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DEEL  XXVI   No. 1   JANUARI 1954

 

Tot nuttige Stichting 

No. 1. 

HEBREEËN 11. 

 

In Hebr. 11 vinden we na een omschrijving van wat geloof is, een uitwerking van de veelzijdige 

aard ervan. In een drievoudig zevental worden de verschillende zijden ervan onder het oog ge-

bracht. In vs. 4-11 lezen we van 1 Abel, 2 Henoch, 3 Noach, 4 Abraham, 5 Izaak, 6 Jakob en 7 Sara. 

Dit is een eerste rij van zeven. Een vrouw sluit deze af. Dan volgt een tussengedeelte dat over het 

pelgrimskarakter van het geloof spreekt. In vs. 17-31 behandelt de apostel weer een reeks van ze-

ven: 1 Abraham, 2 Izaak, 3 Jakob, 4 Jozef, 5 Mozes, 6 Israël en 7 Rachab. Weer sluit een vrouw de 

reeks af. In vs. 32-40 geeft hij nogmaals een zevental: 1 Gideon, 2 Barak, 3 Simson, 4 Jefta, 5 Da-

vid, 6 Samuel en 7 de Profeten. Dit is de buitenkant. Naar de binnenkant kunnen we de twee eerste 

zeventallen twee aan twee rangschikken en vinden dan een inwendige openbaring, een naar de as-

pecten of verschillende zijden van het geloof. Men zie: 

 

1.- Abel en Henoch zeggen iets in verband met de dood. 

Abel, hoewel gestorven, spreekt nog, vs. 4. 

Henoch weggenomen om de dood niet te zien, vs. 5. 

 

2.- Noach en Abraham worden gezien in het licht van het erfgenaam, d.i. bezitverkrijger, zijn. 

Noach, erfgenaam der gerechtigheid, vs. 7. 

Abraham, ontvanger van een erfdeel, vs. 8. 

 

3.- Izaak en Jakob worden (met Abraham) bezien naar het pelgrimskarakter van het geloof. 

Izaak, woont in tenten, vs. 9. 

Jakob, woont mede in tenten, vs. 9. 

 

4.- Sara en Abraham worden gezien als typen der opstanding. 

Sara, een verstorvene, geeft velen het leven, vs. 11, 12. 

Abraham achtte God machtig zijn zoon uit de doden weder te geven, vs. 17-19. 

 

5.- Izaak en Jakob worden (evenals Abraham hiervoor) nogmaals vermeld om nog een andere  

     zijde van het geloof aan te geven, de zegening. 

Izaak zegende Jakob en Ezau, vs. 20. 

Jakob zegende Jozefs zonen, vs. 21. 

 

6.- Jozef en Mozes worden verbonden met het verlaten van Egypte. 

Jozef spreekt van de uittocht, vs. 22. 

Mozes keert Egypte’s schatten de rug toe, vs. 26. 

 

7.- Israël en Rachab die de rij sluiten, worden gezien in het gespaard worden in het oordeel. 

Israël ging door de Rode Zee, vs. 29. 

Rachab kwam niet om bij Jericho’s val, vs. 31. 



Uit de Schriften 1954 Pagina 2 
 

Zo krijgen we een zevenkleurige regenboog; het overweldigende witte zuivere licht van de Volein-

der des geloofs wordt in de aspecten van het menselijk geloof zevenkleurig gebroken. We vinden 

zo: 

 

A
1
  Geloof in m.b.t. dood: Abel, Henoch. 

  B
1
  Geloof m.b.t. erfdeel: Noach, Abraham. 

         C
1
  Geloof m.b.t. pelgrimsreis: Izaak, Jakob. 

        D  Geloof m.b.t. opstanding: Sara, Abraham. 

         C
2
  Geloof m.b.t. zegening: Izaak, Jakob. 

  B
2
  Geloof m.b.t. het verlaten v. Egypte: Jozef, Mozes.  

A
2
  Geloof m.b.t. bevrijding: Israël, Rachab. 

 

Geheel Hebreeën spreekt niet allereerst en allermeest over de behoudenis zelf maar over de “betere 

dingen”, over die welke aan de behoudenis worden toegevoegd. In dat licht moet ook Hebr. 11 

worden bekeken. Er is geloof dat net behoudt, er is geloof dat betere of meerdere dingen verwerft. 

Het eerste is geloof tot in Christus, het tweede gaat zich richten op de beloften in Christus en op het 

mede verkrijgen ervan. Het eerste geeft behoudenis ten leven, het tweede leidt tot een positie in het 

opstandingleven. In de volgende stukken willen we, na de omschrijving van het geloof in het alge-

meen en het doel ervan bekeken te hebben, nagaan wat de Schrift ons aangaande de Ouden die ge-

tuigenis bekomen hebben, te zeggen heeft. Inmiddels verblijdt men zich over de volheid het geloof 

van Christus waarin alle aspecten zijn samengevat en waardoor we, als het goed is, verder, evenals 

Paulus, in het vlees moeten leven. (Gal. 2).        P. 

 

De Heilige Geest en heilige geest 

DE GEVER EN ZIJN GAVEN. 

No. 1. 

INLEIDING. 

 

Aan wat we in een korte reeks over dit onderwerp willen geven ligt een brede verhandeling ten 

grondslag die we nu vanwege de plaatsruimte niet kunnen publiceren. We hebben ons in deze reeks 

zeer beperkt, maar niettemin getracht het hart der zaak te bespreken. 

 

Het woord „geest” beslaat velerlei terrein en stelt ons daardoor al voor geen geringe opgave. Daar-

bij is het vaak zeer moeilijk, ja bijna onmogelijk de grens tussen deze terreinen scherp en met vol-

doende zekerheid te trekken. Er zijn vaak grensgevallen waarbij de persoonlijke vrijheid naar de 

een of andere zijde beslist. Ondanks dit geeft het Woord t.a.v. de Geest van God duidelijk aan, dat 

er is de Gever en Zijn gave; in het eerste geval is dan een hoofdletter te plaatsen, in het tweede een 

kleine letter. 

 

Dit onderscheid tussen Gever en gave is door de S.V. noch door de N.V. in het oog gehouden; het 

gevolg hiervan is dat zij overal hoofdletters plaatsen. We zeiden al dat het niet steeds mogelijk is de 

grens met afdoendheid aan te geven, maar dit is geen reden om overal waar de Griekse tekst van 

heilige geest spreekt in onze taal een hoofdletter te zetten. 

 

Mogelijk zal deze of gene vragen of dit dan niet door het Grieks en wat het O.T. betreft het Hebr. is 

uit te maken. Het antwoord luidt ontkennend. Het Hebr. heeft evenmin als het Grieks van de oudste 

handschriften die aanduiding. In de oudste Griekse handschriften waren de woorden met letters van 

gelijke grootte geheel aan elkaar geschreven, en zonder punctuatie. Alle hoofdletters, (komma’s 

enz. mee ingesloten), zijn later aangebracht. Zo staan we dus ook in deze reeks voor de taak telkens 

na te gaan, waar het de Gever, waar het de gave aanduidt, waar een hoofd-, waar een kleine letter 
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geplaatst moet worden. 

Bij het schrijven van het bredere werk konden we een zeer nuttig gebruik maken van Dr. Bullin-

ger’s werk: „The Giver and His gifts” (De Gever en zijn Gaven; we plaatsen dit als ondertitel). In 

zijn studie gaat genoemde schrijver niet alleen na, waar z.i. de Griekse term de Gever en waar hij de 

gave aanduidt, maar geeft hij een indeling van het woord „geest” in dertien groepen, waardoor zijn 

werk zich verbreedt tot een compleet overzicht van het gebruik van het woord in het N.T. Het is 

jammer dat de schrijver dit ook niet voor het O.T. gedaan heeft. In de Companion Bible geeft hij of 

een medewerker wel een indeling voor het O.T. waarin negen groepen worden onderscheiden echter 

zonder verdere toelichting. Men ziet zo enigszins de uitgebreidheid van het terrein. Wij beperken 

ons in deze reeks tot twee uit de groepen (waarvan wij er 24 vonden) en gaan handelen over de Hei-

lige Geest en over heilige geest.         P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 1. 

INLEIDING. 

 

De Brief aan de Romeinen die in de kanon (de volgorde der Schriftboeken) aan het hoofd der Zend-

brieven is geplaatst, is naar zijn historisch ontstaan zeer waarschijnlijk de laatste van het eerste ze-

vental door Paulus gedurende de Handelingentijd geschreven. Hij was vooraf gegaan door 1-2 

Thess., 1-2 Kor., Galaten en Hebreeën (dat we ook aan Paulus toekennen) en wordt geacht in de 

lente van het jaar 58 vanuit Korinthe te zijn geschreven, kort na zijn vertrek uit Efeze (Hand. 20). 

Hij werd door Febé, een dienares der gemeente te Kenchrea, de voorhaven van Korinthe, naar Ro-

me gebracht. (Rom. 16: 1). Daar was een gemeente die van gezicht aan Paulus niet bekend was. Ze 

bestond volgens sommigen uit een ongeveer even groot aantal Joden als Heidenen; anderen menen 

dat het aantal Jodenchristenen overheersend was. Hoe dan ook, beide groepen met zijn evangelie 

bekend te maken is het oogmerk van zijn Brief geweest; de naaste aanleiding was wel het tot dan 

toe verhinderd zijn om persoonlijk naar Rome te komen. 

 

De Schrift vermeldt ons niet wanneer en door wie die gemeente te Rome is gesticht. In de Romei-

nenbrief wordt er nergens op gezinspeeld. Mogelijk heeft zij haar ontstaan mede te danken aan het 

wereldverkeer zoals de gemeente te Alexandrië, Hand. 18: 24-36, Antiochië, 11: 19, Efeze, 19: 1-7 

maar vooral aan de buitenlandse Joden en Jodengenoten die naar Jeruzalem zijn gegaan tot bijwo-

ning van de feesten en daar met het evangelie in aanraking zijn gekomen. Zeer waarschijnlijk is de 

gemeente een van de eerste die buiten Israël gesticht zijn. Toen Paulus aan de gelovigen daar zijn 

Brief schreef kon hij getuigen dat het geloof van haar leden in de gehele wereld verkondigd werd. 

Rom. 1: 8. Voorts blijkt dat velen geestesgaven bezaten. En tevens dat hun gehoorzaamheid tot 

kennis van allen was gekomen. 16: 19. De faam van deze gemeente was Paulus al lang ter ore geko-

men; hij had daarom al vele jaren een groot verlangen tot hen te komen, 15: 23. Hieruit blijkt dat 

het evangelie al vroeg te Rome bekend was, waarschijnlijk het meest door hen die naar Petrus’ rede 

op de Pinksterdag geluisterd en wiens prediking zij aanvaard hadden, er waren immers “buiten-

landse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten”, Hand. 2: 10. Deze, weer te Rome teruggekeerd, 

hebben aan hun medeburgers in de stad het evangelie gepredikt en enigen bekeerd. Gaandeweg ver-

breidde de boodschap van het heil zich verder, het eerst onder de proselieten, zij die de afgoden al 

verlaten en Israëls God als de ware beleden hadden zonder geheel tot het Jodendom toe te treden - 

dat waren de proselieten der poort - en daarna onder de Romeinse afgodendienaars die zich ook in 

een zeer waarschijnlijk niet klein aantal tot Christus wendden. Dat allerwegen van het geloof der 

Romeinse gelovigen gesproken wordt, wijst op een grote, krachtige en levende gemeente. 
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Een der grote thema’s die in Romeinen behandeld worden is wat Paulus noemt „het evangelie der 

voorhuid” of “mijn evangelie”. Dit beantwoordt de vraag: Op welke grond kan een zondaar recht-

vaardig zijn voor God. Noch het streven van de Heiden geleid door zijn geweten, noch het zoeken 

van de Jood eigen gerechtigheid op te richten door nauwgezette wetbetrachting kan baten. Allen 

hebben gezondigd, zijn voor God veroordelenswaardig en derven daarom Zijn heerlijkheid. Zij 

hebben een andere gerechtigheid nodig: de Goddelijke; deze is gegeven in Christus Jezus. 

 

Echter, hierbij blijft het niet. Aan deze gerechtigheid ligt iets anders ten grondslag: een verzwegen 

verborgenheid. Op grond hiervan wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Dit nu is het tweede the-

ma van Romeinen. 

 

De Brief aan de Romeinen is van het grootste belang voor de gelovige die voort mag gaan op de 

weg der behoudenis. Zijn geloof in Christus moet meer gaan omvatten: de toerekening van een ge-

rechtigheid die buiten hem ligt; deze is gebaseerd op de verzoening met God welke Adams zonde 

ver in heil overtreft. 

 

Het is geen wonder dat deze Brief in alle tijden de gelovigen zeer bekoord heeft en dat de verzame-

laars der N.T.-geschriften hem aan het begin van al de Brieven geplaatst hebben. Hij geeft leerstel-

lig, praktisch en bedelingonderricht en spreekt het hart voortdurend met klem toe. Hij moge dit op-

nieuw doen bij de uiteenzetting die wij er in ons tijdschrift van willen geven.   P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

9. Samenvatting en Besluit. 

 

Al de beloften die aan de zonen Israëls gegeven werden in verband met het nationale en godsdien-

stige herstel in hun land moeten verwezenlijkt worden. Deze natie, bestaande uit twaalf stammen, 

zal, gedurende de toekomende aioon, een eenheid vormen en het doel van haar uitverkiezing uit-

werken: al de andere natiën ten zegen te zijn, ze tot Christus te leiden. Dan zal de ware vrede heer-

sen op aarde. 

 

Het verbond van Sinaï zal vervangen worden door het Nieuwe Verbond van de genade, die hen zal 

toelaten de wet uit liefde te onderhouden. Door hun geloof in Christus zullen deze christen-Joden 

een nieuwe geest hebben en een „vlezen hart” om al de inzettingen waar te nemen in de juiste ge-

zindheid van zonde-bewustzijn en vertrouwen in Gods genade. Zij zullen de hele wet onderhouden 

en uitleven.  

 

De gehele wet moet inderdaad getrouw gevolgd worden door de zonen Israëls in alle tijden waar ze 

door God als zijn natie erkend worden, want het verschil tussen de twee verbonden bestaat vooral in 

de wijze waarop de wet gehouden wordt: ofwel in eigen kracht en om zo behouden te worden, ofwel 

door Gods genade en uit liefde tot Hem en hun naaste. 

 

Het gehele O.T. en ook een deel van het N.T. spreken van de aardse toekomst van de heilige natie 

Israël. In de komende aioon zal Israël dus een aparte natie zijn, met haar bijzondere wetgeving en 

godsdienstige instellingen. Bij gevolg zal er, in verband met de zichtbare dingen, een onderscheid 

blijven tussen de christen-Joden en de christenen der andere natiën, niettegenstaande hun eenheid 

ten opzichte van de behoudenis door middel van het geloof. De besnijdenis van het vlees, die al 

verlangd werd door het aionisch verbond met Abraham, de godsdienstige inzettingen, de tempel-

dienst, waarvan Ezechiël een zo nauwkeurige beschrijving geeft, in het kort al de zichtbare voorstel-

lingen der geestelijke werkelijkheden zullen in die aioon nuttig blijven om al de Joden tot Christus 

te leiden, en door hen de gehele mensheid. De ceremoniën zullen hun blikken dan naar het verleden 
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richten en meer in het bijzonder naar het kruis, waar alles door Christus volbracht is. Al deze scha-

duwen zullen eerst afgeschaft worden op het einde der toekomende aioon, wanneer allen door het 

geloof gerechtvaardigd zullen zijn en de tegenwoordige hemel en aarde vervangen zullen worden 

door de nieuwe hemel en aarde. 

 

De christen-Joden die de geestelijke positie van “zoon van God” bereikt zullen hebben, die dus 

voor God gerechtvaardigd zullen zijn, zouden deze godsdienstige ceremoniën kunnen missen, maar 

ze worden uitgenodigd ze te onderhouden omdat ze nog nuttig zijn voor anderen. 

 

Op de hierbij gevoegde schets, die een zeker aantal opgaven samenvat, hebben we aangeduid dat 

het volk van Israël “Ammi” (“mijn volk”, naar de profetie van Hosea) was tot op het einde van de 

periode der Handelingen. De kinderen Israëls vormden toen een natie, en naar hun nationaliteit 

konden ze „Israëliërs” genoemd worden. De wet moest toen door hen waargenomen worden. Maar 

op het einde van Handelingen werd de tempel verwoest en het volk verspreid. Het werd tijdelijk 

door God verworpen als natie en werd dus „Lo Ammi” („niet mijn volk”). Sinds die tijd konden ze 

een andere nationaliteit hebben van het land waar ze dan leefden. De hele wet kon niet meer onder-

houden worden. 

 

Tegen het einde van de tegenwoordige aioon, zal het volk op nationale en godsdienstige wijze her-

steld worden en weer „Ammi” worden. De meest normale toestand zou dan zijn dat de Joden terug 

zouden keren naar Palestina en weer „ Israëliërs” worden. Het godsdienstig herstel, zichtbaar ge-

maakt door het herstel van de tempel (2 Thess. 2: 4; Op. 11) en zijn inwijding, zal het mogelijk ma-

ken al de inzettingen der wet te onderhouden. 

 

Uit godsdienstig oogpunt kunnen de kinderen Israëls, die getrouw zijn aan wat de Here van hen 

verlangt, „Joden” genoemd worden tot op de eerste komst van de Messias. Door geloof in Christus 

konden ze dan „christen-Joden” worden vanaf het ogenblik waarop het blijde nieuws van zijn komst 

hun aangekondigd werd. Op individuele wijze zouden ze dan van het Oude Verbond overgegaan 

zijn tot het Nieuwe Verbond, doch steeds voortgaan in het onderhouden der wet. 

 

Hoe moeten de Christen-Joden der tegenwoordige bedeling handelen, vóór het volledig nationaal en 

godsdienstig herstel? Het is niet aan ons hen in deze zaak iets voor te schrijven, want ze moeten 

zich door Gods Geest laten leiden. 

 

Het schijnt ons toe dat al nu een periode van aanpassing begint, gedurende welke een steeds groter 

aantal christen-Joden, bewust van de toekomst van hun natie, naar hun land terug zullen keren en de 

oude gebruiken weer beginnen waar te nemen. Hun aantal zal misschien tamelijk gering blijven, 

zelfs tot op de komst van hun Here op het einde der tegenwoordige aioon, en ze zullen waarschijn-

lijk veel te lijden hebben, maar de goddelijke genade zal hen kracht geven om overwinnaars te zijn. 

Het zal de eerste kern zijn van de heilige natie door welke Gods voornemen zich verder op aarde zal 

verwezenlijken. 
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Twee duizend jaren Theologie 

Zo hebt gij het Woord Gods van Kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Mat.15: 6. 

INLEIDING. 

 

Men zou verwacht kunnen hebben dat in een tijdsverloop van ongeveer twee duizend jaar de theo-

logie, in de zin van onderzoek en wetenschap van de goddelijke dingen - en dus, meer in het bijzon-

der, van al wat Christus betreft, die ons God openbaart - zeer grote vooruitgang gemaakt zou heb-

ben, en in de meest belangrijke punten tot zekere en nuttige resultaten gekomen zou zijn. „Zekere” 

in de zin van praktisch overeenstemmende met de waarheid, „nuttige” in de zin dat alle mensen 

geholpen kunnen worden een vollediger en dieper geloof en kennis van Christus te verkrijgen. 

 

Als de veel verkondigde leer, volgens welke Gods koninkrijk langzamerhand de aarde in beslag 

neemt, waar was, dan zou de theologie zich inderdaad steeds meer ontwikkeld moeten hebben door 

de samenwerking van alle theologen. Maar de werkelijkheid blijkt heel anders te zijn: er is noch 

samenwerking, noch algemeen aanvaarde, goed uitgewerkte nuttige theologie. De christenheid is 

verdeeld in kerken, gemeenschappen en sekten, en er zijn allerlei ideologieën die met elkaar in 

strijd zijn en die soms meer schadelijk dan nuttig zijn voor het beter leren kennen van Christus. In 

de meeste gevallen zijn ze overigens ontoegankelijk voor de massa. Wel zijn er, in de protestantse 

christenheid, zekere meer algemeen verspreide theologische stelsels die een invloed uitoefenen op 

vele leiders, maar toch is men niet gekomen tot een oplossing die werkelijk voldoening geeft. 

 

We willen een zeer schetsmatig overzicht geven van de meest belangrijke theologische richtin-

gen, trachten na te speuren welke de grondoorzaken zijn van die mislukking en dan handelen 

over een methode die meer bevredigende resultaten kan geven. We laten buiten beschouwing 

alle richtingen die de theologie slechts beschouwen als een zuiver intellectueel stelsel, dat alleen 

steunt op de menselijke rede, en die slechts een rationalistisch deïsme kunnen voortbrengen. 

Want als het gaat over de kennis van Christus, dan moet, steunende op wat God ons geopen-

baard heeft, niet alleen goed gebruik gemaakt worden van de menselijke rede, maar moet de 

totale mens in dit onderzoek betrokken zijn, het doorleven. En dat is slechts mogelijk na de we-

dergeboorte en door de verlichtende werking van Gods Geest. De natuurlijke mens kan wel iets 

leren kennen aangaande “Jezus”, en een historische en letterkundige studie maken der oude ge-

schriften die over “Jezus” handelen, maar hij kan Hem niet kennen als Christus, als Zoon Gods, 

en nog minder als opgestane en verheerlijkte Christus-Jezus. 

 

Maar als we zeggen dat we de zuiver menselijke theologische stelsels ter zijde laten, dan blijft toch 

dat deze een zeer belangrijke invloed hebben uitgeoefend op wedergeboren theologen en op de rich-

tingen die we zullen onderzoeken. 

 

De theologie die steunt op de ingeving der Schrift en op de overlevering. 

 

Toen, na de tijd der Handelingen, de verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel het zichtbare 

teken was dat het volk Israël niet meer Gods volk was, kwamen er een paar eeuwen van algemene 

verwarring, waaruit zich langzamerhand een groep christenen uit de volken vormde, die zichzelf 

beschouwde als De Kerk, en beweerde de plaats in te nemen van Israël in de uitwerking van Gods 

Voornemen op aarde. Israël was slechts het type, de Kerk de werkelijkheid. Het Oude Verbond was 

met Israël gesloten, het Nieuwe Verbond met de Kerk. En de oude beloften aan Israël werden dan, 

„vergeestelijkt” overgenomen. De Wet, haar geboden, inzettingen en feesten werden „verchriste-

lijkt”. Ook heidense gebruiken en gedachten werden „geëxorciseerd”, van de duivelsmacht bevrijd, 

en door de Kerk overgenomen.  
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Na eeuwen van beroering kwam men tot een meer bepaalde organisatie en vormde zich ook een 

Kerktheologie. Wat gebeurde er met de Schrift? Deze bleef geheel op de achtergrond. Van het O.T. 

behield men slechts wat toepasselijk scheen op de Kerk en het kenmerkende van het onderwijs van 

Paulus werd verwaarloosd. Wat er van de Schrift overbleef werd uitgelegd door de Kerktheologie. 

 

In principe behield men de gehele Schrift als door God ingegeven, doch in feite bepaalde de overle-

vering hoe en wat men moest geloven. Zo heeft men nog in onze dagen gezegd: „We houden wel 

rekening met het geïnspireerde Boek, maar we vragen aan het levend gezag der Kerk de hoogste 

regel van ons geloof”. 

 

Die Kerktheologie ontwikkelde zich de eeuwen door en werd soms wat Schriftuurlijke onder de 

invloed van sommigen, zoals Augustinus, die terug wilde gaan tot de Schrift en Paulus, doch onder-

ging ook de invloed van hen die oude overleveringen nu officieel als geloofsartikelen wensten voor 

te schrijven. We denken hierbij natuurlijk vooral aan de R.K.-Kerk; maar de algemene strekking 

zekere menselijke overlevering als uitgangspunt te nemen voor de uitleg der Schrift en voor het 

ontwikkelen der theologie, vindt men overal. 

 

We vermelden hier alleen de grondoverlevering: de Kerk vervangt Israël en het Nieuwe Verbond is 

met de Kerk gesloten. In de tijd der Hervorming was er een sterke neiging terug te keren tot het 

Schriftgezag, maar men bleef vasthouden aan vele overleveringen. Deze niet-consequente houding 

heeft natuurlijk steeds aanleiding gegeven tot een massa moeilijkheden waarvoor men nooit een 

bevredigende oplossing heeft kunnen vinden. Daardoor ontstonden meerdere groeperingen die elk 

de nadruk legden op het een of ander punt dat hun van méér belang scheen. Ook de „verchriste- 

lijkte” joodse ceremoniën veroorzaakten bloedige strijd en steeds meer verdeling.  S. v. M. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 13. 

II DE SCHEPPING VAN DE MENS. 

1.- Evolutie, wording en schepping. 

 

De vraag: vanwaar is de mens en hoe is hij ontstaan, is in de loop der tijden op velerlei wijze be-

antwoord. De Heidenvolken dachten er verschillend over; daarop in te gaan ligt echter niet in het 

bestek van dit werk. Wel willen we met een enkel woord stilstaan bij de theorie die in de negentien-

de eeuw onder christenvolken is ontstaan, al is ze nu al weer meerdere tijd over haar hoogtepunt 

heen: de evolutietheorie. Volgens deze heeft alles zich uit een oercel ontwikkeld en verschillend 

vertakt. Uit een zeker soort hogere dieren zou dan de mens voortgekomen zijn. Nu kan men zonder 

vrees van de Schrift af te wijken de wetenschap toegeven, dat alles geworden is. Joh. 1: 3 zegt ons 

dit duidelijk al is dit in de S.V. verloren gegaan. De N.V. heeft terecht: “Alle dingen zijn door het 

Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is”. De S.V. zette voor “ge-

worden”, “gemaakt” maar vertaalde in vs. 14 hetzelfde woord door “geworden” (het Woord is vlees 

geworden). 

 

Door de Logos, het Woord is alles geworden. Schepping en wording sluiten elkaar nog niet uit; 

voor de Schrift zijn beide er. Nu heeft de ongelovige evolutionist het scheppen verworpen, maar de 

meeste gelovigen van vroeger tijd hebben veelal de wording uit het oog verloren en gemeend dat 

God alles in eens kant-en-klaar daar gesteld heeft. Velen hunner doen dit trouwens nog. Hiervoor 

kan men, met Joh. 1: 3 voor ogen, in de Schrift geen steun vinden. Ook niet t.o.v. het daar stellen 

van de mens. Ook hij is geworden. 
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Aan beide zijden zijn hierin fouten gemaakt. De ene groep heeft God uitgesloten en alles „uit de 

natuur” laten worden, de andere heeft het worden uit het oog verloren. Wij willen beide: schepping 

en wording tot hun recht laten komen omdat de Schrift dit ook doet. 

 

Waar het woord evolutie een betekenis heeft gekregen die de gelovige tegenstaat hoewel het woord 

taalkundig nog meer uitdrukt dan het woord wording, gebruiken we het woord niet en hangen in 

geen geval de mening aan die er vroeger ingelegd is. Evolutie betekent feitelijk uitwikkeling. Hierin 

ligt taalkundig opgesloten dat er eerst iets is dat ingewikkeld is geworden. Daarop lettende sluit 

evolutie op zichzelf genomen schepping niet uit maar eigenlijk in. God wikkelt eerst in en dan 

wordt het ingewikkelde door Hem uitgewikkeld, d.w.z. het wordt, en er ontstaat voor ons oog wat 

Hij wilde daar stellen. Maar, daar we alle misverstand willen vermijden, zullen we ons aan het 

woord wording houden. We geloven dat er niets geworden is zonder voorafgaande schepping. 

Schepping en wording sluiten elkaar niet uit maar in en vormen geen onoverbrugbare tegenstelling. 

 

2.- Uit de aarde aards. 

 

Volgens de Schrift is de mens uit de aarde.  

Joh. 3: 31 „Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is, spreekt uit de aarde...”. 

Joh. 7: 23 „Gijlieden zijt van beneden”. 

1 Kor. 15: 47 „De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Here uit de hemel”. 

 

De tweede mens is uit de hemel. Dit is de Persoon des Heren in Zijn innerlijkste wezen. Hij heeft 

Zich eerst ontledigd, is in kiem in Maria's schoot ingebracht door de Heilige Geest en is daar ont-

wikkeld tot het Kind Jezus. Zijn wezen, samengetrokken in de kleinste kiemvorm, is van Boven. 

Welnu, dan is de eerste mens naar zijn oorspronkelijke schepping uit de aarde, van beneden. „Die 

van boven komt” staat tegenover die „van beneden is”. De tweede mens is naar Zijn wezen neerge-

daald uit de hemel, de eerste mens is naar zijn wezen uit de aarde. Als deze tegenstellingen zo niet 

gezien worden, valt de kracht ervan weg en hebben ze geen waarde. 

 

Men zal ons tegenwerpen: de mens bestaat uit ziel en lichaam, de ziel is van Boven, alleen het li-

chaam is uit de aarde. Deze tegenwerping gaat niet op. Onder ziel verstaat men in deze visie de ei-

genlijke mens, het lichaam is dan slechts een omhulsel. Zou dit zo zijn, dan zou het wezen van de 

mens toch van Boven zijn. Als Adams ziel later is ingeblazen, men houdt immers ziel identiek met 

geest en meent dat deze van God uit de hemel is, is Adam eigenlijk toch ook uit de hemel want dat 

zou de eigenlijke Adam zijn. Maar dan zou er moeten staan dat zoals de tweede mens van Boven is, 

dat ook de eerste mens is en dat beiden op aarde een lichaam gekregen hebben. Hiermee vervallen 

dan de tegenstellingen die de Schrift geeft. Nu is er echter: Christus van Boven, niet naar vlees en 

bloed maar naar Zijn wezen, Zijn wezen in een kiem samengetrokken, en Adam van beneden, naar 

zijn wezen uit de aarde. Pas zo genomen gaat de tegenstelling zuiver op. Adam werd een levende 

ziel, het Woord werd vlees d.i. mens. Daarachter ligt de ontwikkelingsgang. Waarover nader. 

 

3.- Geworden tot een levende ziel. 

 

De Schrift zegt nergens dat Adam een ziel gekregen heeft of dat hem een ziel is ingeblazen maar dat 

hij tot een levende ziel geworden is. 

 

Om hierover licht te verkrijgen zetten we naast Gen. 2: 7 de uitspraak van Joh. 1: 14 “Het Woord is 

vlees geworden”. Wat houdt dit in? Dit, dat Christus in Maria een ontwikkelingsproces heeft door-

lopen: Eerst heeft Hij Zich ontledigd (niet: vernietigd, zoals de S.V. zegt in Fil. 2: 7 - zie de N.V.) 

en daarna uit Maria’s bloed de opbouwstoffen ontvangen waardoor de kiem kon uitgroeien tot het 

Kindeke. Deze ontwikkeling duurde, zoals bij een gewoon kind, negen maanden. Hij is immers ons 

in alles gelijk geworden (zonder zonde). De Logos werd vlees. Hij kwam niet als volwassen mens 
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maar groeide daartoe op. Hij werd vlees, d.i. mens op aarde. 

 

Adam is een levende ziel geworden. Dit is in dit geval ook: mens. We weten niet of dit proces ook 

negen maanden geduurd heeft; het kan zeerzeker, maar het is niet geopenbaard. Maar zoals de Lo-

gos vlees werd, zich tot mens ontwikkelde, zo heeft Adam zich ontwikkeld tot levende ziel. Beiden 

werden iets. God blies Adam geen ziel in, hij werd een ziel en wel een levende ziel. Een levende 

ziel is, naar we zagen, een wezen dat losgemaakt is van de substantie der sfeer waarin het gefor-

meerd is. 

 

Algemeen is de leer in zwang dat God een menselijke vorm geformeerd heeft (zonder leven) en 

daarin een ziel heeft geblazen en er zo pas een mens was. Dit zegt de Schrift nergens. God maakt 

eerst geen levenloze vormen om die daarna te bezielen. Hij spreekt Zijn woord en dit verwerkelijkt 

tegelijk Zijn gedachten. Het Woord, de Logos, de in vorm uitgedrukte gedachte van God, Zijn uit-

gedrukte Beeld, spreekt en verwerkelijkt het gedachte wezen tevens in zijn oervorm. Daarna ont-

wikkelt het zich uit die verwerkelijkte gedachte en wordt een volgroeid wezen. Zo is ook gebeurd 

bij de mens. 

 

Adam kon niet iets worden voor hij er was. Zoals Christus levendmakende Geest is geworden na 

Zijn opstanding, dus nadat Hij in het vlees geweest was, zo is Adam levende ziel geworden, van de 

aarde losgemaakte mens nadat hij in oervorm door God was geschapen. Aan beider wording gaat 

iets vooraf; aan die van Christus Zijn geboorte en leven op aarde, aan die van Adam zijn schepping 

uit de aarde. Niets wordt wat niet in zekere andere vorm al aanwezig was, niets ontwikkelt (uitwik-

kelt) zich wat niet eerst is ingewikkeld. Het worden tot levendmakende Geest is een proces geweest, 

naar we mogen aannemen lopend van opstanding tot hemelvaart, het tot - levende ziel - worden is er 

een geweest, lopend van de eerste geschapen (en ingewikkelde) kiem tot het zich losmaken uit de 

aarde na inblazing van de adem des levens.       P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 13. 

7. De Scythen. 

 

Volgens de Br.-Israëlleer zijn de 10 verloren stammen terug te vinden in de Scythen. Wat weten we 

historisch van dit volk? 

 

De Scythen worden het eerst vermeld onder de regering van Esarhaddon. Deze regeerde van 680—

669 v. Chr. (volgens anderen van 681—668 wat niet veel uitmaakt). De Scythen, een nomadisch 

volk, begonnen in het noorden het koninkrijk te bedreigen. Nu waren de laatste Israëlieten wegge-

voerd in 722. Het is zeker niet gemakkelijk in te zien dat in een korte tijd van ± 40 jaar een betrek-

kelijk klein aantal Israëlieten veranderd zou zijn in een oorlogszuchtig volk dat in staat en begerig 

was het toenmalige machtige Assyrië dat hen vroeger de baas was geweest aan te vallen. 

 

Omstreeks 670 werd Medië van deze Scythen bevrijd. 

Later deden ze invallen in Assyrië en kwamen tot aan Syrië toe. Er wordt zelfs gezegd dat zij om-

streeks 630 Palestina verwoestten. Indien dit zo is, dan is het vreemd dat zij, indien zij Israëlieten 

geweest zijn, geen poging gedaan hebben er in te blijven wonen. En indien zij slechts tot bij in Syrië 

of aan de grenzen van Palestina zijn gekomen, is het vreemd dat zij niet verder zijn doorgetrokken. 

Ongeveer 514 v. Chr. trok Darius de Pers de Bosporus en de Beneden-Donau over en viel het land 

der Scythen binnen. Ook in Europa woonden er dus. Van Alexander de Grote wordt vermeld, dat hij 

hen in 329 in Perzië vond, toen hij dat land onder de voet liep. 
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Volgens de Bijbelse Encyclopedie heten de Scythen bij de Assyrische koningen Asjkoeza of Isjkoe-

za en woonden ze in de buurt van het Oermia Meer, ten Westen van de Meden en ten Oosten van de 

Kimmeriërs. De naam Asjkoeza werd door de Grieken als Skuthoi uitgesproken en zo komen wij 

aan het woord Scythen. In Zuid-Rusland vindt men de koerganen dit zijn grafheuvels, die aan hen 

herinneren. Daar heeft het volk der Scythen of Saka geheerst tot later de Sarmaten en de Gothen een 

eind aan hun macht maakten. 

 

Steunt de Schrift nu in deze de Br. Israëlleer in eniger wijze? Juist het tegendeel. Haar uitspraak in 

Col. 3: 11 weerlegt deze leer. Ze vermeldt de Scythen op zulk een wijze dat het onmogelijk is ze 

met Israël te vereenzelvigen. Col. 3: 10 en 11 luiden: “en aangedaan hebt de nieuwe mens, waarin 

niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije, maar 

Christus is alles in allen.” 

 

Indien we onder de „Jood” geheel Israël rekenen, behoort de Scyth die daarna genoemd wordt, niet 

tot Israël. Indien we onder de Jood alleen Juda en Benjamin rekenen, vallen de z.g. verheidenste 10 

stammen onder de voorhuid en heeft het geen zin ze nog eens onder de Scythen te rekenen. Het 

vermelden van de tien stammen achter de barbaren zonder de minste uitlegging, is onaannemelijk. 

 

Deze tekst is een van de belangrijkste in deze hele discussie. Hoe we hem voorts ook opvatten, er is 

geen plaats voor Israël noch voor de Scyth, want Christus is alles in allen. Hij heft voor de tegen-

woordige tijd alle verschil op en daarmee vervalt ook het z.g. Brits - en ander - Israël dat in het 

Nieuwe Verbond heet te staan. 

 

Dat er enige Israëlieten naar de streken van de Zwarte en Kaspische Zee zijn getrokken en voorts in 

de landen van Europa die ze doortrokken sporen hebben achtergelaten, zal niemand betwisten als 

we weten dat Gods Woord over hen voorzegt dat zij gezaaid zouden worden onder alle volken. Om 

ze echter met de Scythen in die streken te vereenzelvigen sluit Col. 3: 11 uit. De Scythen staan voor 

Paulus naast Jood en Griek, naast besnijdenis en voorhuid. 

 

Tot slot geven we een omschrijving van Col. 3: 11 In de Nieuwe Mens is er geen Griek - de geleer-

de en kunstzinnige mens -, geen Jood - vertegenwoordiger van Gods volk op aarde -, geen besnede-

ne - bezitter van de uitwendige voorrechten van Gods volk -, geen man der voorhuid - de ver-

vreemde van de voorrechten, geen Barbaar - de mens zonder beschaving -, geen Scyth - de grootste 

barbaar onder de onbeschaafden -, geen slaaf - de onderworpene aan de wil van een meester -, geen 

vrije - de man die naar eigen inzicht en wil kan handelen, maar Christus is alles in allen, d.i. woont 

ten volle door het geloof in aller hart.       P. 

 

Drie opdrachten. 

 

Aan Israëls apostelen zijn door de Here Jezus op verschillende tijden drie opdrachten gegeven. 

 

De eerste vinden we in Lk. 24: 47. Deze werd gegeven in Jeruzalem op de avond van de dag der 

opstanding. Ze werd niet alleen aan de elf apostelen gegeven, maar ook aan hen die bij hen waren, 

vs. 33. Deze opdracht hield in de voortzetting van Zijn eigen bediening (en die van Johannes de Do-

per). Zij moesten prediken: “bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem”. Petrus en de anderen beginnen hiermee in Hand. 2. Ze is nog niet voleindigd. 

 

De tweede wordt vermeld in Mk. 16: 15-18 en werd door de Here gegeven toen Hij aan de Elven 

verscheen “daar zij aanzaten”. Het kan zijn dat ook dit op de avond van de opstandingdag geweest 

is; vs. 12 en 13 wijzen daar op. Tot het uitgaan “in de gehele wereld” der Elven is het niet gekomen 

wegens Israëls val, zodat ook deze opdracht slechts ten dele is uitgevoerd en op verdere vervulling 

wacht. 
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De derde wordt beschreven in Mt. 28: 19 en 20 en werd gegeven op een berg in Galilea. Het is een 

opdracht die nog geheel toekomstig is. Pas dan zullen zij de volken onderwijzen; lett: tot discipelen 

maken en hen past dan dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes; pas dan 

hun leren onderhouden alles wat Hij Zijn apostelen in de dagen Zijns vleses geboden heeft. Dit is 

het evangelie van het Koninkrijk; het heeft een andere inhoud dan het evangelie aan Paulus toebe-

trouwd. (Vanzelf heeft dit laatste geen andere Persoon tot inhoud maar een andere boodschap aan-

gaande Deze).       P. 
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DEEL  XXVI   No. 2   FEBRUARI 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 2. 

HEBREEËN II 

GELOOF EEN VERTROUWEN EN EEN BEWIJS 

Geloof nu is een vast vertrouwen aangaande hetgeen men hoopt (en) een bewijs der  

dingen die men niet ziet.         Vs.1. 

 

De rechtvaardige zal leven door geloof; dit is het thema waarvan Hebr. 11 de uitwerking is. Vooraf 

geeft de Briefschrijver echter een omschrijving van wat onder geloof te verstaan is. 

 

“Geloof is een vaste grond”, zet de S.V. Het woord door “vaste grond” vertaald komt behalve hier 

nog twee maal voor in Hebr., n.l. in 1: 3 waar het vertaald is door “zelfstandigheid” en 3: 14 waar 

„vaste grond” staat; verder vinden we het in 2 Kor. 9: 4 en 11: 17, beiden ook met “vaste grond”. 

Het betekent feitelijk een onderstelling, iets dat men onder een of andere zaak als steun, voetstuk, 

ondersteuning zet, overdrachtelijk: de vooronderstelling, het op grond van iets aannemen, 2 Kor. 9 

en 11, en in zedelijke zin het vaste vertrouwen, Hebr. 3: 14. In Hebr. 1: 3 betekent het, het wezen, 

de wezenheid, het alom dragende beginsel. 

 

Hebr. 11: 1 wordt verschillend vertaald; de meeste vertalingen hebben: vast vertrouwen of: vaste 

grond; hiervan wijken af: Van Tichelen; die zet: Geloof is een voorstelling van de werkelijkheid 

van dingen die men hoopt, Bakels: Geloof is een onderstelling van (het werkelijke bestaan der) 

dingen die men hoopt; Martin (Frans): Het geloof maakt de dingen die men hoopt tegenwoordig; 

Brouwer: Het geloof toch is een eigendomsbewijs van wat wij hopen; Concordante Vert.: Geloof 

is een aannemen van wat men hoopt. Men ziet dat men op verschillende wijze heeft benaderd wat 

de Schrijver heeft willen zeggen.  

Wij hebben de vertaling gekozen: Geloof nu is een vast vertrouwen (d.i. voor waar aannemen) 

van datgene wat men hoopt. Het verzekert dat de dingen die God gesproken heeft ook eenmaal 

zullen geschieden of verwezenlijkt worden. 

 

Het geloof is tevens een bewijs. Het geeft niet alleen wat voor het hart, het vertrouwen, de geloof-

waardige grond, het levert tevens een bewijsvoering voor het verstand. Dit kan het zijn omdat het de 

dingen anders doet zien dan de natuurlijke mens ze ziet. De gelovige onderscheidt de dingen. Wat 

de natuurlijke (ziellijke) mens dwaasheid acht, is voor de gelovige wijsheid en zekerheid. 

 

We kunnen dit enigszins illustreren door het volgende. Twee mensen, bij de zee staande, turen naar 

de verre horizon. De een ziet alleen de zee, de ander beschrijft de bijzonderheden van een ver weg-

zijnd schip. De een heeft slechts het blote oog, de ander gebruikt een verrekijker. 

 

Evenals nu de laatste het natuurlijk oog dingen doet zien die liggen buiten de grens van het natuur-

lijk vermogen, zo geeft het geloof aan het hart zekerheid over wat buiten het terrein van het zienlij-

ke ligt. Geloof zet de dingen Gods voor het geestesoog in het licht en de kracht die ze hebben en 

geeft een innerlijke overtuiging van hun bestaan. 
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De natuurlijke mens verkiest een leven der zinnen en gelooft niet meer dan wat vatbaar is voor we-

tenschappelijke bewijsvoering. Als hem de hogere dingen voorgesteld worden is hij, daar hij ze niet 

met de zinnen kan waarnemen, klaar met tegenwerpingen. Deze komen voort uit zijn ongeloof. Het 

geloof zegt daartegen: God heeft het gesproken, daarom moet het waar zijn. Het geloof overtuigt 

het verstand en deze overtuiging is zo krachtig dat dit van de passiviteit van het overtuigen overgaat 

tot de activiteit van de bewijsvoering. 

 

Geloof is het aannemen van een getuigenis. Dit geldt zowel in het natuurlijke als in het geestelijke: 

men steunt op wat anderen zeggen of men van hen hoort. Hebr. 11 spreekt over het aanvaarden van 

het getuigenis Gods dat meer is dan dat der mensen (1 Joh. 5: 9). Voor het ongeloof schijnen de 

dingen die God ons voorstelt onwerkelijk en onwaarschijnlijk. Het geloof echter geeft een grond 

aan de dingen, het opent het oor voor wat God gezegd heeft en overwint de vleselijke redeneringen 

en vooroordelen. Het verlicht ons inzicht, vervult het hart, beweegt de wil en hervormt het leven. 

Het doet ons bezig zijn met geestelijke en Goddelijke realiteiten. 

 

De inhoud van het geloof kan in de verschillende sferen verschillen, het wezen blijft echter hetzelf-

de: vertrouwen op wat God gezegd heeft. 

 

Het Woord van God is de objectieve basis waarop de hoop rust; het geloof geeft de subjectieve: het 

verzekert ons persoonlijk van de zekerheid ervan. Het geloof vertrouwt God en steunt op Zijn waar-

achtigheid. 

 

Het geloof is een genade die subject en object verbindt, het is de band tussen ons en dat wat God 

beloofd heeft. Het brengt de ongeziene dingen tot ons hart en voedt er onze geest mee. Het bewaart 

hart en zinnen voor wat van God is. 

De Heilige   

 

De Heilige Geest en heilige geest 

No. 2. 

DE „PERSOON” VAN DE GEEST 

1.- De leer der Drie-eenheid. 

 

Wij hebben al meer dan eens over de „Persoon” van de Geest gesproken; we willen hier eerst iets 

zeggen over het gebruik van dit woord. 

 

Het woord „Persoon” hangt samen met de leer der „Drie-eenheid” Het is niet ons plan hierover 

breedvoerig te handelen, dit punt kan echter niet vermeden worden waar het woord “geest” ter spra-

ke komt. Wat de zaak betreft, willen we er hier alleen van zeggen dat we, met de Schrift in de hand, 

de „Drie-eenheid” moeten aanvaarden, ook al vindt men het woord niet in de Schrift. De zaak zelf 

is er wel. Ondoorgrondelijk als Gods Wezen is, willen we liever om deze leer, die door velen ver-

worpen wordt, voor “kerkelijk” door gaan dan om de verwerping ervan voor vooruitstrevend en 

„vrij” gehouden te worden. 

 

2.- „Persoon” 

 

Er zijn gelovigen en Schriftonderzoekers die leren dat men zijn geloofsopvatting geheel in Schrift-

termen en -woorden moet kunnen uitdrukken. Waar het woord „persoon” in de oorspronkelijke 

Schriften niet voorkomt, verwerpen zij direct de term en noemen zij hen die dit woord wel gebrui-

ken onschriftuurlijk. Wij voor ons geloven, dat de stelregel: „Druk uw geloofs(opvatting) geheel in 

Schriftwoorden uit” niet afdoende is want het gaat niet om de woorden maar om de begrippen, niet 
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om de uiterlijke vorm maar om de betekenis die er achter schuilt. De Moderne belijdt dat Christus 

Gods Zoon is; de Orthodoxe doet dit evenzo: Toch verschillen ze van elkaar. Het ”Druk uw geloof 

in Schriftwoorden uit” is dus niet afdoende; feitelijk zou elk gelovige dan zelfs Hebreeuws, Chal-

deeuws en Grieks moeten leren want in die talen is oorspronkelijk de Schrift vervat en elke verta-

ling is al een afwijking daarvan. 

 

We vinden meerdere termen niet in de Schrift die we toch vaak gebruiken om in het kort een zaak 

aan te geven. Zo bijv. het herstel van Israël, Daniëls vijfde wereldrijk, Paulus gevangenschap brie-

ven. 

 

Zo ook met het woord “persoon”. Als we zeggen: Het Goddelijk Wezen bestaat in drie “Personen” 

(niet: „uit”, want dan was het een samengesteld Wezen), dan vinden we hiervan niets in de Schrift, 

zegt men. Toegegeven, maar - geeft de Schrift geen drieërlei onderscheiding in God aan? 

 

Nu willen we het woord „persoon” niet als het eindpunt van alle tegenspraak beschouwen. Wij heb-

ben het niet aan de hand gedaan en hebben geen enkele reden het niet door een beter te vervangen. 

We gebruiken het echter om niet onverstaanbaar te zijn. Als we van de “Derde Persoon” spreken, 

doen we dit niet omdat we de een of andere Kerkleer willen steunen, maar alleen om in het kort aan 

te duiden dat de Schrift voor ons aan de Geest een eigen zelfstandigheid toeschrijft die men oudtijds 

heeft uitgedrukt door het woord “persoon”. Dit woord wordt in het algemeen onder gelovigen ver-

staan, velen van hun weten althans wat er mee bedoeld wordt. 

 

Voor hen die de oorsprong van dit woord niet weten, zij meegedeeld dat het gevormd is van een 

Latijns woord: personae; dit is de vertaling van het Griekse woord „hypostasis”, dat we o.a. vinden 

in Hebr. 1: 3 in de zinsnede: “het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid”; “zelfstandigheid” is 

“hypostasis”. Onder een hypostasis in God verstond de oude Kerk een verstandige zelfstandigheid. 

In het Latijn werd dit, zoals gezegd, vertaald door personae, en dit is vernederlandst tot “persoon”. 

 

“Persoon” van het Goddelijk Wezen gebruikt, betekent niet individu. Ook niet: wezen met een li-

chaam. Evenmin: geheel op zichzelf staand wezen. De drie “Personen” in Gods Wezen zijn daarom 

geen drie afzonderlijke Goden. Een „Persoon” in het Wezen Gods is een Zelfstandigheid aan Wie in 

de Schrift eigen wijsheid, verstand en wil, eigen spreken en openbaring wordt toegekend. 

 

We willen nu nagaan of dit ook t.o.v. de Geest geldt en of men het recht gehad heeft Hem “Per-

soon” te noemen. Als dit zo is, dan kan men spreken van de “Persoon van de Geest”.  P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 2. 

I „MIJN EVANGELIE” EN DE OPENBARING DER VERZWEGEN VERBORGENHEID. 
 

De Romeinenbrief bevat twee thema's die Paulus aan het slot samenvat en ons als sleutel ter ope-

ning in handen geeft:  

“Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking ener verborgenheid 

die de tijden der eeuwen (Gr,: de aionische tijden) verzwegen is maar nu geopenbaard is en door 

de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen (aionischen) Gods tot gehoorzaamheid des 

geloofs onder de Heidenen bekend gemaakt is, Hem, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de 

eeuwen der eeuwen (aionen der aionen)”. Rom. 16: 25-27. 
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In dit gedeelte is niet alleen sprake van „mijn evangelie”, genoemd in hfdst. 2: 16 en 16: 25 (dit is 

het evangelie der Voorhuid van Gal. 2: 7), maar nog van iets anders, dat nog niet vermeld is: de 

prediking van een verborgenheid; deze is in de vroegere eeuwen (aionen) verzwegen geweest maar 

in Paulus’ dagen geopenbaard en bekend gemaakt. 

 

Velen die al bekend zijn met de bedelingplaats van Efeze, menen dat Paulus hier doelt op de grote 

verborgenheid, ons in de Efeze Brief bekend gemaakt. Navolgers van Dr. Bullinger menen dat Pau-

lus deze verzen aan de Romeinenbrief toegevoegd heeft toen God hem de Efezer verborgenheid 

geopenbaard had. Wij geloven dat dit niet juist is en dat de verzwegen verborgenheid niet slaat op 

wat aan Paulus pas na het schrijven van Romeinen gegeven is. Hierom niet:   

 

Ten eerste is hier geen sprake van een verborgenheid verborgen in God, maar van een die verzwe-

gen is geweest. Ze kan zeer goed aan enkelen bekend geweest zijn, zij het dan min of meer omslui-

erd, maar niemand mocht er over schrijven.  

 

Ten tweede werd deze verborgenheid niet alleen door Paulus bekend gemaakt zoals die van Efeze, 

maar ook door anderen: door profetische Schriften, de geschriften van (meerdere) N.T. profeten. 

 

We geloven dat we de verzwegen verborgenheid in Romeinen zelf moeten zoeken. Elke Brief is een 

geheel op zichzelf, en moet uit dit oogpunt bekeken worden. Dit kan met deze gegevens heel goed. 

 

Romeinen loopt op twee personen terug: op Abraham en op Adam. In de eerste is besloten het 

„mijn evangelie”, in de tweede “de verzwegen verborgenheid”. 

 

Met dit voor ogen kunnen we Romeinen in drie hoofddelen indelen met als sluitstuk een samenvat-

ting. Van de drie hoofddelen zijn er twee buitendelen en is er een binnendeel. Het eerste buitendeel 

loopt van Rom. 1: 1-5: 11; hierin lezen we van zonden, (meervoud) wet van Sinaï, Abraham, Israël, 

Jood en Heiden; het geeft ons de leerstellige waarheid. Het tweede buitendeel omvat 9: 1 - 16: 24; 

ook dit vertoont dezelfde trekken als het eerste deel maar nu gezien vanuit het bedelingstandpunt en 

de toepassing voor het praktische geloofsleven. Het binnendeel is vervat in 5: 12 - 8: 39; hier lezen 

we van de zonde (enkelvoud), van de wet der zonde, en van Adam; niet van Abraham, Jood of Hei-

den. Dit handelt dan over de verzwegen verborgenheid. In 16: 25-27 hebben we tenslotte de samen-

vatting van en tevens sleutel tot al het vorige; dit kan men opvatten als vierde deel. We hebben dus: 

 

Hoofddeel 1  1: 1-5: 11 „Mijn evangelie”. 

 

Hoofddeel II  5: 12 - 8: 39 „Verzwegen verborgenheid”.  

 

Hoofddeel III  9: 1 - 16: 23 „Mijn evangelie”. 

 

Sluitdeel IV  16: 25-27 Samenvatting (Sleutel). 

 

(Vs. 24 valt uit). 
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Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

SLOTWOORD. 

Indien men aanneemt, na een ernstige studie, dat onze gevolgtrekkingen Schriftuurlijk zijn, ten min-

ste in grote lijnen en in het bijzonder in verband met het onderhouden van de wet door de christen-

Joden, kan men zich afvragen hoe het mogelijk is dat de overgrote meerderheid der theologen en 

hun leerlingen tot geheel andere conclusies zijn gekomen. We denken dat de voornaamste algemene 

reden is, dat de wetenschappelijke methode van onderzoek niet gevolgd is geworden. Want men 

heeft steeds gesteund op de vooropgezette mening, aan de Schrift vreemd, dat het volk Israël slechts 

een type geweest is van de christelijke „Kerk” en dat het voor goed als uitverkoren volk en heilige 

natie heeft ophouden te bestaan in het jaar 70 bij de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing 

die er het gevolg van was. De christelijke Kerk, de werkelijkheid, zou dan het beeld vervangen heb-

ben. 

 

In andere uiteenzettingen hebben we nagegaan welke verwarring er gedurende de eerste eeuwen 

geheerst heeft als gevolg van de belangrijke gebeurtenissen van het jaar 70 en dat de oplossing die 

tenslotte door de meerderheid aangenomen werd - het vervangen van Israël door de Kerk - ook ten 

dele het gevolg was van het niet willen kennen, door de meeste christenen, van de kenschetsende 

onderwijzingen van de apostel Paulus, tegen het einde van de periode der Handelingen. In zijn ge-

vangenschapbrieven had hij geschreven over een nieuwe sfeer van zegening en over een nieuwe 

bedeling - dus een nieuwe wijze waarop God de wereld zou besturen - in verband met de periode 

waarin de natie Israël voorlopig verworpen zou zijn. Indien men dit onderwijs, dat Gods Woord 

vervolledigt, volkomen aanvaardt, is het mogelijk een synthese samen te stellen van al de schriftge- 

gevens, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot veronderstellingen die vreemd aan of zelfs in 

tegenstelling staan tot de Schrift. In onze voorgaande geschriften hebben we een dergelijke poging 

van synthese voorgesteld. Doch door het verwaarlozen, door de meeste christenen der eerste eeuw, 

van dit onderwijs van de apostel, kwamen ze vanzelf tot de onschriftuurlijke gedachte van het voor 

goed verworpen zijn van het volk Israël En het spreekt vanzelf dat dan ook besloten moest worden 

dat men alleen enkele delen der wet kon behouden, die men dan probeerde te verchristelijken. En 

toen men later weer aandacht begon te geven aan de brieven van Paulus, was men al zo gewend aan 

die oplossing dat ze als een vaststaand a priori aanvaard werd voor de uitleg van deze brieven en 

van Paulus’ leer. Zo ontstond er dus een kerkelijke overlevering die bijna steeds aanvaard werd als 

norm door de theologen. 

 

Het “vergeestelijken” der profetie en het toepassen op de „Kerk” van de oude beloften - natuurlijk 

niet van de vervloekingen - leidde tot de gedachte dat het “koninkrijk Gods” zich langzamerhand op 

aarde zou verwezenlijken door middel van de Kerk. Gedurende zekere perioden scheen men enige 

vooruitgang te maken in deze zin, doch we weten hoe, vooral sinds een honderdtal jaren, de wereld 

zich meer en meer ontchristelijkt. Daar tegenover staat dan de politieke en sociale gebeurtenissen 

ons nu gebracht hebben tot een wereldtoestand die een voorbereiding kan zijn voor de spoedige 

letterlijke vervulling van menige profetie. Niet alleen herleven de oude natiën rondom Palestina, 

maar de natie van Israël heeft zichzelf ook weer gevormd. Overigens beginnen in de meeste kerken 

en groepen een steeds toenemende menigte christenen de profetie te bestuderen en soms zijn er be-

langrijke wijzigingen in hun opvattingen, vooral betreffende het volk Israël. 

 

Ook bij de Joden is er (soms radicale) verandering van houding tegenover hun Messias. Sommigen, 

die tot het geloof in Christus gekomen zijn, beschouwen zich niet meer als Joden, maar anderen 

beweren christen en toch Jood te zijn, evenals de apostelen en duizenden anderen, gedurende de 
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periode der Handelingen. De naam „Jood” duidt dan vooral aan dat ze tot de natie van Israël beho-

ren, terwijl het woord „christen” hun geloof kenmerkt. Naar onze overtuiging is de algemene hou-

ding dezer laatsten een Schriftuurlijke, ze stemt overeen met de resultaten van onze studie. 

 

Een van de redenen der toenadering tussen Jood en christen is de reactie veroorzaakt door de ver-

schrikkelijke vervolgingen van de Joden gedurende de laatste wereldoorlog. Maar als de „Kerk” 

zich nog steeds Israëls beloften blijft toe-eigenen, is dat niet een andere vorm van vervolging, die 

voor God nog veel ernstiger is, al is ze minder opzienbarend? Meer en meer zullen de christenen 

verplicht worden, door de loop der dingen, hun ware houding t.o.v. de Joden duidelijk te bepalen.  

De groep der hedendaagse christen-Joden die zichzelf beschouwt als de eerste kern der natie, her-

steld in haar positie van heilige natie, de Here toebehorende, zal niet alleen vervolgd worden door 

de ongelovige Joden en de vijandelijke naties, maar ook, op geestelijk gebied, door de christelijke 

„Kerk”. Als we de woorden van Gamaliël van Hand. 5: 38, 39 voor ogen houden zien we hen ge-

vaar lopen tegen God te strijden. De lezer zal dus bemerken dat het onderwerp van onze studie niet 

alleen van theologische aard is, maar ook van groot praktisch belang. 

 

We zijn zo vrij de aandacht te vestigen van hen die geloven in Israëls nationaal en godsdienstig her-

stel en in de letterlijke vervulling der profetie, op de noodzakelijkheid een deel van hun vroegere 

opvattingen te herzien, bijv. in verband met het houden der wet. Want deze spruiten dikwijls voort 

uit het a priori dat de natie van Israël voor goed verworpen werd en vervangen door de Kerk. Men 

heeft wel bepaalde pogingen gedaan om tot meer Schriftuurlijke begrippen te komen, maar het zou 

nodig zijn de hand te leggen aan een meer radicale herziening of hervorming.  S. v. M. 

 

Twee duizend jaren Theologie 

No. 2. 

De historisch-kritische exegese. 

 

Geleidelijk begonnen velen in te zien dat de theologie die in principe op het gezag van de Schrift 

steunt, maar in werkelijkheid toch ook op een bepaalde overlevering, onhoudbaar was. Niettegen-

staande de talrijke pogingen, bleek het onmogelijk te zijn vele dogma’s in overeenstemming te 

brengen met de Schrift, beschouwd als door God ingegeven. Nu scheen juist, na de Renaissance, 

door de omwenteling veroorzaakt door de nieuwe kosmologische en filosofische gedachten en door 

de ontwikkeling der natuurwetenschappen, het gezag van de Schrift in het gedrang te komen. Wie 

geen achterblijver wilde zijn, moest rekening houden met die verandering. Velen besloten toen dat 

men de Schrift niet langer kon zien als geheel door God ingegeven, want ze dachten dat het nu be-

wezen was dat vele delen niet geschiedkundig of wetenschappelijk juist waren. 

 

Waarom de wetenschappelijke methode, die zulke buitengewone resultaten gaf, niet toepassen in de 

theologie? Men dacht dat het kenmerkende der wetenschappelijke methode was: geen a priori. Dus 

in het geval der Schrift: niet uitgaan van de gedachte dat de Schrift een goddelijk Boek is. Het was 

toch door mensen geschreven en moest dus evenals elk ander boek op kritische wijze onderzocht 

worden, en zonder de vooropgezette gedachte dat alles juist en betrouwbaar was. Wilde men toch 

nog van inspiratie spreken, dan was er Schleiermacher die een interessante oplossing voorstelde: het 

is niet de Schrift die geïnspireerd is, maar de schrijvers. Al zijn dan die schrijvers min of meer „ge-

ïnspireerd”, toch kan dit alleen gelden voor godsdienstige zaken, niet voor historische, wetenschap-

pelijke of filosofische. 

 

Zo werd dan ook een groot deel als niet-historisch beschouwd en het overige als een verzameling 

feilbare getuigenissen. Daarbij moest men ernstig rekening houden met de tijd en de omstandighe-

den waarin die mensen schreven en niet de „letter”, doch de “geest” van hun verklaringen be-

houden. Men zocht naar de „bronnen” waaruit de „redacteurs” geput hadden, verdeelde alles vol-
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gens wat men meende een meer historische orde te zijn, ziftte het historische van het vermeende 

niet-historische, enz. De literarische theoloog was de norm van wat waarheid was. Iedere leidende 

criticus had zijn eigen stelsel en verklaarde tot gegevens van blijvende waarde gekomen te zijn. 

Maar later bleek telkens dat men ze niet kon behouden. Te midden van die chaos waren er die, on-

der meer door de feiten der Archeologie gedwongen, tot een meer gematigde houding kwamen. Ze 

trachten dan de kritiek in te tomen. Maar waar de grens te stellen? 

 

Enige tientallen jaren geleden begon men steeds beter in te zien dat het niet mogelijk was in de 

Schrift het „kaf” van het „koren” te scheiden en dat men niets kon beginnen met die historisch-

kritische methode voor de prediking van het evangelie. Later nog kwam een meer belangrijke wen-

ding, vooral door K. Barth veroorzaakt. Volgens hem is het feit dat de theologie zich in die histo-

risch-kritische richting heeft laten meeslepen, een „kerkelijk schandaal” (Kirch, Dogm. 1-2, blz. 

546-548). 

 

Heeft die historisch-kritische methode dan niets bereikt? We zouden zeggen dat ze vooral nuttig is 

geweest om te bewijzen dat de Schrift niet verbroken kan worden en dat haar uitgangspunt, name-

lijk het niet-geïnspireerd zijn der Schrift, niet deugde. 

 

Maar hoe kwam het dan dat de toepassing der wetenschappelijke methode geen goed resultaat ge-

geven had? We zullen verder zien dat die mislukking te wijten is aan het feit, dat men die methode 

eigenlijk niet begrepen, noch gevolgd heeft. 

 

Sommigen kunnen echter niet aanvaarden dat de historisch-kritische richting geen blijvende resulta-

ten opgeleverd heeft. Allereerst zou ze duidelijk getoond hebben dat menig schriftdeel niet histo-

risch of foutloos is. Daarbij zou ze hebben doen uitkomen dat dit geen hindernis behoeft te zijn voor 

ons geloof. 

 

Hierop antwoorden we dat, bij het toepassen van de ware wetenschappelijke methode, het blijkt dat 

er geen goede reden bestaat om te geloven dat er historische of andere onwaarheden in de Schrift 

staan, en dat men er werkelijke tegenspraken in vindt. Met het a priori der feilbaarheid kon men niet 

komen tot een overtuiging van onfeilbaarheid. 

 

Vervolgens antwoorden we dat de praktijk aangetoond heeft welke vernietigende invloed de histo-

risch-kritische exegese heeft op het geloof. Er kan alleen een vage gelovigheid overblijven als men 

consequent wil zijn, want alles kan in twijfel getrokken worden. Er is geen vaste basis meer voor 

het geloof, en God kan niet meer duidelijk tot ons spreken, door middel van de Schrift, als deze 

slechts een gebrekkige uitdrukking is van wat Hij ons wil openbaren.   S. v. M. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 14. 

4. Scheppen, formeren, maken. 

 

T.a.v. het in leven roepen van de mens (adam) worden ons in de Schrift drie dingen gezegd: 

 

Gen. 1: 27 God schiep de mens (ha adam). 

Gen. 2: 7 God formeerde de mens (ha adam). 

Gen. 5:1 Ten dage als God de mens (ha adam) schiep, maakte Hij hem naar Zijn Beeld en  

          gelijkenis. 
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In Jes. 43: 7 vinden we deze woorden (met nog een) in één zin: “Een ieder die naar Mijn naam 

genoemd is en die Ik ook geschapen heb, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb”. We 

geloven niet dat deze woorden synoniemen zijn, gelijke betekenis hebben, maar drie verschillende 

zijden ener zaak aangeven. Laten we hun betekenis nagaan. 

 

A. Scheppen. 

 

Het woord “scheppen” komt 54 maal voor in het O.T. Het is 48 maal door scheppen vertaald en 6 maal an-

ders; in het N.T. vinden we het 13 maal. 

 

De meest algemene bepaling van scheppen is: iets uit niets voortbrengen. We geloven niet dat dit de 

omschrijving is van wat de Schrift onder „scheppen” verstaat. Men zie. 

In Gen. 1: 21 vinden we dat God de zeedieren schiep. Deed Hij dit uit niets? Neen, want vs. 20 zegt 

dat de wateren die levende zielen moesten voortbrengen. Hun substantie werd dus uit water (en mo-

gelijk zeebodemgrond) genomen. De grondstoffen waren voorhanden, het was dus niet een schep-

ping uit niets. Waarom heet dit dan scheppen? Omdat het een in leven roepen was van wat er eerder 

nog niet was. - Volgens Gen. 1: 27 en 1 Kor. 11: 9 is de vrouw geschapen. Toch is zij niet uit niets 

geschapen maar uit Adam. Echter, zij was er tot op haar schepping als zodanig niet. - God zal eens 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen, maar ook dat zal geen schepping uit een niets zijn, 

maar een verandering van de tegenwoordige gesteldheid dezer sferen, tot een hogere staat. - Vol-

gens Ef. 2:15 heeft Christus Jood en Heiden tot een nieuwe mens geschapen. Ook hier is het geen 

schepping uit een niets maar een omvorming en dat wel tot groter heerlijkheid. Uit dit alles blijkt 

dat scheppen vaak is een omvorming tot iets anders, iets dat er als zodanig nog niet was. 

 

Dit laatste vinden we nader bevestigd door teksten waar scheppen in meer negatieve zin gebruikt 

wordt. In Num. 16, bij het oproer van Korach, Dathan en Abiram, zegt Mozes: “Indien de Here wat 

nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal opendoen“. Het aardrijk werd gekloofd en ver-

slond zijn tegenstanders. Hier wordt op zichzelf niets in leven geroepen; er gebeurde echter iets dat 

als zodanig voor Israël niet was gebeurd. Het wonder was dat God de spleet toen liet ontstaan, iets 

wat de mens niet kon. Een ander negatief iets vinden we in Jes. 45: 7: “Ik formeer het licht en schep 

de duisternis”. Duisternis is het onttrekken van licht. Hier wordt door het gebruik van het woord 

“scheppen” op de tegenstelling van licht en duisternis gewezen en daarmee aan de ronddraaiing der 

aarde om haar as. Duisternis is dat de zon de aarde niet kan beschijnen. Ook hier is op zichzelf niets 

scheppends ingelegen; er wordt daarmee niets in leven gebracht, het bestaande, de draaiing der aar-

de wordt gebruikt om duisternis teweeg te brengen. Waar God dit alles beschikt heeft, kan er van 

“scheppen” gesproken worden. - Zo ook in het vervolg: “Ik maak de vrede en schep het kwaad”. Dit 

kwaad is niet de zonde, zoals sommigen willen lezen, maar de tegenstelling van vrede. Vrede is in 

de Schrift allerlei positief goed: gezondheid, welvaart, geluk, vreugde enz.; kwaad is ziekte, onheil, 

oorlog, rampen. God duldt dat zij komen uit rondwarende gevaren of bestaande verhoudingen. Als  

daarin verandering komt, wordt er kwaad “geschapen”en ziet men iets wat er als zodanig nog niet 

was in de tijd van vrede. 

 

Uit een en ander blijkt dat men bij “scheppen” niet kan zeggen dat iets uit niets ontstaat. Die uit-

drukking komt in de Schrift niet voor; wel vindt men ze in het Apocriefe boek der Makabeeën, 2 

Makk. 7: 28. Het niet-zijn is helemaal niet de bron van het geschapene. Ook de hemelen en de aarde 

kunnen uit reeds voorhanden substantie zijn geschapen. Alle dingen zijn uit God. Is Hij dan een 

niets? Scheppen omvat volgens de Schrift ten le iets brengen dat er als zodanig niet was; ten 2e iets 

van de ene toestand in de andere overbrengen. 
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B. Formeren (vormen). 

 

Dit woord is wat eenvoudiger te verklaren. De grondbetekenis is: iets een zekere, vooruit bedachte, 

vorm geven. Het wordt gebruikt in verband met het werk van de pottenbakker. Deze geeft de vaten, 

al makend, een zekere vorm. Jer. 18. - In Jes. 44: 10 wordt gesproken van het formeren van een 

god. - Echter, de betekenis wordt niet alleen tot tastbare dingen beperkt. Ps. 74: 17 zegt: „Zomer en 

winter hebt Gij “geformeerd”. Dit is de vaste afwisseling der jaargetijden die God planmatig over-

wogen en tot stand gebracht heeft. - Het droge is geformeerd, Ps. 95: 5; hier hebben we te denken 

aan de vaste landvormen. - God kan kwaad formeren, Jer. 18:11 d.i. een zekere vorm van onheil, 

b.v. door oorlog, zijn beloop doen hebben. 

 

Bijzondere aandacht voor ons onderwerp verdient Gen. 2: 19: “Want als de Here God uit de aarde 

al het gedierte des velds en al het gevogelte gemaakt had, zo bracht Hij ze tot Adam”. Voor “ge-

maakt” staat in het Hebr.: geformeerd (gevormd). Er staat dus van het gedierte hetzelfde als van de 

mens... beide zijn gevormd. - Ook moet men letten op Jer. 1: 3: „Eer dat Ik u in de moederschoot 

formeerde “. Veelal neemt men aan dat God eerst een vorm van aarde gevormd heeft en er 

daarna een ziel ingeblazen heeft. Het woord uit Jeremia wijst er op dat het formeren heel wat anders 

kan toegaan dan algemeen gedacht wordt. Jeremia is gevormd in de moederschoot. Dit is een orga-

nisch uitgroeien geweest van het verwekte kind.       P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 14. 

8. Het altaar in Egypte. 

 

De Br.-Israëlleer loopt graag in pas met de leer van “De Stenen spreken”, dat is de leer over de pi-

ramide van Cheops waarmee men allerlei toekomstige gebeurtenissen meent te kunnen voorspellen. 

Men baseert deze door aan te nemen dat die piramide het altaar is dat de Here in het midden van 

Egypte heeft en dat in Jes. 19 genoemd wordt. We lezen daar in vs. 19: “Te dien dage zal de Here 

een altaar hebben in het midden van Egypteland en een opgericht teken aan deszelfs landpalen 

voor de Here.” Men plaatst dit in het heden. Men vergeet echter dat deze piramide al een vier-

duizend jaar oud is of heet te zijn en er zeker al stond voor Jesaja zijn boek schreef. Indien deze 

piramide dat opgerichte teken is, kan er niet staan: Te dien dage maar had hij moeten schrijven: Te 

dezen dage heeft de Here een altaar en een opgericht teken. Het “te dien dage” in de Schrift wijst 

altijd naar de toekomst, hetzij dichtbij hetzij verder. We nemen Jesaja en Daniël om dit te bewijzen. 

Zie Jes. 7: 21, 23; 17:4, 7, 9; 20: 6; 22: 8, 12, 20, 25; 23: 15 en Dan. 3: 7, 18; 7, 9; 20: 6; 22: 8, 12, 

20, 25; 23: 15 en Dan. 3: 7, 18; 4: 1, 4: 1, 2; 5: 30; 10: 20; 11: 10, 11; 12: 1, 4; 24: 21 ; 25: 9; 27: 2, 

12, 13; 28: 5; 29: 18. Welnu, dan kan deze piramide niet al, zeg maar zo’n duizend jaar voor Jesaja 

gebouwd zijn. Of Jesaja heeft zich vergist of de Br.-Israëlleer. Dit moet nu verder bekeken worden. 

 

De oplossing is eenvoudig en ligt in hetzelfde Jesaja 19. Daar vinden we nog meer “te dien da-

gen’s”. Aan vs. 19 gaan er twee vooraf in vs. 16 en 18 en volgen er drie in vs. 21, 23 en 24. Men 

zie: 

 

„Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen en zij zullen beven en vrezen vanwege de 

beweging van de raad des Heren der heerscharen welke Hij tegen hen bewegen zal” vs. 16. 

 

“Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak Kanaäns en zwerende 

de Here der heerscharen; één zal genoemd zijn een stad der verstoring”. vs. 18. 

 

De spraak Kanaäns. Het woord „spraak” betekent in het Hebr. niet: “taal” maar „lip” en is over-

drachtelijk: hetgeen van de lippen komt, de uitdrukking der gedachten en gevoelens. „Te dien dage” 
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zullen er in Egypte vijf steden zijn die dezelfde gevoelens jegens God zullen uitdrukken als Israël 

na zijn herstel in Kanaän. Egypte zal zich immers tot de Here bekeren, vs. 23 en zo de spraak Kana-

ans spreken. Zijn naam in hun taal met Zijn naam aanroepen. Zie Zef. 3: 9. 

 

Die 5 steden zijn mogelijk Heliopolis, Leontopolis, Daphne, Migdol en Memphis. - De stad der 

verstoring. Oorspronkelijk zal er ongetwijfeld gestaan hebben: Stad der gerechtigheid. Door de ver-

andering van één letter, de h in ch (cheres d.i. zon in heres d.i. verstoring of verwoesting) is dit 

woord in de latere Hebr. tekst gekomen. Bedoeld zal zijn Heliopolis d.i. stad der zon zoals staat in 

oude handschriften, De Joden konden niet hebben dat zo’n Egyptische stad gelijk gesteld zou wor-

den met Jeruzalem dat eerst gerechtigheid herbergde, Jes. 1: 21 en veranderden, d.i. verbasterden zo 

het zuivere Woord, God niet gelovende. Een wonder dat ze ook vs. 25 niet verminkt hebben met 

hun “de Egyptenaren Mijn volk”. Er kan in vs. 18 niet verstoring gestaan hebben; dit woord past 

daar geheel niet. 

 

Nu krijgen we de “te dien dagen’s” na vs. 19. 

„En de Here zal de Egyptenaars bekend worden en de Egyptenaars zullen de Here kennen te dien 

dage, want zij zullen tot de Here roepen vanwege de verdrukkers en Hij zal hun een Heiland en 

Meester zenden, die zal ze verlossen” vs. 20. 

 

“En de Here zal de Egyptenaars bekend worden en de Egyptenaars zullen de Here kennen te dien 

dage en zij zullen Hem dienen met slachtoffer en spijsoffer en zij zullen de Here een gelofte be-

loven en betalen” vs. 21, 

 

“Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte naar Assyrië, dat de Assyriërs in Egyp-

te en de Egyptenaars in Assyrië zullen komen en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs de Here 

dienen” vs. 23. 

 

“Te dien dage zal Israël de derde wezen. Met de Egyptenaars en met de Assyriërs een zegen in het 

midden van het land” vs. 24. 

 

(Voor “in het midden van het land” is beter te lezen: „in het midden der aarde”). 

 

We menen dat het logisch is dat het “te dien dage” van vs. 19 even ver reikt als de andere „te dien 

dagen’s” in dit hoofdstuk. Aangezien we de andere nog lang niet vervuld zien, geloven we ook niet 

dat de piramide van Cheops dat altaar is dat de Here thans in Egypte zou hebben, nog afgezien van 

het feit dat een piramide geen altaar is. Egypte is nog niet tot de Here bekeerd, het heeft nog geen 

Heiland gekregen, zijn volk is nog niet des Heren volk, er is nog geen gebaande weg en het dient de 

Here nog niet. Waarom rukt men toch de pijlers van hun plaats? God zal Zijn Woord zo vervullen 

als het er staat. 

 

Al deze “te dien dagen’s zijn nog toekomst; de Br.-Israëlleer bouwt ook hier verkorte bogen op ver-

plaatste pijlers. Natuurlijk ontstaat er dan een brug. Maar niet een die bestand zal zijn voor het vuur 

dat eenmaal alles zal beproeven. De bogen zullen van hout blijken te zijn en men zal zijn werk zien 

verbranden. Zo zal men schade lijden.



Uit de Schriften 1954 Pagina 23 
 

 

Uit de Schriften 
 

DEEL  XXVI   No. 3   MAART 1954 
 

Tot nuttige Stichting 

No. 3. 

HEBREEËN  II 

GETUIGENIS AAN DE OUDEN 

In dit (geloof) toch hebben de Ouden getuigenis ontvangen.    Vs. 2 

 

Na de voornaamste trekken van het geloof gegeven te hebben, gaat de Briefschrijver verder om be-

wijzen te geven van de uitnemendheid ervan. Het redengevend voegwoord leidt dit in. 

 

De S.V. vertaalt “en pistei” door „door hetzelve”. We zetten „in dit” om het verouderde „datzelve” 

te vermijden en voegen er duidelijkheidshalve „geloof” bij. Als de apostel „door” als middel be-

doeld had, zou hij niet „en” maar „dia” geschreven hebben. Door het “en” wil hij uitdrukken: in de 

sfeer van, staande in het geloof. Als eerste bewijs geeft hij dan Abel, die getuigenis kreeg over zijn 

gaven dat hij rechtvaardig was. Dit kreeg hij toen hij reeds in het geloof stond. Zo ook de Ouden: zij 

ontvingen getuigenis staande in het geloof en dit bevestigde hun geloof. 

 

„Getuigenis ontvangen” is eigenlijk: „betuigd worden”. God heeft er voor gezorgd dat er melding 

gemaakt is èn aan henzelf èn aan ons dat hun geloof Hem behaagde. 

 

Alleen het geloof is het middel om aanneming bij God te verkrijgen. Zonder dat is het onmogelijk 

Hem te behagen. Eenmaal er toe gekomen, moet het beoefend worden. Die beoefening is: het steeds 

weer de blik vestigen op de onzichtbare dingen. Zo komt men tot een wandel in het geloof, waar-

door roeping en verkiezing worden vastgemaakt. 

 

Vele gelovigen van onze dagen willen ook het getuigenis van God ontvangen. Zij willen een aparte 

stem in hun hart om te weten of zij al of niet goed geloven. 

 

Hierover zij opgemerkt:  

 

ten le dat de Ouden getuigenis ontvangen hebben in het geloof, dus toen zij reeds geloofden;  

ten 2e dat God nu getuigenis geeft door Zijn Geest (die Geest getuigt met onze geest);  

ten 3e dat dit getuigenis komt als we geloven in het Geloof van Christus.  

 

Naarmate we meer zien op de Voleinder des geloofs zal ons geloof sterker worden en rusten in Zijn 

geloof. Dan zal de Geest met onze geest getuigen, ons verzekerend dat God aan ons zal vervullen 

wat Hij voor ons heeft gegeven. Dit is voor deze bedeling: Christus als hoop der heerlijkheid. 

             P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 3. 

„PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN” 

 

Aan de Geest worden in O.T. en N.T. “persoonlijke” eigenschappen toegeschreven, d.w.z. verstand 

en wil, “gevoel” en leiding, openbaring en pleiting, en ook eer. 

 

Verstand 

 

Neh. 9: 20 “Gij hebt Uw goede Geest gegeven om hen te onderwijzen.” 

Een kracht geeft geen onderwijs, omdat ze niet met verstand begiftigd is. 

 

1 Kor. 2: 10, 11 „Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods”, 

Aan Gods Geest wordt hiermee een wetenschap en vermogen toegeschreven, welke niet bij een 

kracht te vinden zijn. 

 

Wil 

 

1 Kor. 12: 11 “Doch deze dingen alle werkt de een en dezelfde Geest, delende een ieder in het 

bijzonder gelijk Hij wil”. 
Een kracht of invloed bezit geen wil; aan de Heilige Geest wordt een wil toegekend, daarom is Hij 

een „Persoon”. 

 

„Gevoel” 

 

Jes. 63: 10 „Maar zij (Israël) zijn wederspannig geweest en hebben Zijn Heilige Geest smarten 

aangedaan”. 

 

Ef. 4: 30 „En bedroeft de Heilige Geest niet”. 

Een kracht of invloed kan geen smart veroorzaken. 

 

Leiding 

 

Ps. 143: 10 „Uw goede Geest geleide mij in een effen land.” 

Ook dit is een „persoonlijke” eigenschap. 

 

Mt. 4: 1 „Toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn”. 

Dit doet weer geen kracht. 

 

Openbaring 

 

Zach. 7: 12 “opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Here der heerscharen zond in (of 

door) Zijn Geest door de dienst der vorige profeten”. 

 

1Kor. 2: 10 “Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest”. 

 

1Tim. 4: 1 „Doch de Geest zegt duidelijk”. Zie ook Hebr. 3: 7. 
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Pleiting 

 

Rom. 8: 26. “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden te hulp — de Geest bidt (d.i. pleit) 

voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. 

 

Eer 

 

Mt. 28: 19 “dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes”. 

 

1Cor. 13: 13 “De genade des Heren Jezus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen 

Geestes zij met u allen”. 
 

De Schrift stelt Hem op een lijn met de Vader en de Zoon; indien deze „Personen” zijn, dan ook 

Hij; Hij deelt de eer met Hen. 

Uit deze teksten - het zijn er slechts enkelen - blijkt dat aan de Geest dingen worden toegeschreven 

die Hem „persoonlijk” maken, d.w.z. die Hem werkzaam zien als een zelfstandigheid in God met 

wijsheid, verstand, wil en andere deugden, die alleen aan personen worden toegekend.  P. 

 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 3. 

HET EVANGELIE VAN TE VOREN BELOOFD. 

ROM. 1:1- 18. 

 

Dit gedeelte bestaat weer uit enige onderdelen, n.l. vs. 1 - 7: aanhef en zegengroet, vs. 8 - 15: Pau-

lus’ begeerte Rome te bezoeken, vs. 16 en 17; het evangelie Gods een kracht tot behoudenis. 

 

1 Aanhef en zegengroet. 

Rom. 1:1-7. 
 

1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evange-

lie Gods, 

(2 dat Hij te voren beloofd heeft door Zijn profeten in (de) heilige Schriften), 

3 aangaande Zijn Zoon, 

(die naar Zijn menselijke aard geboren is uit nakomelingschap van David, 4 die naar Zijn  

geestelijke heilige aard als Zoon van God in kracht is gesteld blijkens Zijn opstanding uit  

de doden), 

Jezus Christus onze Here, 

(5 door Wie wij (de) genade en (het) apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid  

des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder alle volken, 6 tot welke ook gij behoort, 

 geroepenen van Jezus Christus) 

7 aan allen die te Rome zijt, geliefden van God, geroepen heiligen: 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Here Jezus Christus. 
 

Zoals elders in zijn Brieven, treffen we ook hier bij Paulus tussenzinnen aan; we hebben die door 

inspringing aangegeven. Als we ze weglaten, vinden we als hoofdzin:  

 

„Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evange-

lie Gods - aangaande Zijn Zoon - Jezus Christus onze Here -, aan allen die te Rome zijt, bemin-
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den van God, geroepen heiligen: Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Here Jezus 

Christus”.  

 

We gaan eerst deze zin na. 

 

Vs. 1 Paulus. We vinden deze naam het eerst in Hand. 13: 9 waar gezegd wordt dat Saulus ook Pau-

lus genoemd wordt. Zijn naam Saulus vinden we negen maal in Hand.: eenmaal bij de naamswisse-

ling van 13: 9, twee maal in de verbinding „Saul, broeder”, 9: 17 en 22: 13, en voorts drie maal in 

de dubbelvorm „Saul, Saul”, 9: 4; 22: 7; 26: 14. De naam Paulus komt veel vaker voor: in Hand. 

132 maal, in Paulus’ Brieven 29 maal en 1 maal bij Petrus (2 Petr. 3: 15). 

 

Saul, Hebr. of Saulus, Grieks betekent de Kleine. Mogelijk heeft zijn vader zijn kleine zoon tegelijk 

de andere naam gegeven; dit geschiedde meer bij Joden die in den vreemde woonden en het Grieks 

spraken. Hij heeft dit dan waarschijnlijk gedaan als herinnering aan het feit dat hij Romeins burger 

was; het burgerschap heeft hij wellicht verkregen door persoonlijke en belangrijke diensten aan een 

hoge Romein bewezen. 

 

Opgemerkt zij dat het Grieks niet heeft Paulus maar Paulos. Dit woord komt in het Latijn niet voor. 

Wel Paulo dat „kleinigheid” betekent. Hiervan is dan Paulus gevormd. Beiden, zowel de Hebr. als 

de Griekse naam betekenen dan ongeveer hetzelfde: de Kleine. 

 

Sommigen willen er een Griekse naam in zien. Nu bestaat het woord Paulos niet in het Grieks, maar 

wel Paula; dit betekent: rust, ophouden. Zij zeggen nu: Paulus is de mannelijke vorm van Paula en 

dat woord betekent ook pauze, tussentijd. Dit is een passende naam voor deze apostel: God laat in 

de tussentijd dat de betrekking tussen God en Israël verbroken is een nieuwe boodschap prediken 

waarvan Paulos de drager is; hij draagt zijn naam daarom met het oog op die tussentijd. 

 

Wij kunnen dit niet als juist erkennen. Paulus heeft tot op Hand. 28 de band met Israël bewaard; tot 

die tijd was hij dienaar van het Nieuwe Verbond; pas daarna komt de tussenperiode waarin het Li-

chaam van Christus gevormd wordt. We blijven daarom bij de Latijnse naam; zijn vader gaf hem 

als Romeins burger immers geen Griekse maar een Latijnse, d.i. Romeinse naam, die hetzelfde be-

tekende als de Hebreeuwse: de Kleine. 

 

Saulus-Paulus. Saulus „uit de stam van Benjamin”, welks voorvader de laatste zoon van Jakob was. 

Het was een kleine stam die in de loop der geschiedenis afhankelijk werd van Juda, zozeer dat hij 

als het ware niet in tel was en bij de deling van het Rijk gesproken wordt van „een stam”, 1 Kon. 

11: 36 en die in Ps. 68: 28 “de kleine” heet, maar waarvan ook staat dat hij mocht heersen. Ter her-

innering aan de eerste koning over Israël heeft Sauls vader hem tot diens naamgenoot gemaakt, ze-

ker om de eerste koning te eren. De Kleine scheen zijn voorvader eer aan te doen, evenals deze Da-

vid vervolgde, vervolgde Saulus de door God gestelde Koning in Diens volgelingen. Maar ’s men-

sen wegen zijn niet Gods wegen: de Kleine die door zijn Jodendom wilde heersen over het Godde-

lijke, werd van vervolger tot verbreider gemaakt, maar zo tot de minste der apostelen, niet waardig 

„een apostel genaamd te worden”. Echter, Gods genade maakte deze Kleine groot: „hij arbeidde 

overvloediger dan zij allen” en na Christus is Paulus de grote figuur van het N.T. Van hem die toe-

nam in het Jodendom boven velen van zijn leeftijd werd hij een dienstknecht, een slaaf, van de aan 

hem verschenen Heer. Ja meer dan dat: een geroepen apostel. En nog dieper: een ingeleide in open-

baringen des Heren, een mysticus als geen ander, een ingewijde in de betekenis van Christus’ kruis, 

dood, opstanding, zetting in Gods Rechterhand. 

 

De vervolger is de navolger geworden, de laatste tot de eerste, de man zonder mededogen tot de 

drager van barmhartigheid, de vervolgende zoon van het Jodendom tot de troostende liefdevolle 

vader van Joden- en Heidendom, de zoon der smart als vervolger tot de zoon der rechterhand als 
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begenadigde; de Kleine tot de Grote. Zo is geweest het welbehagen van Hem die deze Saulus-

Paulus reeds vanaf zijn geboorte afgezonderd heeft en geroepen naar Zijn voornemen en genade. 

Eenmaal zal deze Kleine als ster der eerste grootte schitteren aan het firmament der genade Gods. 

De grootste maat van de uitnemende rijkdom der genade Gods zal hem toegemeten worden en hij 

zal in de toekomende eeuwen als een wondervol ornament van Gods alles te bovengaande liefde en 

barmhartigheid aanschouwd worden en tevens het instrument zijn om het welbehagen des Heren, 

gegrond in Christus Jezus zijn Heer, op heerlijke wijze te doen voortgaan. Ook van deze Kleine 

geldt: „O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods !”    P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

AANHANGSEL 

Natie - Volk. 

We willen hier het gebruik onderzoeken van de woorden „ethnos” en „laos” in het Nieuwe Testa-

ment. 

Ethnos 

De beste vertaling van dit woord is „natie”. Het duidt een groep mensen aan die in een gegeven land 

wonen, onder hetzelfde beheer. Het wijst dus op een nationale eenheid en niet op een groep mensen 

die door hun gedachten of hun geloof een zekere eenheid vormen. 

 

In het enkelvoud wordt ethnos zowel voor Israël (als natie) gebruikt als voor andere natiën, zoals de 

volgende teksten aantonen: 

 

Ethnos gebruikt voor Israël als natie Ethnos gebruikt voor andere naties 

Mat. 21: 43 

Luk. 7:5 

Luk. 23: 2 

Joh. 11: 48, 50, 51, 52 

Joh. 18: 35 

Hand. 10: 22 

Hand. 24: 3, 10, 17 

Hand. 26: 4 

Hand. 28: 19 

Rom. 10: 19 

1 Petr. 2: 9 

Mat. 24: 7 

Mark. 13: 8 

Luk. 21: 10 

Hand. 2: 5 

Hand. 7: 7 

Hand. 8: 9 

Hand. 10: 35 

Op. 5: 9 

Op. 14: 6 

 

Sinds de verstrooiing der kinderen Israëls in het jaar 70 bestaat er geen door God erkende natie van 

Israël meer. Maar ze begint zich nu weer te vormen. 

 

In het meervoud heeft het woord natiën dikwijls een meer bijzondere betekenis. Dit komt hieruit 

voort dat de natiën buiten Israël in het verleden afgodendienaars waren, dus „heidenen”. In meerde-

re plaatsen, zoals b.v. 1 Kor. 12: 2 en Ef. 2:11 heeft het meervoud van ethnos deze betekenis. Zij die 

in Christus geloofden waren natuurlijk geen heidenen meer, maar ze behoorden nog tot de natiën. 

 

Laos 

Dit woord, door „volk” vertaald, duidt een groep mensen aan die niet noodzakelijk een zichtbare 

eenheid vormen, doch die zekere dingen (b.v. geloof) gemeen hebben. 

 

In de meeste gevallen wordt laos gebruikt voor het volk Israël, of dan toch het ware Israël, het Israël 
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Gods, namelijk de groep Israëlieten die door hun levend geloof gekenmerkt werden. 

In enkele gevallen is het duidelijk dat het voor niet-Joden gebruikt is: Hand. 15: 14; Op. 5: 9; 14: 6. 

Ook in Hand. 18: 10; 2 Kor. 6: 16; Tit. 2: 14 kan het die betekenis hebben. 

Men vindt het meervoud in Luk. 2: 31; Hand. 4: 25, 27; Rom. 15: 11; Op. 7: 9; 10: 11; 11: 9; 17: 

15; 21 ; 3. In Hand. 4: 27 betreft het Israël, waarschijnlijk in verband met de 12 stammen. 

 

Het zorgvuldig onderscheiden van ethnos en laos kan ons er voor behoeden sommige schriftdelen 

verkeerd uit te leggen. 

 

Laten wij bijv. Mat. 21: 43 beschouwen. De Here richt zich hier tot de overpriesters en de oudsten 

des volks (v. 23). Het is van de natie die door hen bestuurd wordt dat het „koninkrijk Gods” wegge-

nomen zal worden. En het zal aan de toekomstige natie Israël gegeven worden, de natie die vruch-

ten zal voortbrengen. Het gebruik van ethnos (natie) belet ons die tekst uit te leggen alsof het „ko-

ninkrijk Gods’’ voorgoed van het volk Israël weggenomen wordt om aan de „Kerk” te worden ge-

geven. Want dit is geen natie. 

 

Een andere belangrijke tekst is 1 Petr. 2: 9. Petrus richt zijn brief aan de „vreemdelingen der diaspo-

ra” (dus aan de verstrooide Joden). In 2: 7 maakt hij het contrast tussen hen, die in Christus geloven, 

en de ongelovigen. De christen-Joden beginnen nu een uitverkoren geslacht, een koninklijk pries-

terdom, een heilige natie (ethnos), een volk (laos) ten eigendom te vormen. 

 

In vers 10 herinnert Petrus aan de profetie van Hosea (Hos. 1: 9; 2: 1-3, 22, 23) volgens welke Israël 

“Lo-Ammi” (niet-mijn-volk) zou zijn gedurende een zekere tijd, maar later zouden de kinderen van 

Israël en van Juda zich verenigen en „Ammi” zijn. 

 

Laat ons hier verwijzen naar Ex. 19: 5, 6 en de woorden die de Here tot Mozes sprak voor de kinde-

ren Israëls: „Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken en gij zult mij een priesterlijk konink-

rijk en een heilig volk zijn”. 
 

Israël zou dus van de andere natiën afgescheiden zijn en tussen al de volken God toebehoren. 

 

Jesaja spreekt ons over de verwezenlijking dezer beloften, na de „dag der wrake van onze God” (61: 

2), dus gedurende de toekomende aioon. De „treurigen Zions” zullen op de oude ruïnen bouwen en 

zullen „priesters des Heren” en „dienaren Gods” genoemd worden. 

 

Toen Petrus zijn brief schreef, namelijk gedurende de periode der Handelingen, kon het koninkrijk 

op aarde nog komen en de vervulling van menige profetie nabij zijn. De natie, in haar geheel, zou 

dan een „heilig priesterdom”, een „koninklijk priesterdom” zijn, om aan de volken Gods „deugden” 

te verkondigen. 

 

De brieven van Petrus, en dit schriftdeel in het bijzonder, worden meestal toegepast op de „Kerk”. 

Nu is het wel waar dat de christenen in het algemeen genoemd worden: „een volk voor zijn naam” 

(Hand. 15: 14), maar dan wordt het woord „laos” gebruikt. Een dergelijke groep, gevormd door  

mensen die tot verschillende natiën behoren, kan niet door het woord natie (ethnos) aangeduid wor-

den. De profetie van Hos. 2: 22, die Israël betreft, kan dus wel in geestelijke zin op de christenen 

toegepast worden (Rom. 9: 24, 25 waar „laos” gebruikt is), want ze vormen op geestelijke wijze 

“Gods volk”, maar alleen de christen-Joden, behorende tot het stoffelijk Israël Gods, vormen de 

heilige natie, in verband met welke alle profetieën zich letterlijk zullen vervullen. En de volledige 

vervulling zal pas dan plaats kunnen hebben als Israël weer opnieuw een natie zal vormen (dus een 

nationale eenheid in hun land) en door God als zijn heilige natie aanvaard zal zijn. Jeruzalem zal 

dan “de troon des Heren” genoemd worden (Jer. 3: 17). Vele heidenen zullen dan de Here aanbid-

den en zijn volk worden (Zach. 2: 11) in geestelijke zin. 
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Laat ons hieraan nog toevoegen dat, al wendt Petrus zich hier tot Joden en al betreffen vele dingen 

alleen hen, het vanzelf spreekt dat zekere uitdrukkingen, betreffende geestelijke en persoonlijke 

zaken en niet de natie, op andere christenen persoonlijk van toepassing kunnen zijn. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 15. 

 

Het zelfst. naamwoord van formeren afgeleid komt het eerst voor in Gen. 6: 5 en is vertaald door: 

“gedichtsel”. Zo ook 8: 21; Deut. 31: 21 en 1 Kron. 28: 9. In Jes. 26: 3 is sprake van een bevestigd 

voornemen, Hebr. vormsel, in Ps. 103: 14 van maaksel, Hebr. vormsel. In Jes. 29: 16 en Hab. 2:18 

heeft de S.V. het woord overgezet door formeersel. Rom. 9: 20 spreekt van het maaksel, Gr.: het 

formeersel of vormsel. 

 

Uit bovenstaande is de betekenis van formeren, vormen, genoegzaam op te maken: het is planmatig 

iets vormen. Het formeren kan van buitenaf geschieden, zoals bv. met de aarde en het droge, Jes. 

45: 18, Ps. 95: 5 of van binnen uit, Jer. 1: 5. God formeert aller hart, Ps. 33: 15. Het behoeft dus niet 

een (letterlijk) boetseren te betekenen, het kan heel goed een organische uitgroei inhouden. 

 

C. Maken. 

 

Nu het „maken”. Dit woord komt zeer vele malen voor; om de betekenis na te gaan beperken we 

ons tot Gen. 1 en 2. 

 

God maakte het uitspansel, Gen. 1: 7; ook de twee grote lichten en sterren, 1: 16; verder het (wild) 

gedierte der aarde, 1: 25; Hij zei: Laat ons mensen maken, 1: 26; Hij maakte Adam een hulpe, 2: 

18. Al Gods werk is gemaakt, 2: 2, 

 

De grondbetekenis van „maken” is doen, volbrengen, tot stand doen komen, bereiden. Wat gescha-

pen is, zal nog verder afgemaakt moeten worden, voor zijn doel geschikt gemaakt, tot dat doel ge-

richt worden. Maken is dus:  

 

le volkomen toebereiden, afmaken en  

2e tot een taak daar stellen, dus doelstelling. 

 

We komen nu nog even terug tot Jes. 43: 7. We vinden daar, zoals we zeiden, de drie woorden bij 

elkaar staan. Hieruit blijkt dat er verschil moet zijn. Scheppen drukt uit: het aanzijn geven, het daar-

stellen van wat er voor de tijd der daarstelling nog niet was; formeren iets een bepaalde overdachte 

vorm geven; maken het ten volle uitvoeren, afmaken, beëindigen. Zoals een kunstenaar een werk 

schept, een vorm geeft en die voltooit en afwerkt, heeft God dit gedaan met Israël en ook met de 

mens Adam. 

 

Twee duizend jaren Theologie 

No. 3. 

De dialectische theologie 

Het zal voldoende zijn de algemene richting aan te duiden. 

 

Men meent dat het eens en voor altijd uitgemaakt is dat de letterlijke inspiratie der Schrift verwor-

pen moet worden en de afbrekende kritiek dus gerechtvaardigd is. Maar ze mag niet beweren juist 

te kunnen uitmaken wat Gods Woord is of niet. 
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Al is de Schrift niet door God ingegeven, toch moet ze als norm aanvaard worden, omdat de feilba-

re getuigenissen toch een kern van waarheid bevatten en God ze kan gebruiken om persoonlijk tot 

de lezer te spreken. De geschreven tekst is dus een getuigenis van mensen, geen directe mededeling 

door God. Want Gods Woord is geen boek, geen ding, maar een werking Gods. Bij de lezer gaat het 

niet over een subjectieve weerklank, maar over een positieve actie van God, die de gehele mens 

betreft. 

 

De theologie moet geheel op de Schrift steunen. De dogmatiek moet geoordeeld worden naar haar 

getrouwheid aan de Schrift. In zekere zin komt deze theologische richting dus terug tot het Schrift-

gezag (vooral bij K. Barth) als a priori. Maar dat gezag wordt begrensd tot wat van blijvende theo-

logische waarde is, onafhankelijk van de tijd en de persoon. Zo is het b.v. niet wat Paulus zegt dat 

de norm is, maar wel de grondgedachte die Paulus voerde tot hetgeen hij gezegd heeft. Ook de de-

len die niet geschiedkundig juist zijn hebben waarde - als men ze ten minste niet aanziet als mythe - 

omdat ze een historische achtergrond hebben. 

 

In zekere opzichten is de dialectische strekking een vooruitgang op de historisch-kritische exegese, 

omdat men niet blijft staan bij een letterkundige bezigheid die alleen de vorm betreft. Men geeft 

weer opnieuw acht op de inhoud. Ook omdat men erkent dat een a priori geloven aan het gezag der 

Schrift een noodzakelijkheid is, al ontneemt men bijna de gehele inhoud aan deze autoriteit. Zo kan 

ten minste nog een zeker geloof mogelijk zijn. Maar welk geloof? Als niets meer betrouwbaar is, als 

alles slechts een feilbaar getuigenis van mensen is, en men uit die getuigenissen alleen kan besluiten 

dat er iets gebeurd is of dat er een zekere waardevolle gedachte in verscholen ligt, welk kan dan de 

inhoud van dat geloof zijn? Waarom geloven dat er een val was, dat „Jezus” uit een maagd geboren 

werd en méér was dan een grote leraar, dat Hij is opgestaan in een verheerlijkt lichaam en dat wij 

ook uit de dood kunnen opstaan, enz? Veronderstel dat iemand nooit iets gehoord zou hebben over 

de christelijke godsdienst, en een dialectische theoloog hem de Bijbel zou overhandigen na hem 

gewezen te hebben op de feilbaarheid van dit boek, wat zou die mens dan geloven na het lezen der 

Schrift? Of, om hun taal te spreken: wat zou God hem gezegd hebben? Op zijn best zou het beperkt 

zijn tot zeer vage begrippen. De dialectische theoloog onderschat waarschijnlijk de invloed van de 

opvoeding en omgeving en hoe deze, door hun waarde te doen hechten aan de letter, heeft bijgedra-

gen tot het persoonlijk geloof. Als ze consequent waren, dan zouden ze moeten bekennen dat men 

op deze wijze God niet duidelijk kan horen spreken. Want de werking van Gods Geest op de lezer is 

geen inspiratie, maar wel een verlichting van het verstand dat uit het geschrevene alle inlichtingen 

moet verkrijgen. En dat voelt K. Barth zo goed, dat hij zelf zegt dat er een wonder geschiedt als de 

lezer door die onzekere getuigenis God hoort spreken. Maar wie kan bewijzen dat zo'n wonder ooit 

gebeurd is? 

 

Ook bij Brunner merkt men het gebrek aan consequentie als hij aan wil tonen dat het geloof niet 

gehinderd behoeft te worden door het herleiden der Schrift tot een verzameling feilbare verklarin-

gen. Hij maakt dan een vergelijking met een grammofoon, waar men niet moet letten op de neven-

geluiden, maar op de muziek. In een ander geschrift verwijst hij naar het verschil tussen een foto-

grafie en een portret: een goed portret behoeft alle details niet weer te geven. Nu zou men dergelijke 

vergelijkingen wel kunnen gebruiken om aan te tonen dat, al is er enig verschil tussen de manu-

scripten die we bezitten en de oorspronkelijke tekst der Schrift, dit van weinig praktisch belang is 

omdat de afwijkingen zeer klein zijn. Maar als het over de resultaten der afbrekende kritiek gaat, 

dan kan men niet spreken van „bijgeluiden” of kleine onnauwkeurigheden, want alles wordt twijfel-

achtig en veel wordt verworpen. De „bijgeluiden” laten niet meer toe de muziek te horen, en het 

„portret” is alleen voldoende om te weten dat het een mens voorstelt. Om meer bepaald aan te tonen 

wat voor Brunner slechts „bijgeluiden” zijn, herinneren wij er aan dat hij de maagdelijke geboorte 

van Christus niet aanvaardt en de eerste hoofdstukken van Genesis niet als ware historie kan aan-

zien. 
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Daarbij komt nog deze inconsequentie, dat de dialectische, theologen verklaren de Schrift als enige 

norm te aanvaarden, maar het in werkelijkheid niet doen. Want, ten eerste kunnen zij alleen oorde-

len dat iets niet overeenkomt met de waarheid, als ze steunen op de gegevens der wetenschap, der 

geschiedenis, der filosofie of op eigen gezag. In dit alles wordt een menselijke norm gebruikt. Ten 

tweede steunen zij op de kerkelijke overlevering als ze b.v. “Kerk” lezen, waar de Schrift over Isra-

el of Sion spreekt. 

 

Een ander gebrek van alle theologie die de afbrekende kritiek toelaat, is dat men op de grond van 

vage gedachten, verkregen door feilbare getuigenissen, geen eenheid kan krijgen. Iedere lezer kan 

beweren iets anders te verstaan. 

 

Al is het een grote verdienste der dialectische theologie, de nadruk te leggen op onze persoonlijke 

(existentiële) verhouding tot God en de noodzakelijkheid Hem persoonlijk te horen spreken, toch 

kan zij ons geen voldoening geven. In de samenvatting van een lezing, zegt E. Dinkler het volgen-

de: „Het probleem blijf onopgelost, de spanning tussen wetenschap en leven, tussen theologische 

opzoekingen en kerkelijke verkondiging blijft bestaan. Het is slechts een begin van de arbeid.”  

 

De Brits-Israëlleer 

No. 15. 

9. De gruwel der verwoesting. 

Ook over deze heeft de Br.-Israëlleer of hebben voorstanders ervan een verklaring gegeven. Deze 

gruwel is de Omar-moskee die op het oude Tempelplein in Jeruzalem staat en in 634 na Christus 

werd opgericht. Deze staat er dus nu al meer dan 1300 jaar. 

 

Vergeten wordt dat een gruwel een afgodsbeeld is. Voorts dat hij niet als bouwwerk op het Tempel-

plein zal staan maar “in de heilige plaats”. Mt. 24: 15. Verder, dat hij er niet eeuwen te voren zal 

staan, maar pas in de eindtijd als vs. 7 vervuld is, als er oorlogen, hongersnoden, pest en aard-

bevingen geweest zullen zijn en verdrukking. Of om het met Openbaring te zeggen: als de vijf zege-

len er geweest zullen zijn; deze lopen parallel met Mt. 24: 7 en zijn de in symbolische taal weerge-

geven feiten. Pas dan komt de gruwel der verwoesting. Dat is voor ons het beeld dat de Valse Pro-

feet, het tweede Beest van Openb. 13, zal doen maken voor de Mens der zonde, het eerste Beest, 

nadat dit van zijn dodelijke wonde weer levend zal zijn geworden. Op. 13: 14, 15. Zodra dit beeld 

opgericht zal zijn, moeten zij die in Judea zijn vluchten. 

 

De gruwel der verwoesting kan er nu niet zijn want hij wordt pas gesteld in de 70ste jaarweek van 

Daniel 9. Deze is nog geheel toekomstig. 69 zijn er voorbij, de 70ste moet nog komen. Ze is onver-

vulde profetie. 

 

10. De zgn. tien verloren stammen. 

Voor de Br.-Israëlleer zijn er tien stammen verloren in Assur en zijn ze na zekere tijd daaruit weg-

getrokken. We willen nagaan wat de Schrift van die tien verloren stammen zegt. 

 

Toen Ahia de profeet Jerobeams mantel in 12 delen gescheurd had, zeide hij: „Alzo zegt de Here, 

de God Israëls: Zie, ik zal het koninkrijk van de hand Salomo’s scheuren en u tien stammen ge-

ven, maar een stam zal hij hebben om mijns knechts Davids wil”. 1 Kon. 11: 31, 32. We geloven 

dat deze getallen meer als stamgebieden dan letterlijk als stammen moeten beschouwd moeten wor-

den. 
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Dit blijkt uit het volgende: Simeon had zijn erfdeel binnen het gebied van Juda. “Der kinderen Si-

meons erfdeel is onder (te midden van) het snoer der kinderen van Juda, want het erfdeel van 

Juda was te groot voor hen, daarom erfden de kinderen Simeons in het midden huns erfdeels”. 
Joz. 19: 9. 

Later, in de dagen van Hiskia, lezen we van de Simeonieten dat ze hun gebied uitbreidden omdat ze, 

daar ze uitgebroken waren in menigte en weide nodig hadden voor hun schapen, gebied te weinig 

hadden. Zie 1 Kron. 4: (24) 38 - 43. Na de wegvoering van de stammen van het Noorderrijk was 

Simeon er nog. Benjamin voegde zich bij Juda, want er staat: “Rehabeam... vergaderde... het ganse 

Huis van Juda en de stam Benjamins om tegen het Huis Israëls te strijden”. 1 Kon. 12: 21. Zie 

ook vs. 23. 2 Kron. 11: 1. Dat waren er al drie. “Tot hem kwamen ook de priesters en Levieten die 

in het ganse land van Israël waren; zij „verlieten hun voorsteden en bezittingen en stelden zich 

bij hem”. 2 Kron. 11: 13, 14. Zo waren er in die ene stam waarvan Ahia spreekt drie mede verte-

genwoordigd. In wezen zijn er dus geen tien stammen weggevoerd, maar, zoals blijken zal, acht, 

wonend in negen stamdelen. 

 

Tellen we de stamdelen op die Jerobeam kreeg, dan komen we tot tien: het waren de twee en een 

halve stam in het Oost-Jordaanland Ruben, Gad en half Manasse (3 delen) en: Efraïm, Manasse, 

Issaschar, Zebulon, Naftali, Aser en Dan (7 delen). Daar tegenover wordt dan het ene gebied van 

Juda geplaatst, dat Simeon in zich opgenomen had en met Benjamin, ten noorden van zijn land, een 

vast geheel vormde. Uit een en ander blijkt dat er nooit tien stammen verloren zijn gegaan in Assur 

want Simeon noch Juda noch Benjamin noch de Levieten zijn er heengevoerd. Simeon woonde 

zelfs na de Ballingschap nog in zijn gebied. Zij woonden er, volgens 1 Kron. 4: 42 “tot op deze 

dag”. Dat is tot op het schrijven van het Boek der Kronieken. Dit eindigt met de proclamatie van de 

terugkeer door Kores. Dus bij de terugkeer waren er nog Simeonieten in het land. Het is dus niet 

vreemd dat we ook van hen lezen in Josia’s dagen, d.i. een 80 jaar na de wegvoering naar Assur. 

 

 

HET INLEVEN IN EN BELEVEN VAN DE VERBORGENHEID. 

 

Talloos vele gelovigen menen dat we nu nog in dezelfde bedeling leven als die welke met Pinkste-

ren begonnen is en die men vaak de nieuwe bedeling noemt. Zij hebben geen oog voor de ver-

andering ingetreden bij Hand. 28: 28 en ook niet voor de unieke openbaring die aan Paulus van 

Godswege gegeven werd. Zij leven zich deze dingen niet in of achten ze, als zij ervan horen, zwaar 

om te verstaan. Nu is dit stuk niet gewijd aan een herhaalde uiteenzetting van de bedelingsgang van 

de „lengte”. We willen ook niet spreken van de „breedte” van Gods genade waaronder de gehele 

mensheid al zo vele eeuwen mag verkeren. We willen het nu enigermate hebben over de „hoogte” 

en de „diepte”. 

 

De „hoogte” omvat Christus gezegend worden met alle geestelijke zegening in het bovenhemelse. 

Dit zijn geen pinkstergaven, geen begiftiging met heilige geest, met gave der gezondmaking, met 

geen spreken in vreemde talen, in één woord met al die gaven die de Handelingenperiode in de ge-

lovigen te zien gaf. Hem is veel weer toebedeeld, datgene wat onze kennis verre te boven gaat. Ze 

omvatten niet alleen maar wijsheid en kennis, maar schatten in dezen, al de schatten van wijsheid en 

kennis; deze zijn in Hem verborgen (Col. 2: 3). Zij behoren ongetwijfeld tot al de geestelijke zege-

ningen. Maar ze zijn niet de enige. Al Gods deugden schitteren in Hem uit. Heerlijkheid, waarach-

tigheid, rechtvaardigheid, liefelijkheid, al wat wel luidt (Fil. 4: 8) zijn in Hem ten top gevoerd. Met 

wat de leden van het Lichaam eenmaal in volkomenheid geschonken zal worden, wordt Christus 

reeds nu gezegend. Dit is de „hoogte”. 

 

De „diepte” is dat zij die van Gods voornemen tot dit Lichaam geroepen worden, in Hem volmaakt 

zijn (Col. 2: 10), dat Hij dit alles niet alleen voor Zichzelf verkregen heeft, maar dat het is samen, 

mede (sun) met hen. Er is een mede bezitverkrijgen, een mede deelgenootschap, een met Hem heer-



Uit de Schriften 1954 Pagina 33 
 

sen, een mede gelijkvormig worden. Het is dit „mede” dat de diepte uitmaakt en dat ons, zondaren 

zo onmogelijk toeschijnt, onwaardigen in ons zelf die we zijn. 

 

Velen willen zekerheid des geloofs, een stem uit de hemel in hun hart om hen te vergewissen dat zij 

in het geloof staan. We geloven dat God een andere weg geeft hierin, n.1. de inwoning van Christus 

in het hart. Ef. 3: 17. Dit omvat in wezen hoogte en diepte. De hoogte omdat in de naam Christus 

opgesloten ligt de heerlijkheid van de vervoleindigde Mens en de met alle geestelijke zegening Ge-

zegende, de diepte omdat deze inwoning getuigt van het mede, van het: het is ook voor u door ge-

meenschap met Hem. 

 

Laat men zoeken de dingen die boven zijn. Daartoe is heiliging nodig, het loslaten van wat in wezen 

geen geestelijk nut doet, enerzijds, het zoeken met Christus vervuld te worden anderzijds. Laat men 

Hem daartoe voor ogen stellen, bedenken al wat waarachtig, eerbaar, rechtvaardig, rein en liefelijk, 

deugd en lof is. En de vrede Gods zal nederdalen. Dan is er geen eenmalige stem nodig maar een 

voortdurend verzekerd zijn. Dit was Paulus eigen, het was zijn kracht waaruit hij leefde en waar-

door hij werkte. 

 

Men beproeve zichzelf. Het gaat er in diepste wezen niet om of we over de verborgenheid kunnen 

praten, of we haar uiteen kunnen zetten, of we haar in de Schrift zien door te letten op de dingen die 

verschillen, het gaat om de inwoning van Christus in ons hart, om ons bezig zijn met Hem in Zijn 

heerlijkheid. Dit kan met en ook zonder het zien van de Verborgenheid in de Schrift. Niet zij zijn 

Leden van het Lichaam die de Verborgenheid kunnen beredeneren, maar die ze inleven en beleven; 

die iets verstaan van de heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen, iets bekennen van de liefde Gods 

gegeven in Christus Jezus, de Here welke de kennis te boven gaat. Zij die iets verstaan van het me-

degezet zijn, zij zullen door de Geest vervuld worden tot al de volheid Gods.   P. 
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DEEL  XXVI   No. 4   APRIL 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 4. 

DE EEUWEN HERORDEND 

In geloof verstaan we dat de eeuwen door het woord Gods herordend zijn zodat wat gezien wordt 

niet geworden is uit zichtbare dingen.      Vs. 3. 

 

Vóór de Briefschrijver in Hebr. 11 de Ouden gaat bespreken, gaat hij een stap terug en spreekt hij 

eerst over de herordening der eeuwen. 

 

Het tekstwoord krijgt meer diepte als we er op letten dat er niet staat dat de wereld door het woord 

Gods is toebereid, zoals de S.V. heeft overgezet. Het Grieks heeft hier ten eerste niet kosmos, we-

reld, maar aioon; ten tweede staat dit woord niet in het enkelvoud, maar in het meervoud en ten der-

de wordt niet het werkwoord voor scheppen of dat voor maken gebruikt maar een ander dat zowel 

bereiden als herordenen als herstellen kan betekenen. 

 

Velen denken dat „aioon” hier door „wereld” vertaald moet worden. Nu is een aioon een wereld-

gang, een wereldontwikkelingsgang. De Schrijver zou dan de wereldgangen noemen maar slechts 

de wereld bedoelen. (Zulk een stijlfiguur noemt men een overnoeming of metonymia) Hij zou zich 

dan bij het Joodse gebruik waarbij de werelden eeuwen genoemd werden, hebben aangesloten. 

 

Wij voor ons geloven dat dit een visie is die zich aansluit bij de tegenwoordige Joodse uitlegging 

maar niet een welke past in de Schriftverklaring van het voornemen der eeuwen. (Ef. 3: 11, S.V. 

„eeuwig voornemen” wat iets heel anders is) We moeten aionen, meervoud, niet vertalen door een 

geheel ander enkelvoudig woord. 

 

In geloof verstaan we dat de aionen, de grote wereldtijdperken, herordend zijn of opnieuw toebe-

reid. In Mt. 4: 21 lezen we dat de discipelen de netten vermaakten, zelfde woord als hier in Hebr. 

11: 3; ze bereidden ze opnieuw toe voor de vangst, herordenden ze. In Gal. 6: 1 is het woord ver-

taald door „terechtbrengen”. We geloven dat we het woord in Hebr. 11:3 ook in soortgelijke geest 

moeten vertalen en hebben het woord „herordenen” gebruikt. 

 

De aionen (wereldgangen) zijn herordend. De eerste herordening was nodig toen de aarde woest en 

ledig was geworden. Toen werd de toenmalige wereld (de wereld die toen was van 2 Petr. 3: 6) af-

gesloten; de oude wereld van 2 Petr. 2: 4 gaf andere dingen te zien dan die van eertijds. De Zond-

vloed maakte een nieuwe herordening nodig en wat nu gezien wordt is eveneens niet geworden uit 

de zichtbare dingen van eertijds. Er kwam weer iets nieuws dat niet verklaard kan worden uit wat 

eertijds was. 

 

Hierin ligt een geestelijke les besloten. Als God met zijn vernieuwende genade komt, herordent Hij 

het vorige leven, maar zodat het toch nieuw wordt. Wat dan gezien wordt is niet geworden uit wat 

eertijds te zien was. De vorige wandel wordt afgelegd en hetgeen dan gezien wordt is geen voort-

vloeisel uit het verleden van eertijds.       P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 4. 

GEEN „PERSOON” ? 

 

Er zijn uitleggers die de persoonlijkheid van de Geest ontkennen. Zij zeggen: Gods Geest is geen 

afzonderlijk “Persoon” met eigen wil en verstand en eigen zelfstandigheid. De geest is God die aan 

het werk is, de plaatselijke openbaring van Zichzelf, het middel Zijner werkzaamheid, het instru-

ment Zijner werkingen. Hij doet alle dingen uit Zijn geest en door Christus. Die geest is evenzeer 

„persoonlijk” als de menselijke geest persoonlijk is, d.w.z. aan een persoon behorend. Hij is zo één 

met God dat hij Zijn woordvoerder is, hij is tevens de kracht van Gods Persoonlijkheid. Geest is dus 

maar niet alleen energie maar is een levende, intelligente, persoonlijke kracht, evenals die welke 

zich bij de mens openbaart. Zoals wij een geest hebben, heeft God een geest, maar evenmin als onze 

geest een eigen zelfstandigheid, een bewust verstandelijk iets op zichzelf is, zo is de geest van God 

een dusdanige zelfstandigheid. 

 

Het kernpunt van deze voorstelling ligt in de vraag: Zijn God en Zijn Geest onderscheiden Zelf-

standigheden in God of niet. 

 

We merken hierover op:  

 

1°. Men stelt hierbij God op één lijn met de mens. De Schrift zegt: Jes. 40: 25 „Bij wie dan zult gij 

Mij vergelijken die Ik gelijk zij, zegt de Heilige.”  
 

2°. Jes. 48: 16 luidt: “De Here Here en Zijn Geest heeft mij gezonden.” Men kan deze tekst ook zo 

vertalen: De Here Here heeft mij gezonden en Zijn Geest. Hoe ook opgevat, er blijkt een persoon-

lijke identiteit van de Geest uit. Deze blijkt mede uit Mich. 4: 8: “Ik ben vol van de kracht van de 

Geest des Heren”. Indien de Geest geen van de Here onderscheiden Zelfstandigheid was, waarom 

luidt deze tekst dan niet: Ik ben vol van de kracht des Heren? Waarom moet er dan nog bijstaan: 

van de Geest?  

 

3°. We wijzen nogmaals op Mt. 28: 19. Waar de Vader “persoonlijk is en mede de Zoon, gaat het 

niet aan te zeggen“ De heilige geest wordt er bijzonder aan toegevoegd omdat het in het tijdperk, als 

het Koninkrijk op aarde opgericht zal worden, een dag zal zijn waarin de geest van God wonderen 

onder alle vlees zal werken en hun doop daartoe de ingang geeft. Het is een bijzondere formule voor 

een bijzondere tijd maar geen onderscheiding van de “Personen der Drie-eenheid”. Zo kan men op 

de wijze der moderne Kritiek alles wegredeneren al zegt men aan de Schrift vast te houden. Onze 

logica botst hier tegen. Men doopte nimmer in de naam van een kracht. Indien de twee eersten „Per-

sonen” zijn, moet de laatste het ook wezen. Daaraan ontkomt men niet tenzij men het Woord be-

vooroordeeld leest en er eigen mening boven wil stellen. Dan kan men wel trachten onder een zee 

van woorden de vaste rotsen te overspoelen, maar ze zijn te vast en te hoog om ze te ondermijnen 

en onder te doen gaan. Mt. 28: 19 is een der duidelijke bewijzen dat in God drie Zelfstandigheden 

zijn. Niet twee en daarbij een zekere kracht.  

 

4°. Joh. 14: 16 spreekt van een andere Trooster. Andere is hier: allos, een van dezelfde aard. Waar 

Christus een persoonlijke Trooster is, is de Geest het ook.      P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 4. 

„Een dienstknecht van Christus Jezus”. 

 

„Dienstknecht” betekent „slaaf”. In onze oren heeft dit laatste woord geen beste klank: in Israël was 

de toestand van slavernij echter niet zo verschrikkelijk als die waarvan wij door de gruwelen der 

slavernij van latere eeuwen hebben gehoord. Er waren ook goede heren. Soms wilde men „eeuwig” 

slaaf blijven, Ex. 21: 6. Zulk een slaaf is nu ook Paulus geweest. Na zijn roeping altijd in dienst van 

de voortreffelijkste Heer. 

 

Hierbij is nog iets op te merken. Een slaaf was het eigendom van een heer die hem gekocht had. 

Ook dit was met Paulus het geval geweest. Christus had hem gekocht en betaald met de prijs van 

Zijn bloed, Zijn geofferde leven. Zo werd Hij zijn Meester, Zijn Heer, de Kurios, d.i. Bezitter. 

 

„Van Christus Jezus”. In de S.V. staat: Jezus Christus. De betere tekst is echter: „Christus Jezus”. 

Deze benaming komt uitsluitend bij Paulus voor. Geen der andere Briefschrijvers gebruikt ze; Pau-

lus echter 90 keer. 

 

In de benaming Christus Jezus gaat de ambtstitel voorop: „Christus” is immers geen eigennaam, 

maar betekent: Gezalfde. De titel “Christus”, alleen staande komt zowel in de Evangeliën als in de 

Brieven voor, in de Ev. meer dan 50 keer, in Paulus Brieven meer dan 200 keer. 

 

T.o.v. Israël is onze Here als gezalfde de profeet, de priester en koning. Hij is echter nog meer: 

Middelaar Gods en der mensen. Voorts ook: Hoofd van het Lichaam. Zo is de titel verdiept en ver-

breed en is hij de ambtsaanduiding in alle sferen van zegening van Hem die God gegeven heeft om 

alle dingen te vervullen. De Christus is de Mens die tot volmaaktheid gekomen is om het schepsel 

hiertoe te leiden, de laatste voleindigde, verheerlijkte, verhevene Adam aan wie gegeven is alle 

macht in alle sferen en in Wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Met het oog daarop 

gebruikt Paulus deze titel voor de naam Jezus, wat is de naam der vernedering, gedragen in de da-

gen Zijns vleses. 

 

De omgekeerde volgorde Jezus Christus wordt in de Ev. 4 maal gebruikt, in Hand, 7 maal, door 

Paulus 33 maal gebruikt, in de Algemene Zendbrieven en Openb. 30 maal. Men ziet dat de eerste 

die niet in de Ev. voorkomt en slechts 2 maal in Handelingen ver de overhand heeft. 

 

“Een geroepen apostel”. Dit betekent zijn Goddelijke aanstelling. Hij was niet door mensen geroe-

pen of gezonden, maar door Jezus Christus en God de Vader, Gal. 1: 1. Hij is gesteld tot prediker, 

apostel en leraar der Volken. 1 Tim. 2: 7. 

 

Een apostel is een gezondene die met gezag bekleed is. Wie hem verwerpt, verwerpt tevens zijn 

Lastgever. Christus heet ook een apostel, Hebr. 3: 1, wie Hem verwierp, verwierp Zijn Zender. Luk. 

10: 11. 

 

„Afgezonderd tot het evangelie Gods”. Paulus’ afzondering begon al vanaf zijn geboorte. Gal. 1: 

15, 16. Alles heeft ertoe moeten meewerken om hem te vormen tot hetgeen hij geworden is: zijn 

strenge opvoeding als Farizeeërs zoon, zijn Romeins burger zijn door geboorte, de Helleense om-

gang; dan zijn roeping op de weg naar Damascus. Maar boven alles de afzondering door de Heilige 

Geest in Hand. 13: 2: “Zondert Mij af Barnabas en Saulus”.
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„Het evangelie Gods”. 

 

Evangelie betekent naar men weet, blijde boodschap, goede tijding of goed nieuws. Het Gr. woord 

is euaggelion, samengesteld uit eu = goed en aggelia, boodschap. 

 

De term “evangelie Gods” komt zeven maal voor, hier in Rom. 1: 1, voorts in 15: 16, 2 Kor. 9: 7, 

1 Thess. 2: 2, 8, 9 en 1 Petr. 4:17; dus bijna uitsluitend bij Paulus. Als hij uitsluitend bij de laatste 

was voorgekomen, zouden we het evangelie Gods bijzonder voor het Paulinische kunnen houden, 

nu is het in het algemeen een goede boodschap van God, wat ook de inhoud mag zijn. 

 

Vs. 3 “Aangaande Zijn Zoon”. 

De inhoud van het evangelie betreft Gods Zoon. Zonder nadere openbaring zouden we noch van 

God noch van Zijn Zoon iets weten. In het O. T. zien we de openbaring van God in de Evangeliën 

die van zijn Zoon. Maar in de Zoon zijn vele beloften vervat; ze komen alleen door Hem tot verwe-

zenlijking. Er zijn in Hem nationale beloften maar ook voornationale; men denke aan de moederbe-

lofte, en bovennationale: een zaad als de sterren des hemels. Er zijn in Hem verlossings- en verheer-

lijkingbeloften, b.v. Jes. 53 en Ps. 21. Deze allen en nog meer liggen vast in en door de Zoon „Want 

zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem (Christus) ja, daarom is ook door Hem het amen, 

Gode tot heerlijkheid door ons”. 2 Kor. 1: 20. 

Vs. 7 „Aan allen die te Rome zijt, beminden van God; geroepen heiligen: genade zij u en vrede 

van God onze Vader en de Here Jezus Christus”. 

Tot de volken voor welke Paulus afgezonderd is, behoren ook de Romeinen. Zij zijn geroepen van 

Christus Jezus. We zagen reeds hoe dit mogelijk geweest kan zijn. Ze waren het niet door Paulus. 

Zij zijn tevens beminden of geliefden van God. 

„Genade en vrede”. Dit is de Griekse en de Hebreeuwse groet. De Griek groette met het woord 

charis d.i. blijdschap; dit heeft ook de betekenis van genade gekregen; in het oude Grieks betekende 

het lieftalligheid, innemendheid, allereerst door lichamelijke schoonheid, welwillendheid, voorts 

gunst, erkentelijkheid, dank, gunstbetuiging, weldaad uit behagen, liefdegunst, genoegen, vreugde, 

verering. In het N. T. houdt het zeker meer in dan: onverdiende gunst jegens zondaars; het is veeleer 

en veelmeer Gods welgevallen jegens de mens al is deze zondaar, Zijn vrije gunstbetuiging jegens 

hem. Tevens het hem toebrengen van alle goeds.  

Het Hebr. vrede heeft mede een brede betekenis; het betekent zeker niet het afwezig zijn van oor-

log, maar drukt een aanwezig zijn van goed voor het persoonlijke, huiselijke, maatschappelijke en 

hogere leven. Beide woorden behelzen positief goed. 

„Van God de Vader en de Here Jezus Christus”. Voor God gebruikt Paulus hier de Vadernaam. 

God is op verschillende wijze Vader. Hij is de Vader van Christus, dit is in meer eigenlijke zin. Hij 

is de Vader uit Wie alle dingen zijn, 1 Kor. 8: 6. Hij is ook de Vader van allerlei hemelse en aardse 

geslachten, Ef. 3: 15. Dit is in geestelijke zin. Het duidt de nieuwe geestelijke verhouding aan waar-

in de behouden mens nu tot Hem komt te staan. 

“(De) Here Jezus Christus”. Het Grieks heeft hier geen lidwoord; dit kan besloten zijn in het voor-

zetsel „van”. In deze vorm komt deze volledige benaming twaalf maal voor, alleen bij Paulus. 

De naam Here (Kurios) werd ook aan de Keizer gegeven om hem Goddelijke eer toe te brengen. Hij 

wijst hier terug op de O.T. Jahweh en geeft zo Christus’ Goddelijkheid aan. Jezus is de naam Zijner 

vernedering, Christus Zijn ambtstitel. 

 

En de Vader èn de Zoon schenken de Romeinse gelovigen Hun genade en vrede.   P. 
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Twee duizend jaren Theologie 

No. 4. 

De fundamentalistische theologie. 

Steeds zijn er, in en buiten de kerkgemeenschappen, velen geweest die terug wilden keren tot de 

Schrift, aanvaard als geheel door God ingegeven; ze beschouwden deze niet als een dode „letter” 

maar als een middel tot een levend geloof. De neiging is dan alles zo letterlijk mogelijk te aanvaar-

den, niet alleen voor wat het verleden betreft, maar ook in verband met de toekomst. Men gelooft 

dan aan een letterlijke vervulling der profetie, dus b.v. aan het herstel van Israël als Gods uitverko-

ren volk, aan de nabije wederkomst van Christus om een Koninkrijk op aarde te stichten, enz. 

 

Maar ook deze onderzoekers blijven meestal vasthouden aan een zekere overlevering voortkomende 

uit de gedachtegang der eerste eeuwen. Inderdaad, men past nog in zekere mate op de „Gemeente” 

toe wat volgens de Schrift alleen voor Israël bestemd was, men steunt op wat gedurende de tijd de 

Handelingen betrekking heeft op Christen-Joden voor de organisatie en de zichtbare inzetting der 

tegenwoordige Gemeente. 

 

Door deze inconsequente houding, komt men tot allerlei onoplosbare moeilijkheden, die steeds aan-

leiding geven tot strijd en verdeeldheid. Men ziet niet in dat die „moeilijkheden” eigenlijk tegen-

strijdigheden kunnen zijn. Elke groep houdt vast aan eigen opvatting en wil niet onderzoeken of er 

geen betere oplossing is. Als hun uitleg van historische mededelingen, zoals die van Genesis, in 

tegenspraak is met sommige vaste gegevens der wetenschap, dan willen ze daar niet op in gaan. Als 

een apostel niet handelt in overeenstemming met hun zienswijze, dan veroordelen ze hem. Belang-

rijke feiten, zoals het door allen verlaten zijn van Paulus, worden verwaarloosd. Verder onderzoek 

wordt afgewezen, want het zou maar aanleiding geven tot strijd. Desnoods wordt de rede opgeof-

ferd aan het geloof, alsof al wat waar is niet moet overeenstemmen met een door God verlichte re-

de. 

 

Zo ontwijkt men dan de problemen die veroorzaakt worden door op overlevering te steunen en die 

een teken zijn dat het stelsel niet volmaakt is. Daardoor staan ze dan ook zwak tegenover hen die de 

volle ingeving der Schrift loochenen. 

 

De wetenschappelijke theologie. 

 

Steeds vinden we dan dat in alle theologie en schriftonderzoek, bewust of onbewust, de menselijke 

overlevering in zekere mate de norm is voor de uitleg der Schrift. Wil men tot een oplossing komen 

die werkelijk voldoening geeft aan hem die de Waarheid bovenal lief heeft, dan moet men de 

Schrift alleen als norm behouden. Het is niet voldoende het principe te aanvaarden, men moet het 

ook werkelijk doen en de moed hebben alles, al schijnt het nog zo vast te staan, weer opnieuw te 

toetsen aan de Schrift. Daarbij komt nooit in gevaar wat werkelijk overeenstemt met de Waarheid. 

Men moet onderzoeken of er geen betere oplossing is die alle tegenstrijdigheden, en ook vele moei-

lijkheden, vermijdt en die ten volle God verheerlijkt. 

 

In al de bestaande theologieën zijn er zeer belangrijke en waardevolle principes die, samengevoegd, 

kunnen voeren tot een bevredigende theologie. Laat ons de bijzonderste opschrijven: 

 

1.- Het a priori aanvaarden der volledige, organische, inspiratie der Schrift. 

2.- De Schrift als enige norm te behouden voor de uitleg. 

3.- Waarde te hechten aan de natuurwetenschappelijke methode. 
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Gewoonlijk meent men dat men tussen die leidende gedachten moet kiezen, dat ze met elkaar in 

strijd zijn. De vraag is nu of we ze niet alle drie kunnen vasthouden. 

 

Het tweede principe is eigenlijk een gevolg van het eerste. Het komt er dus op aan na te gaan of de 

wetenschappelijke methode niet in strijd is met het a priori aanvaarden der volle inspiratie. Natuur-

lijk is dit het geval, als men onder wetenschappelijke methode verstaat wat de critisch-historische er 

van gemaakt heeft. Maar de ware wetenschappelijke methode kunnen we leren kennen uit de ver-

klaringen van de natuuronderzoekers die ze toegepast en er over nagedacht hebben. 

 

We hebben deze zaak in meerdere geschriften behandeld en willen hier slechts een kort overzicht 

geven. 

 

Volgens de verklaring der meest vooraanstaande hedendaagse geleerden, gaat aan hun werk vooraf: 

hun geloof in de eenheid en waarheid der natuur. Zonder dat geloof zouden ze niet kunnen komen 

tot het oplossen van schijnbare tegenstrijdigheden tussen de resultaten van sommige waarnemingen. 

Het kenschetsende der wetenschappelijke methode is dus niet (zoals de theologen meestal menen) 

het vermijden van een voorafgaande veronderstelling, maar wel de goede keuze ervan. De methode 

van de twijfel kan nooit tot de volle waarheid leiden. 

 

Als het echter tot het onderzoek der natuur komt, dan moet elke vooropgestelde mening wegvallen 

(wat de theologen niet doen). Het is niet de „overlevering” der vroegere natuurkundigen die beslist 

hoe men een waarneming moet uitleggen. De natuur zelf is de enige autoriteit. Door nauwkeurig 

acht te geven op al de gedetailleerde gegevens der natuur horen ze, als het ware, de natuur zelf 

spreken, als ze ten minste aandachtig luisteren en niet doof zijn door een te veel waarde hechten aan 

een eigen mening. Ze nemen dus een zeer nederige houding aan, laten zich onderwijzen. Strookt 

het resultaat van een waarneming niet met vroegere opvatting of theorie, van wie ze ook komt, dan 

zoeken ze de fout niet in de natuur, maar in hun vroegere zienswijze. Ze offeren eigen mening op 

en trachten een nieuwe theorie te ontwikkelen die ook dit nieuwe resultaat omvat. Ze worden dus 

gedreven door een ware liefde tot de volle waarheid. 

 

En op deze wijze kunnen dan ook alle natuuronderzoekers medewerken om tot een steeds betere 

synthese te komen, die steeds meer omvat. 

 

Het is door die methode en de samenwerking, dat men in korte tijd tot verbazende uitslagen geko-

men is. En zo is er slechts één natuurwetenschap, Tijdelijk kan er verschil zijn, maar weldra wordt, 

door herhaling der waarnemingen en bevestiging der resultaten, weer een eenheid verkregen. Men 

ziet dus het radicale verschil met de theologie: hier is noch vooruitgang, noch eenheid, noch sa-

menwerking. 

 

Wat gebeurde er in de theologie? In de eerste eeuwen kwamen sommigen tot zekere opvattingen. 

Daaromheen schaarde zich een groep gelovigen. Doch anderen hadden een andere opvatting en ble-

ven afgescheiden. Later kwamen er anderen met een nieuwe visie en telkens vormde zich een nieu-

we groep. En allen bleven bij wat de „vaderen” geleerd hadden. Ontwikkelde iemand een nieuw 

stelsel, dat misschien de waarheid beter benaderde, dan werd dit stelsel beoordeeld, uitgaande van 

een ander stelsel, en daar het er niet mee overeen kwam werd het nieuwe verworpen. Zo ontstonden 

in de loop der tijden allerlei „kerken” en gemeenschappen, die elk ten dele op de overlevering en 

ten dele op de Schrift steunden. En allen hadden ten dele gelijk. 

 

De Roomse Kerk, die openlijk de overlevering als bron van kennis aanvaardt en de Schrift daarnaar 

uitlegt, nam een consequente houding aan. En als die overlevering niet voortkwam van mensen, dan 

zou haar theologie, na verdere afwerking, de volle waarheid hebben kunnen benaderen. Maar de 

kerken en groepen die op de Schrift alleen beweren te steunen, zijn niet consequent als ze in feite 
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toch weer een zekere overlevering als norm aanvaarden. En de methode, een zeker stelsel te beoor-

delen uitgaande van een ander is geheel verkeerd. Indien een ernstig onderzoek tot ’n nieuwe syn-

these aanleiding geeft, dan zal deze natuurlijk in zekere opzichten niet overeenstemmen met de 

vroegere stelsels. Het is juist op die wijze dat men de waarheid meer nabij kan komen. Het is nodig 

beide stelsels in hun geheel te nemen en beide aan de Schrift te toetsen. En dan kiest men datgene 

wat er het meest mee overeenstemt, wel wetende dat men de absolute Waarheid niet bereikt heeft en 

dat het nieuwe stelsel slechts een getuigenis is van wat sommige leraars van Gods Woord begrepen 

hebben. 

 

Natuurlijk werden dikwijls nieuwe gedachten aanvaard en het stelsel verbeterd. Maar die nieuwe 

gedachten mochten niet te veel afwijken van de reeds aanvaarde. Want men vond anders dat men 

“te ver” ging. Men kwam dan misschien in botsing met een der hoofdpunten der overlevering, die, 

al leerde de Schrift ze niet, als absoluut vaststaande werd aangezien en waaraan dus niets meer ver-

anderd mocht worden. Van een radicale herziening was nooit sprake en zo bleef dan de verdeeld-

heid der gelovigen bestaan en blijven de theologieën gebrekkig. 

 

Hoe zou men te werk moeten gaan indien men de wetenschappelijke methode volledig zou willen 

toepassen? Vóór alles is nodig een algemeen geloof in de waarheid der Schrift, dus in de volle or-

ganische inspiratie. Al was het maar als een „werkhypothese”. Het onderzoek kan dan uitmaken of 

deze hypothese volgehouden kan worden of niet. Vervolgens wordt de Schrift onderzocht in alle 

nederigheid ten opzichte van God. Men houdt zeer ernstig rekening met de resultaten van vroeger 

onderzoek, maar ten slotte moet de Schrift zelf de enige norm blijven voor de uitleg. Met een door 

de Geest verlicht verstand kan men dan God horen spreken „door de schrijver en de Schrift heen”. 

Door het geschreven Woord van God hoort men het actuele Woord. De gegevens van dit onderzoek 

worden met elkaar vergeleken en in verband gebracht, hopende een synthese te kunnen vormen. 

Maar later onderzoek van dezelfde theoloog, of van een ander, brengt nieuwe gegevens aan het 

licht, die een verandering der synthese of een nieuw stelsel noodzakelijk maken. Dan offert men 

vroegere overtuiging op voor een betere, want men heeft de Waarheid lief, niet de voorlopige ge-

volgtrekkingen. Steeds gaat men dus terug tot de Schrift zelf, met volle gebruik van het door God 

verlichte verstand en van betrouwenswaardige kennis der natuur en der geschiedenis. Steeds hoort 

men God duidelijker spreken, leert Christus beter kennen en Hem beter liefhebben en verheerlijken. 

Soms is men onder de indruk van de grootheid van zijn Wezen, zijn werk en zijn genade, en toch 

blijkt het steeds weer dat er nog méér is. 

 

Bij dit onderzoek houdt men rekening met alle details der Schrift, want alles is nodig om een vol-

komen synthese mogelijk te maken. Dingen die schijnbaar van weinig belang zijn verwaarloost men 

niet, want later blijkt dat ze ons de oplossing leveren van een grote moeilijkheid en ons toelaten het 

stelsel te verbeteren. 

 

Een dergelijk onderzoek valt natuurlijk veel moeilijker dan het natuuronderzoek, omdat het onder-

werp zoveel méér omvat en zoveel is dat we niet kunnen begrijpen, maar moeten geloven. Het vol-

houden en integraal toepassen van die methode is moeilijk omdat de zaak zelf ons zo diep aangaat, 

ons gehele leven en zijn betreft. Hoe weinig zijn we bereid iets los te laten dat, al was het gebrek-

kig, ons toch tot grote zegen is geweest. Hoe moeilijk is het voor de theoloog of predikant te beken-

nen dat zijn „stelsel” veranderd moet worden. Wat zal men van hem denken? Welke invloed kan het 

hebben op zijn omgeving en op zijn eigen leven? Hier dan moet de Waarheid dikwijls gekocht wor-

den tot een zeer hoge prijs, ten minste naar menselijke inschatting. En wat de samenwerking tussen 

schriftonderzoekers betreft, welke bovenmenselijke liefde is er niet nodig om, met veel inspanning, 

zorgvuldig kennis te nemen van een nieuw „stelsel” dat eigen mening in het gedrang dreigt te bren-

gen, en het niet te beoordelen volgens eigen overtuiging. 

 

De toepassing der wetenschappelijke methode is dus eenvoudig en doeltreffend, maar in de praktijk 
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uiterst moeilijk om vol te houden. Wil de onderzoeker in die weg vooruitgaan, dan moet hij zelf zijn 

theologie geheel doorleven en, na de wedergeboorte komen tot een sterven van de „oude mens”. Al 

zijn gedachten en daden moeten aan God overgeleverd worden. En dan zal hij „vervolgd” worden 

en, zoals Paulus, door „allen” verlaten worden. 

 

Tot welk „stelsel” kan de toepassing der wetenschappelijke methode ons voeren, wat zal een zuive-

re Schrifttheologie inhouden? 

 

Allereerst een volledig overzicht, in de tijd, van de uitwerking van Gods voornemen. Men leert dan 

verschil te maken tussen de grote wereldtijdperken, die de Schrift „aionen” noemt. Ook tussen de 

verschillende wijzen waarop God in verschillende tijden de wereldgang bestuurt. Zo wordt de aan-

dacht gevestigd op het feit dat het volk Israël, zolang het Gods volk is, in het midden staat van wat 

op aarde geschiedt, ook in de toekomende aioon, die van het Koninkrijk op aarde. Dat de tegen-

woordige bedeling, (die begint met Israëls verwerping, einde Handelingen en eindigt bij Israëls na-

tionaal en godsdienstig herstel) - waar Israël dus niet Gods volk is - als het ware een onderbreking is 

in de „normale” uitwerking van Gods voornemen. Dat wat God verlangt, in verband met de aardse 

dingen, dus ook geheel anders is en we niet tot de tijd der Handelingen mogen teruggaan voor wat 

betreft zichtbare organisatie of instelling. Gods bestuur is nu niet meer gekenmerkt door tekenen en 

wonderen, maar door zuiver geloof en volle genade. 

 

Vervolgens, aangaande de geestelijke dingen, die buiten de tijd liggen, krijgen we een overzicht van 

de volledige weg der behoudenis, die elk mens aangaat. De „natuurlijke” mens moet, door weder-

geboorte, dan door sterven met Christus en rechtvaardiging, tot volmaking in Christus komen. Van 

vijandschap tot volmaakte gemeenschap. De twaalf apostelen der besnijdenis gingen niet verder dan 

de wedergeboorte, alleen Paulus leidt verder en komt, na de tijd der Handelingen, tot de volledige 

openbaring van die geestelijke weg. 

 

De combinatie van de wereldgang in de tijd en van het voortschrijden in de geestelijke gemeen-

schap met God, levert ons op deze manier een groots algemeen schema waarin alle Schriftgegevens 

passen en dat het gehele geschrevene Woord tot zijn recht laat komen. De volledige inspiratie wordt 

hierdoor bevestigd. Het laat ons vooral toe Christus in alle opzichten goed te leren kennen, in Hem 

op te wassen en Hem te verheerlijken. Dan zien we hoeveel we winnen met een voorlopige overtui-

ging prijs te geven voor een beter en dieper inzicht. 

 

Met het goed onderscheiden van de dingen die verschillen, zowel in de geschiedenis als in de weg 

der behoudenis, vallen vanzelf weg de meeste pseudoproblemen die voortgebracht werden door een 

gebrekkige methode van onderzoek. Men behoeft ook de Here zelf of de apostelen niet te beschul-

digen van vergissing. Men behoeft geen enkele moeilijkheid te ontwijken, al houdt men rekening 

met wetenschap, geschiedenis en filosofie. Men komt tot een doeltreffende theologie die zich niet 

opdringt, noch het anathema uitspreekt over andersdenkenden, maar de Waarheid vasthoudt in lief-

de. Een theologie die eenvoudig blijft en iedere gewillige mens kan helpen, die dus in alle opzichten 

God kan verheerlijken.         S.v.M. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 16. 

5 Adam geschapen, geformeerd, gemaakt. 

A. Adams schepping. 

 

God heeft de mens geschapen. Zo leert ons Gen. 1: 27. In vs. 26 zien we hoe Hij daartoe het voor-

nemen uitdrukt. Laat ons mens (adam) maken. Bij de voorgaande daden Gods vernemen we hiervan 

niets. Dit wijst op de bijzondere betekenis van deze scheppingsdaad en de grote waardigheid die 

hiermee aan het nieuwe wezen wordt toegekend. Gods Beeld is in samenspraak met God en Gods 

Geest: Hij wil in verband met beide Laatsten een nieuwe soort scheppen. Het zal een voortreffelijk 

wezen zijn: naar Zijn Beeld en gelijkenis en zal een tegenstelling vormen met het voorafgaande en 

verder met wat later geopenbaard is t.o.v. de geestenwereld. Het zal zijn adam, de soort mens. 

 

In vs. 27 vinden we de uitvoering. „God schiep de mens”, ha adam, ha is het Hebr. lidwoord “de” 

adam het zelfst. naamwoord „mens”. Dat hiermee dezelfde mens bedoeld is, waarvan Gen. 2: 7 zegt 

dat God hem geformeerd heeft, blijkt uit de benaming ha adam. Deze komt na Gen. 1 nog 25 maal 

voor in Gen. 2-6 en steeds wordt er de eerste mens van de Schrift mee aangeduid. Zie 2 :7, 7, 8, 15, 

16, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 25; 3: 9, 12, 20, 22, 24: 4: 1; 6: 2, 4, 5, 6, 7a. 

Daarom geloven we dat dit ook het geval is in Gen. 1: 27 en dit dan leert dat God hem geschapen 

heeft. Wel ontbreekt het lidwoord in 1: 26 en ook in 2: 20; 3: 17, 21; 4: 25; 5: 1, 1, 2, 3, 4, 5; 6: 3, 7; 

maar waar in de laatste teksten duidelijk dezelfde mens of dezelfde soort bedoeld is als in die waar-

in ha adam staat, menen we dat het logisch is deze ook te zien in 1: 26. Het gaat steeds over de eer-

ste mens of de Adamietische mensheid. 

 

God schiep de mens, ha adam. We hebben gezien dat scheppen iets in het aanzijn roepen is dat er 

als zodanig nog niet was. De grondstof ervoor kan aanwezig zijn, de zaak zelf is er niet. Het schep-

pen geschiedde door Gods Geest. Wat Ps. 104: 30 zegt aangaande andere soorten in de schepping, 

geldt ook voor de eerste mens. „Zendt Gij uw Geest uit, zo worden zij geschapen”. Dit is ook met 

Adam geschied. 

 

Hoe we ons dit voor kunnen stellen? Zo: De Geest Gods greep een stofje der aarde en zette dit om. 

Hij vormde er protoplasma van; protoplasma betekent: voorvormsel. Hij maakte dit stofje levend en 

veranderde het in wat we een cel noemen, een weinig protoplasma gegroepeerd om een kern die het 

met zijn invloed bestrijkt. In de kern vormde Hij de z.g. chromosomen, de kernlissen die tot dunne 

draden uitgerekt kunnen worden en waardoor het wezen van een schepsel bepaald wordt. Tegelijk 

drukte Hij er het Beeld Gods in af. Zo vormde Hij de oercel waarin in kiem de mens die er zich uit 

ontwikkeld heeft en zich nog ontwikkelt. Daarbij gaf Hij het tot protoplasma omgevormde stofje 

een kracht, ook geest genoemd, de geest des levens, waardoor het zich verder kon ontwikkelen. Dit 

alles geschiedde in een ogenblik. God spreekt en het is er. Zo ook bij de oercel. In één moment was 

de schepping ervan volbracht. 

 

Tot dusver is geen enkele geleerde of scheikundige er in geslaagd levende substantie te maken. Al 

weet men ook de scheikundige samenstelling van de grondstof en al voegt men de benodigde be 

ingeschapen Beeld Gods. Hij schiep een eindig wezen dat in oerkiem alles in zich had wat nodig 

was om tot de mens Adam uit te groeien en dat tevens naar Zijn Beeld kon zijn. De beeltenis van 

een vorst op de munt, zijn foto of schilderij is de vorst zelf niet, noch ook een deel van hem. Zo was 

het in de oerkiem in potentie in aanleg, afgedrukte beeld Gods niet dat Beeld zelf. 
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Schepping en wording sluiten elkaar niet uit. Adam is in scheppingsvorm in het aanzijn geroepen 

maar kon verder worden. Een kind is na de ontvangenis in wezen daar. Er behoeft niets meer bij. Zo 

was Adam na Gods scheppingsdaad in wezen daar. Er behoefde niets meer aan zijn wezen toege-

voegd te worden. Dit nu wil de Christenheid. Voor haar moet er nog een ziel worden ingeblazen. 

God die alles geschapen heeft, heeft de dieren, die ook zielen heten, geen apart ziel ingeblazen. Zo 

ook de mens niet. Als God iets schept, draagt het alles in zich wat bij latere uitgroei tot openbaring 

komt. God schiep de mens in oerkiem; deze verenigde in zich „lichaam”, „ziel” en „geest”, lichaam 

door zijn vorm, ziel door een aanleg van gevoelens, geest door verstand en rede met als kern de wil, 

het geheel gedragen door de geest des levens.       P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 16. 

10. De z.g.n. tien verloren stammen. (Vervolg). 

 

En nu die z.g.n. tien stammen in Assur. We lezen in 1 Kron. 5: 26 van de twee en een halve stam in 

het Oost-Jordaan-land. Deze zijn het eerst weggevoerd en wel door Pul en Tiglath-Pilnéser, zegt de 

S.V. Deze twee namen wijzen waarschijnlijk slechts een persoon aan. Ze werden gevoerd naar Ha-

lah, Habor, Hara en aan de rivier Golon, Pul voerde later Dan, Zebulon, Issaschar en Naftali weg.  

2 Kon. 15: 29. Hierop zinspeelt Jes. 9: 1, 2. De drie eerstgenoemde stammen worden niet met name 

vermeld, maar het is op te maken uit de genoemde plaatsen en het vermelden van Galilea. Zebulon 

wordt in Jes. 8: 23 genoemd. Zo waren zeven stamdelen weggevoerd. Nu restte nog alleen Efraïm. 

Deze en de helft van Manasse dus anderhalve stam. Hierbij zij opgemerkt dat deze twee delen Israël 

genoemd worden. Zij volgden onder Salmanezer. 2 Kon. 17: 6. Hierop zinspeelt wellicht Jes. 17: 4. 

Wie dit nagaat, liefst met een kaartje voor ogen, zal zien dat er slechts 8 stammen door Assur zijn 

weggevoerd. Ze woonden er nog toen Nebukadnezars zoon Evilmerodach regeerde, want er staat in 

2 Kon. 17: 23: „tot op deze dag”, dit is: tot op de tijd dat het Boek der Koningen geschreven werd in 

welks laatste hoofdstuk van Evilmerodach sprake is. 

 

In andere paragrafen van dit werkje wezen we er reeds op dat er ook van Efraïm en Manasse zijn 

teruggekeerd, 1 Kron. 9: 3 en verder van geheel Israël. Ezra 6: 22. Dit heet het overige van Israël. 

Neh. 11: 20. Zie ook Ezra 2: 70; Ezra 6: 17; 8: 35; Neh. 7: 73; 8: 14. En nu zouden niet meer dan in 

negen geslachten later (van Zerubbabel tot Jozef, de echtgenoot van Maria, Mt. 1 :13-16), deze Is-

raëlieten die zich afzonderden van de Heidense volken, (Ezra 10) hun identiteit verloren moeten 

hebben! 

 

Nu nog iets over de verloren stammen in Assur. We zagen reeds dat het er geen 10 zijn geweest. 

We zullen thans nogmaals bewijzen dat zij niet uit Assur zijn weggetrokken naar N.W.-Europa 

maar uit Assur zullen wederkomen. 

 

“Want de Here zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over 

hen te bezoeken”. Jes. 26: 21. Dat is Christus’ wederkomst. 

 

“En het zal te dien dage geschieden, dat de Here dorsen zal van de stroom der rivier (de Eufraat) 

af tot aan de rivier van Egypte (de Nijl), doch gijlieden zult opgelezen worden, één bij één, o gij 

Kinderen Israëls”. Jes. 27: 12.         P. 
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PAULUS’ GROTE STRIJD. 
 

„Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb.... en (voor) zovelen als er mijn aangezicht 

in het vlees niet hebben gezien.” Col. 2: 1. 

 

In Rome werd de crisis van het Jodendom tot beslissing gebracht en sloot Paulus de deur van het 

Koninkrijk der hemelen toe. Ongetwijfeld heeft hij zich toen afgevraagd: Wat nu? Het Nieuwe Ver-

bond, dat in zijn eerste aanvang stond, kon nu niet verder doorwerken. Maar hoe dan? Zeker, er was 

een nieuwe deur geopend, die van de zegening met de gelovige Abraham. Mogelijk heeft hij ge-

dacht dat het in deze lijn zou voortgaan. Maar Gods gedachten waren nog hoger. Daar kwam de 

machtige openbaring van de Verborgenheid uiteengezet in Efeze. Dit was een alles overstralende 

lichtbundel die met een ongekend gouden glans een heel nieuwe sfeer deed zien. Helaas werd ook 

dit licht slechts door zeer weinigen begrepen; het gevolg was dat Paulus’ laatste levensjaren staan in 

het teken van een grote strijd, nu niet om zijn apostelschap maar om zijn nieuwe boodschap. 

 

Deze grote strijd heeft Paulus ook voor ons gevoerd. Hij gaat in wezen nog door. Wat begrijpt de 

Christenheid van Paulus’ hoogste openbaring? Zo goed als niets. Welk een onkunde en gebonden-

heid heerst er allerwegen. Satan heeft ook over dit hoogste een dikke bedekking geworpen; de 

Christelijke Kerk is in haar geheel niet tot de kennis ervan gekomen; de stromingen in haar hebben 

elkaar verbeten en vereten en doen dit nog; men vecht over bijkomstigheden en menselijke tradities, 

maar strijdt niet mee op Paulus’ terrein. 

 

Waar gaat het nu om in deze strijd? Om zeker twee dingen: om de volle kennis van de Vader en om 

die van Christus. En in Ef. 1: 17 in de woorden „en Zijn (d.i. des Vaders) kennis” en in Col. 2: 2 

„tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus” staat voor „kennis”: epigno-

sis: volle, diepere kennis. De Verborgenheid betreft dus allereerst: de diepere kennis van de Vader 

en van die van Christus. Hier voegt zich zeker ook bij de vollere kennis van de Geest met Wie we 

vervuld kunnen worden. Dan volgt het verstaan van de uitnemende rijkdom van Gods genade die de 

mens van dit alles deelgenoot wil maken. Hierbij gaat het niet maar om de vergeving van zonden of 

om het behouden („zalig”) worden of om het „naar de hemel gaan”. Het gaat om de hoop der heer-

lijkheid gegeven door de Vader der heerlijkheid. 

 

Paulus heeft de grote strijd ook voor ons gestreden. Als wij hem begrijpen, heeft hij het niet ver-

geefs gedaan. Dan vindt zijn woord: „De genade zij met al degenen die onze Here Jezus Christus 

liefhebben in onverderfelijkheid” diepe weerklank. Maar ook zijn gebed om verlichte ogen des 

verstands voor anderen. 

 

Laat ons mede strijden. Het is de goede (Gr. de schone, de ideale) strijd. Als we dit wettig doen, d.i. 

volgens de door God gestelde regels, zal Hij ook door ons verheerlijkt worden. En met hart en 

mond zullen we dan steeds meer met Paulus dankzeggen: „Gezegend zij de God en Vader van onze 

Here Jezus Christus”.          P. 
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DEEL  XXVI   No. 5   MEI 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 5. 

HEBREEN II : DE TWEE OFFERAARS. 

 

En het geschiedde ten einde van (enige) dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands de Here een 

offer bracht. En Habel die bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. 

       Gen. 4: 3, 4a. 

 

Door geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn.   Hebr. 11: 4a. 

 

Gen. 4 schetst ons twee offeraars. Kaïn gaat voorop en brengt van de vrucht des lands; land is hier 

adamah, de bebouwde aarde. Dit kunnen korenaren en andere gewassen en ook vruchten geweest 

zijn. Hij doet dat ten einde van dagen, zegt het Hebr. (enige staat cursief) Welke tijd hiermee be-

doeld is, is niet nader aan te geven, mogelijk was het aan het einde van de oogsttijd. 

 

Het offer dat Kaïn bracht, heet een „minchah”. Dit woord wordt vaak in tegenstelling gebruikt met 

„zebah”; dit laatste is ’n bloedig offer; als minchah op zichzelf staat, is het een offer in het alge-

meen. 

 

In Kaïns offer ligt veel uitgedrukt. Hoewel opgevoed bij de leer van de voorziening des Heren door 

de dood van een andersoortig wezen, gelooft hij niet dat zijn geval hopeloos is en dat er een ander 

offer nodig is. Hij probeert wel tot de Here te naderen en door Hem beschermd te worden maar in 

eigenwillige godsdienst. Ongodsdienstig wil hij echter niet wezen. 

 

Abel bracht ook, gaat het verhaal voort. Men kan dit ook op tweeërlei wijze lezen: Abel bracht ook 

een offer en wel van de eerstgeborene zijner schapen of: Abel bracht ook (behalve van de vrucht 

des lands) van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. In het Hebr. staat „ook” achter het 

werkwoord en wordt de betekenis die van de tweede zin, dus: Abel bracht evenals Kaïn van de 

vruchten, des lands maar ook, d.i. daarenboven van de eerstgeborene zijner schapen. 

 

Wat bewoog Abel God een bloedig offer aan te bieden? Hij voelde zich een zondaar en besefte dat 

zonder bloedstorting geen vergeving van zonden geschiedt. Kaïn had geen zondebesef. Hij vereerde 

God, meende hij, door zijn gaven. 

Abel echter naderde tot hem als een schuldige en zocht bedekking voor zijn zonden. Daarnaast ech-

ter eerde hij Hem door zijn vruchtenoffer en dankte Hem voor Zijn, voor hem, onverdiende zege-

ningen.       P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 5. 

VERDERE BEWIJZEN AANGAANDE 

DE „PERSOON” VAN DE GEEST. 

 

In 1 Kor. 12: 4-6 vinden we een onderscheid tussen God en Zijn Geest. 

 

Er is verscheidenheid der gaven    -  door de Geest. 

 

Er is verscheidenheid der bedieningen -  door de Heer (Jezus). 

 

Er is verscheidenheid der werkingen    -   door God. 

 

Als God en Zijn Geest zich zo verhielden als ons ik staat tot onze geest n.1. als bron tot uitvloeisel, 

waarom de Geest hier dan apart vermeld en Hem verstand (openbaring des Geestes, vs. 7) en wil 

(vs. 11) toegekend? 

 

Aan God worden alle werkingen toegeschreven, aan de Heer Jezus de bedieningen, aan de Geest 

verscheidenheid der gaven. God is de Bron van alles, maar de bepaalde vorm van iets geeft het 

Beeld Gods en de bepaalde kracht de Geest. Deze werkingen houden ten nauwste met elkaar ver-

band; de Geest werkt niet buiten Gods Beeld en Dit niet buiten de Geest. En Beiden niet buiten 

God. Alles is uit de God, door het Beeld Gods en tot de Geest. Zij Drieën zijn Zelfstandigheden in 

een Wezen dat eerst zo Zijn Wezen heeft. Gods Wezen bestaat niet uit, maar in Hen. Evenmin als 

drie lijnen een driehoek vormen, maar deze bestaat in die lijnen en zij dan nog op een bepaalde wij-

ze gesteld moeten worden, zo bestaat God in Drie Zelfstandigheden. Deze delen zich wel aan elkaar 

mede maar hebben elk hun eigen eigenschappen. Er is dus in dat Wezen wel mededeling der Perso-

nen, niet der bijzondere eigenschappen die zich concentreren in het „uit”, het „door” en het „tot”. 

 

2 Kor. 13: 13 spreekt over de genade van de Here Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeen-

schap van de Heilige Geest. De genade is hier een eigenschap van de Zoon, de liefde een van de 

Vader; is nu de gemeenschap een eigenschap van een kracht of invloed? De logica verzet zich hier 

tegen. 

Indien de twee Eersten „persoonlijk” zijn, dan ook de Laatste. 

 

Rom. 8: 26, 27 “maar de Geest Zelf bidt (pleit) voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En 

Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heili-

gen bidt (pleit)”. Die de harten doorzoekt, is God. Hij weet welke de mening van de Geest is. Hoe 

kan deze Geest, als Hij geen eigen Zelfstandigheid is, een mening hebben en hoe kan Hij pleiten 

voor God. Als Hij tot God staat als onze geest tot ons ik, hoe kan Hij dan voor God pleiten. Kan 

onze geest ons ik iets vragen. Kan Gods geest, dat is Hij zelf voor God pleiten. Dit zou zo moeten 

indien Gods geest slechts een eigenschap of sfeer of alleen maar een uiting van Hem was. Rom. 8 

bewijst dat dit niet zo is. De Geest pleit voor God. Hij is dus van Hem onderscheiden. De Geest 

heeft een mening, d.i. verstand, Hij heeft een wil, want Hij wil pleiten. Zo is Hij een eigen Zelfstan-

digheid in Gods Wezen. 

 

Joh. 14: 12, 16, 17. “Ik ga henen tot de Vader, En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 

Trooster geven, de Geest der waarheid”. 

 

 

Joh. 16: 13-17. „Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid Hij zal u in 
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al de waarheid leiden, want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord heb-

ben, zal Hij spreken en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken 

want Hij zal uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen”. 

 

In geen ander Bijbelboek wordt zo over de verhouding der drie Personen gesproken als in het Evan-

gelie van Johannes. Hij die van de Vader uitgegaan is, openbaart ons dingen van Gods Wezen. Hij 

zegt tot de discipelen dat Hij de Vader om een andere Trooster zal bidden. Maar Hij kan toch de 

Vader niet om de Vader bidden! Dit zou zo moeten in de visie dat God tot Zijn Geest staat als wij 

t.o.v. de onze. Uit Joh. blijkt mede dat dit niet zo is. Verder spreekt Hij, zoals we reeds eerder op-

merkten, van een andere Trooster. „Andere”, Gr.: „allos” betekent een van dezelfde soort of aard. 

Christus is de ene Trooster, de Geest de andere. Waar Christus persoonlijk is, is de Geest het ook. 

Een kracht kan immers niet troosten.       P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

AANHANGSEL No. 2. 

KUNNEN ER NOG BLOEDIGE OFFERS ZIJN IN EEN BESCHAAFDE SAMENLEVING? 

Velen kunnen zich niet indenken dat er in het Koninkrijk op aarde nog dieren geslacht en geofferd 

zouden worden. 

 

We menen dat dit bezwaar voortkomt uit het feit dat men overtuigd is dat de tegenwoordige be-

schaving zich geleidelijk verder zal ontwikkelen, in de toekomst haar hoogtepunt bereiken en zich 

dan tot de gehele aarde uitgebreid zal hebben. 

 

Dit is ten minste de opvatting van de aanhangers van het Humanisme en het Marxisme en van de 

christenen die menen dat we nu reeds in het Koninkrijk leven. 

 

Maar als men inziet dat volgens de Schrift: 

 

1.- God de natie Israël heeft uitverkoren om zijn voornemen in verband met het mensdom te verwe-

zenlijken, 

 

2.- Israël sinds het einde van de periode der Handelingen niet meer Gods volk en natie is, maar we-

derom „een heilige natie, een volk des eigendoms” zal worden vóór de komst van Christus en het 

begin van het Koninkrijk op aarde, 

 

3.- in de tegenwoordige periode, waar Israël tijdelijk niet Gods volk en natie is, de ,.normale” ver-

wezenlijking van Gods voornemen als het ware onderbroken is en God het mensdom zijn eigen 

gang laat gaan, 

 

4.- de tegenwoordige beschaving en cultuur dus niet noodzakelijk in haar geheel naar Gods wil is, 

 

5.- de toekomst op aarde bij de komst van Christus en daarna geheel anders kan zijn dan nu, 

dan gelooft men dus niet meer dat men door een min of meer geleidelijke ontwikkeling van bescha-

ving en cultuur tot het Koninkrijk op aarde kan komen. En dan moet men zich, steunende op de 

Schrift, een gedachte trachten te vormen van de toestanden op aarde gedurende het Koninkrijk. 
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We willen dit hier niet uitvoerig behandelen, maar alleen op het volgende wijzen: 

 

1.- Mat. 24: 7, 22, 29 en meerdere delen uit het boek Openbaring wijzen op grote verwoestingen op 

aarde op het einde der tegenwoordige aioon. 

 

2.- Terwijl waarschijnlijk een groot gedeelte van de tegenwoordige, beschaafde wereld verwoest zal 

zijn, blijven de tegenwoordig onbeschaafde volken (waarbij vele joden) bestaan. 

 

3.- Vele uitspraken der profeten wijzen op een zeer eenvoudig, landelijk leven. (Zie b.v. Ps. 65: 14; 

Jer. 31 : 11, 12; Zach. 2 ; 4; 3 ; 10; Joël 2: 23-28). 

 

Ten minste in het begin van het Koninkrijk zal de toestand van het aardse mensdom dus veel over-

eenkomst hebben met de toestand 2000 jaren geleden. Ook die mensen (en die joden) zullen nog 

door zichtbare afbeeldingen van geestelijke werkelijkheden, tot verdere ontwikkeling moeten ko-

men. De Wet zal hun leermeester zijn om hen persoonlijk “tot-in” Christus te leiden (Gal. 3: 22-29). 

Al de schaduwen der Wet blijven dus even noodzakelijk als 2000 jaren geleden. Terwijl we door 

onze tegenwoordige wijze van leven voortdurend bepaald worden bij aardse dingen, zal het onder-

houden der Wet de christen-Joden voortdurend doen denken aan Gods liefde en heiligheid. 

 

Het grote verschil met de toestanden in het verleden zal zijn dat die vormen zullen terugwijzen naar 

het volbrachte werk van Christus en dat ze gehouden zullen worden in een geheel andere gezind-

heid: niet meer alsof de mens iets kan doen om God te verzoenen, niet alsof men door de werken 

der Wet gerechtvaardigd zou kunnen worden voor God, doch die schaduwen zullen hen steeds doen 

denken aan het feit dat alles door Christus volbracht is en dat de mens alleen door genade en door 

middel van het geloof behouden kan worden. 

 

Zo zal Israël dan zijn zendingswerk op afdoende wijze kunnen volbrengen t.o.v. alle volken, daarbij 

geholpen door de wonderen, tekenen en krachten der toekomende aioon. 

 

In de loop der tijden zullen velen die schaduwen kunnen ontberen. Indien ze dan nog op aarde blij-

ven, zullen ze de vormen echter blijven waarnemen (zoals Paulus in Hand. 21) terwille van hen die 

ze nog nodig hebben. 

 

De moeilijkheid die velen hebben in verband met die bloedige offers, en in het algemeen met het 

waarnemen der Wet, komt dus voort uit het feit dat men niet genoeg rekening houdt met de levens-

omstandigheden der toekomende aioon. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 5. 

 

We komen nu tot de tussenzinnen. 

 

Vs. 2 „Dat Hij te voren beloofd heeft door zijn profeten in (de) heilige Schriften”. 

 

De Schrift kent meer dan één evangelie, goede boodschappen die God de mens heeft laten verkon-

digen. Zo is b.v. er het evangelie aan Abram gegeven en het evangelie van het Koninkrijk der heme-

len. Hier spreekt Paulus van een aan de profeten beloofd evangelie inhoudende een goede tijding 

aangaande Zijn Zoon. De prediking van het evangelie in het algemeen begon reeds in de Hof van 

Eden. De Profeten hebben mede over Christus gesproken; als we het echter goed bekijken bedoelt 

Paulus dit echter niet: hij zegt immers dat het evangelie dat hij op het oog heeft, te voren beloofd is, 
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aangekondigd. We menen dat hij in het bijzonder “zijn” evangelie bedoelt, dat der rechtvaardiging 

des geloofs. En dit was nog door niemand zo voorgedragen en uitgewerkt als Paulus gedaan heeft. 

 

God heeft tevoren over Zijn Zoon en Diens volkomenheid gesproken. We geloven dat in het evan-

gelie betreffende die Zoon hier bijzonder Zijn rechtvaardigheid of gerechtigheid in het oog valt. De 

Zoon heeft Gods gerechtigheid geopenbaard door het geloof; hierop wijst Rom. 3: 22. Hij was de 

rechtvaardige Spruit die aan David verwekt zou worden, Jer. 23: 5, Hij wordt rechtvaardig genoemd 

in Zach. 9: 9. En als Paulus het woord van Hab. 2 citeert: “de rechtvaardige zal leven door zijn 

geloof”, geldt dit in diepste wezen Hem. Hij is de absoluut Rechtvaardige die geleefd heeft door 

geloof en door Wiens gerechtigheid in geloof ons deel kan worden. Al wat de Profeten van Zijn 

volkomenheid betuigen, wordt bijzonder door Paulus in de diepte uitgewerkt. 

 

Men lette er op dat de Schriften der Profeten heilig genoemd worden; dit is: het zijn dus geen men-

selijke schriften. 

 

Vs. 3 „Zijn Zoon die naar Zijn menselijke aard uit nakomelingschap van David (is)”. 

 

De S.V. heeft hier naar men weet: „Die uit den zade Davids is naar het vlees”. 

 

Christus is het vleesgeworden Woord. Hij heeft zich ontledigd en is in Maria’s schoot ingedragen. 

Uit Maria werd niet een Kindje geboren dat als zodanig niet bestond, maar een dat een voorbestaan 

had en in haar schoot nu de menselijke ontwikkeling doorliep. En als geborene uit de lijn van Da-

vids geslacht, ja uit de enige erfdochter (waarom zij met een man mede uit dat geslacht moest hu-

wen om het erfdeel te bestendigen, Num. 27: 8 en 36: 7-9), heet Hij “uit den zade Davids”. 

 

Wij vinden deze term slechts driemaal in de Schrift en wel in het N.T., n.l. in Joh. 7: 42 en twee-

maal bij Paulus, in Rom. 1: 3 en in 2 Tim. 2: 8. 

 

Kinderen en Zonen van God 

door S.V.M. 

 

We hebben in meerdere geschriften de aandacht gevestigd op het verschil tussen de uitdrukkingen 

„kind van God” en „zoon van God”. Het is misschien nuttig de betekenis van de woorden „kind” 

en „zoon” met grotere nauwkeurigheid te bepalen, want sommigen, die in principe wel geneigd wa-

ren dit verschil te aanvaarden, bleken niet geheel overtuigd te zijn dat we niet te ver gingen met de 

nadruk op dit onderscheid te leggen. Ze wezen er dan op, dat Rom. 8: 14 wel spreekt over „zonen” 

in de Griekse tekst, en Rom. 8: 15 over „zoonschap”, maar dat de verzen 16 en 17 dan weer de term 

„kinderen” gebruiken, en dus schijnen aan te duiden dat de bedoeling niet is een merkbaar verschil 

te maken tussen „kind” en „zoon”. 

 

Om in deze zaak zekerheid te verkrijgen, is het dus gewenst een concordante studie te maken van de 

synoniemen die in het N.T. door „kind”, „zoon”, enz. vertaald worden. Men kan er 7 onderscheiden, 

zoals ook in de Companion Bible en in Bullingers Lexicon aangeven: 

 

1.- Teknon. Dit woord komt van het werkwoord „tiktó” (voortbrengen-baren, zie b.v. Mat. 

1: 21). Het is de algemene term voor de nakomelingen van iemand, zoals o.m. blijkt uit Mat. 

3: 9; 22: 24. Het wijst op de verhouding tussen een kind en degenen die het voortgebracht 

hebben.

 

De uitdrukking „kind (teknon) van God”, vindt men in Joh. 1: 12; 11: 52; Hand. 13: 32; Rom. 8: 
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16, 21; 9 ; 8; Fil. 2: 15; 1 Joh. 3: 1,2, 10; 5: 2, 

Het duidt hier op een geestelijke afkomst. In Joh. 11: 52 betreft het de verstrooide getrouwe Israë-

lieten. In 1 Joh. 3:1, 2, 10; 5: 2 zij die “uit God geboren zijn” (zie 1 Joh. 3: 9 en 5:1). 

 

Paulus gebruikt het woord „kinderen” voor hen die door hem tot het licht kwamen, b.v. in 1 Kor. 4: 

14, 17; 2 Kor. 6: 13. 

 

In verband met Abraham, vinden we het woord teknon in Joh. 8: 39, waar het gaat over de werken 

van Abraham (niet over zijn geloof), en in Rom. 9: 7. Niet allen die naar het vlees van Abraham 

afstammen worden zijn „kinderen” genoemd, maar wel degene die „kinderen der beloftenis” zijn. 
In Ef. 5: 8 vinden we de uitdrukking „kinderen des lichts”. 

 

2.- Teknion. Dit woord „kindje” wordt vooral gebruikt om een gevoel van liefde uit te drukken, 

zoals Johannes dat vaak doet (b.v. Joh. 13: 33; 1 Joh. 2:1). Paulus gebruikt het slechts eenmaal, in 

Gal. 4: 19. 

 

3.- Huios. In letterlijke zin duidt het een mannelijk kind aan, en staat dan tegenover „dochter” (b.v. 

in Mat. 10: 37). 

 

De overeenstemmende term „bên” heeft voor de Hebreeërs een meer bijzondere betekenis. Zelfs als 

het een mannelijk kind betreft, wijst het toch meer op de ware nakomelingschap. Voor de algemene 

betekenis van „kind” hebben ze het woord „ïeled”, dat overeenkomt met „paidion” of „teknon”. 

 

De bijzondere betekenis die ze aan het woord „zoon” hechten ziet men vooral in de gevallen waar 

dit woord met anderen verbonden wordt. Zo vinden we in het O.T. b.v.: 

 

„Zonen van Belial”, Richt. 19: 22. 

„Zonen des doods”, 1 Sam. 20: 31. 

„Zonen der dapperheid “, 2 Sam. 2: 7; 13: 28. 

„Zonen der ballingschap”, Ezra 4: 1; 6: 19. 

 

Dergelijke Hebraïsmen leggen de nadruk op het wezen, het karakter, de gezindheid, een gemeen-

schap, een bestemming, het deel hebben aan een belofte, enz. Het woord „zoon” heeft hier natuur-

lijk niets te maken met afstamming. 

 

Op vele plaatsen van het N.T. vindt men een dergelijk gebruik van „huios”: 

Mat. 4: 3, „zoon van God” drukt het goddelijk wezen uit. Mat. 5: 9, „zonen van God”, zo zullen de 

vreedzamen genoemd worden. 

Mat. 8: 12, „zonen van het koninkrijk”, dat kan hun bestemming zijn, ze hadden die belofte, maar 

kunnen „uitgeworpen” worden indien ze niet horen. (Zie ook Mat. 21: 43). 

Mat. 8: 20, „zoon des mensen”, drukt zijn mensheid uit. Mat. 9: 15, “zonen der bruiloftskamer”, 

daar behoren ze toe. 

Mat. 13: 38, “zonen des bozen” drukt hun karakter uit. Mat. 23: 15, „zoon der Gehenna” wijst op 

de bestemming. Mark. 3:17, „zoon des donders” in verband met het karakter. 

Mark. 14: 61, „zoon des Gezegenden”, d.w.z. zelf gezegend. 

Luk. 10:6, „zoon des vredes”, voor de gezindheid. 

Luk. 16: 8, “zonen dezer aioon”, voor gemeenschap en karakter. 

Luk. 16: 8, „zonen des lichts”, idem. 

Luk. 20: 36, „zonen Gods, dewijl ze zonen der opstanding zijn”. Ze zullen deel hebben aan de op-

standing. 

Joh. 17: 12, „zoon der verderfenis”, voor het karakter en de bestemming van Judas. Zie ook 2 Thes. 

2: 3. 
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Hand. 3: 25, „zonen der profeten en des Verbonds”, want ze behoren tot het uitverkoren volk en 

kunnen deel hebben aan de beloften. 

Hand. 4: 36, „zoon der vertroosting”, is de betekenis van „Barnabas” en drukt uit wat hij was. 

Hand. 13: 10, „zoon des duivels”, voor de gemeenschap van de tovenaar Elymas met de boze 

machten. 

Gal. 3: 7, „zonen Abrahams”, betreft hen die, zoals Abraham, in het geloof staan. Zie onder „Te-

knon” Joh. 8: 39, waar het werken betreft. 

Ef. 2: 2, „zonen der ongehoorzaamheid”, drukt het karakter en de gezindheid uit van hen in wie de 

„overste van de macht der lucht” werkt. 

2 Thes. 2: 3, „zoon des verderfs”, zoals in Joh. 17: 12, doch hier is het de Antichristus, de mens der 

zonde. 

 

Het is in een dergelijke, bijzondere zin dat het woord „zoon gebruikt wordt in de uitdrukking „zoon 

van God”, 

 

Allereerst, als het Christus betreft, wijst het woord „zoon” vooral op het wezen: Hij is de geopen-

baarde God, al is hij ook „zoon des mensen”, dus een ware mens. Soms wordt het werkwoord „ge-

nereren” gebruikt voor de Zoon Gods” (Hand. 13: 33: Hebr. 1: 5; 5: 5, aanhalingen van Ps. 2:7). 

Dit werkwoord heeft de algemene betekenis van „verwekken”. Het gaat hier inderdaad niet over de 

geboorte van Christus, maar over zijn opstanding (Hand. 13: 30). Ook in Rom. 1: 4 staat „Zoon van 

God” in verband met de opstanding. 

 

Laat ons nu een paar gevallen uit het O.T. nagaan, waar het dus niet over Christus gaat. 

 

In Gen. 6: 2, 4 vinden we de uitdrukking “zonen van Elohim”. Nu is Elohim de Godsnaam die in 

het bijzonder wijst op God als Schepper. Dezelfde uitdrukking komt voor in Job 1: 6; 2: 1; 38: 7; 

Ps. 29: 1; 89: 6; Dan. 3: 25 waar het zonder twijfel engelen betreft. Ze werden door God recht-

streeks geschapen. 

 

In Deut. 14: 1 vinden we „zonen van Jahweh”, voor de Israëlieten. De naam Jahweh wordt ge-

bruikt als het gaat over de gemeenschap van God met zijn schepselen, in dit geval in verband met 

de uitverkiezing en het verbond met Israël. Door die uitverkiezing en dat verbond, waren de zonen 

Israëls ook zonen van Jahweh, zonen des Verbonds (Hand. 3: 25). Israël is de volkenzoon van Jah-

weh (Ex. 4: 22; Hos. 11: 1). 

 

In het N.T. wordt Adam “zoon van God” genoemd (Luk. 3: 38), omdat ook hij, evenals de engelen, 

rechtstreeks door God geformeerd werd. 

 

Paulus noemt “zonen Gods” degenen die deel hebben aan de nieuwe schepping (2 Kor. 5: 17; Gal. 

6: 15. Zie Rom. 8: 14, 19; 9: 26; Gal. 3: 26; 4: 6, 7; Hebr. 2: 10; 12: 7, 8. Deze mensen zijn niet 

slechts „van boven geboren” en dus „kinderen” (teknon) Gods, doch door hun dood t.o.v. de zon-

de, door hun sterven met Christus en hun geloof „in Christus-Jezus” (Gal. 3: 26) zijn ze „in Chris-

tus-Jezus” (Rom. 8: 1). De term „zoon van God” houdt in dat ze nieuwe schepselen zijn (recht-

streeks door God geschapen) en dat ze door hun geloofsgemeenschap met Christus, van goddelijke 

aard zijn. Naar hun positie zijn ze niet meer „zondaren”, maar „rechtvaardigen”. 

 

Terwijl „teknon” dus een algemene term is, voor hen die uit God geboren zijn, is „huios” een meer 

bijzonder woord dat niet alle wedergeborenen betreft. Een huios is een teknon, maar een teknon nog 

niet noodzakelijk een huios. Rom. 8: 16, 17 kunnen dus heel goed „teknon” gebruiken, daar het 

duidelijk is, uit de vorige verzen en de overeenkomende plaats Gal. 4: 7, dat het over „zonen” gaat. 
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In verband met het woord „huios” moet men ook rekening houden met het woord „huiothesia”, dat 

door „aanneming tot zoon” of „zoonschap” vertaald wordt. Het komt voor in Rom. 8: 15, 23; 9: 4; 

Gal. 4: 5; Ef. 1: 5. Terwijl men nu reeds de „geest van het zoonschap” kan hebben (Rom. 8:15) en 

dus naar de positie een „zoon van God” is, komt men ten volle, naar geest, ziel en lichaam, tot het 

zoonschap bij de opstanding (Rom. 8: 23). 

 

Aangezien de Schrift steeds spreekt van de „zonen Israëls” (en niet „kinderen Israëls”), moet men 

in Rom. 9: 4: „Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot zonen (huiothesia)” niet denken 

aan het individuele zoonschap in Christus, maar wel aan het volken-zoonschap van Israël t.o.v. 

Jahweh (Ex. 4: 22; Hos. 11: 1). 

 

Men lette er verder op dat in de meeste plaatsen van het N.T. de uitdrukking „zoon van God” Chris-

tus aanduidt, en dat ze alleen voor mensen gebruikt wordt door Paulus, uitgezonderd in Luk. 3: 38 

voor Adam, en in Luk. 20: 36 (maar een der handschriften leest „zonen tot God”) betreffende hen 

die deel hebben aan de opstanding. In Hebr. 12: 7 staat “als jegens zonen”. Ook „huiothesia” vindt 

men alleen in Paulus’ brieven. 

 

4.- Pais. Duidt een kind aan, mannelijk of vrouwelijk, of meer in het bijzonder een jongen of een 

meisje die dient: „Bleef het kind Jezus te Jeruzalem” (Luk. 2: 43); „Here, mijn knecht (jongen) 

ligt te huis” (Mat. 8:6). 

 

5.- Paidion. Een jong kind: „Onderzoekt naarstiglijk naar dat kindeken” (Mat. 2: 8); „Wordt geen 

kinderen (jonge kinderen) in het verstand” (1 Kor. 14: 20). Het wordt ook gebruikt om een gevoel 

van liefde uit te drukken: „Ik schrijf u, kinderen (kindekens)”. (1 Joh. 2: 13). 

 

6.- Paidacion. Dit woord komt alleen voor in Joh. 6: 9: „Hier is een jongsken”. Ook gebruikt voor 

een jong kind, een knaap. 

 

7.- Nêpios. Letterlijk: onmondige, een kind dat nog niet kan spreken. Maar gewoonlijk duidt het een 

zeer jong kind aan, een baby. Men vindt dit woord in Mat. 11: 25; 21: 16; Luk. 10: 21; Rom. 2: 20; 

1 Kor. 3: 1; 13: 11; Gal 4: 1,3; Ef. 4: 14; Hebr. 5: 13. Het komt overeen met het Hebreeuwse „olil” 

of „olal” (vergelijk b.v. Ps. 8: 2 met Mat. 21: 16). 

 

Laten we allereerst de aandacht vestigen op het contrast dat de Schrift maakt tussen „nêpios” en 

„huios” in Gal. 4 1-7:  

 

„Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind (nêpios) is, zo verschilt hij niets van een 

dienstknecht (d.i. een slaaf), hoewel hij een heer is van alles... alzo ook, toen wij kinderen (nêpi-

os) waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder (onder slavernij van) de eerste beginselen der 

wereld... opdat Hij degenen die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 

tot kinderen (huiothesia- zoonschap) verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen (huios) zijt... 

Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht (slaaf) maar een zoon (huios); en indien gij een zoon 

(huios) zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus”. 

 

Beide een nêpios en een huios zijn nakomelingen (teknon) van een vader, maar men ziet het grote 

verschil op geestelijk gebied, in de weg der behoudenis. 

 

In 1 Kor. 3: 1 wordt een contrast gemaakt tussen een “geestelijke” en een „vleselijke” mens. Deze 

laatste komt overeen met een “nêpios in Christus”.Ook de Galaten waren „vleselijk” (Gal. 3: 3). 

 

Ef. 4 :14 zegt dat we geen nêpios moeten zijn, doch moeten opgroeien. Het einddoel is hier de vol-

wassen man. 
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In 1 Kor. 14: 20 en Hebr. 5: 13, 14 wordt de nêpios gesteld tegenover de volwassene (teleios). Dit is 

nog niet de volwassen man van Ef. 4: 14. 

 

In Gal. 4: 1 is de „onmondige” reeds in het bezit van hetgeen hem door zijn ouders nagelaten werd, 

want hij is reeds een heer van alles. En toch is hij nog een slaaf. De Joden hadden slechts de belofte 

van vele dingen, nog niet het bezit. Hoeveel te meer konden ze nog slaaf zijn van de „eerste begin-

selen”. 

 

Na al deze schriftgegevens goed begrepen te hebben, kunnen we nu een en ander als volgt samen-

vatten. 

 

Het woord „teknon” (kind) is toepasselijk op allen die „van boven”, d.i. uit God geboren zijn. Dit 

woord duidt de geestelijke afkomst aan. Maar een teknon kan nog slechts een nêpios zijn, een klein 

kind. Dan is die mens al in geestelijke gemeenschap met God, en kan zo verder opgroeien en een 

huios (zoon) worden. Dat gebeurt door het sterven met Christus en het geloof „in Christus-Jezus”. 

Dan is die mens “in Christus-Jezus” en een nieuw schepsel, een bezithebber niet alleen van een 

klein deel der genadegiften Gods, maar van de gerechtigheid in Christus (Rom. 6: 7). Als „zoon van 

God” is hij, naar zijn positie, geen zondaar meer, maar van goddelijke aard. De „zoon” heeft dus 

reeds deel aan een geestelijke bezitting in Christus. 

 

De „zoon” kan verder komen tot de „volwassen man” (Ef. 4: 13) en dan de volle bezitting van 

Christus ontvangen (Ef. 1: 11), gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in het overhemelse in 

Christus (Ef. 1: 3). 

 

Dus, nog even terugkomende op Rom. 8: 16, 17, moet het duidelijk zijn dat, al kan de algemene 

term „kind” (teknon) gebruikt worden voor een „zoon” (huios), deze twee uitdrukkingen niet de-

zelfde waarde hebben. Een teknon die nog nêpios is, is nog geen huios. Maar een huios is zeker een 

teknon. Het algemene omvat het bijzondere. Zij die pas „wedergeboren” zijn, zijn nog geen „huios 

van God”, maar nêpios, of zelfs iets meer. Alleen Paulus handelt over de huios en het huiothèsia, in 

verband met de hemelse positie en de gerechtigheid. En hij gaat verder tot het „volwassen man” zijn 

in verband met de overhemelse positie. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 17. 

B. Adams formering. 

 

Bij velen heerst de gedachte dat God eerst een lemen pop heeft geformeerd en deze door inblazing 

van de ziel tot menselijk wezen heeft gemaakt. Deze mening heerst niet alleen bij eenvoudige Bij-

bellezers maar ook bij professoren in de theologie. In wezen is dit de Platoiaanse gedachte, hierbij is 

het lichaam iets bijkomstigs en is de ziel de eigenlijke mens. De Schrift leert echter dat de mens in 

zijn totaal een ziel is; daarbij niet dat hij een ziel kreeg maar dat hij tot een levende ziel werd. Het 

zich tot ziel ontwikkelen is dus een wordingsproces. 

 

De Schrift kent een dubbel formeren, een van buiten af - dit zouden wij boetseren noemen - en een 

van binnen uit. Israël heet geformeerd, Jes. 43: 21, zonen en dochters zijn geformeerd, Jes. 43: 7. 

Er is een formeren vanaf de moederschoot, Jes. 44: 24 en in de moederschoot, Jer. 1: 5. Al deze 

laatste teksten wijzen op een organische ontwikkeling door toevoer van voedingsstoffen uit het 

bloed van een moeder. Er ontstaat een menselijke vorm door de ontwikkeling van menselijk zaad. 

God maakt daarbij toch geen lemen poppen om die daarna te bezielen. Waarom wil men dit dan wel 

bij Adam? 
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Als we Gen. 2: 7 niet uiterlijk opvatten komt Adams formering in een ander licht te staan en blijft er 

ruimte over voor een wording, voor het doorlopen van een ontwikkelingsproces. Dit moge, indien 

men wil, sneller zijn gegaan dan de gewone menselijke ontwikkeling van negen maanden - we we-

ten dit niet maar sluiten het niet uit - het worden komt er door tot zijn recht. Laten we het proces 

zoals wij ons dat indenken nagaan. 

 

Nadat de oercel van Adam en daarmee tevens die der Adamietische mensheid geschapen was, heeft 

deze cel zich gesplitst in twee gelijke delen. Gods Geest droeg de levensgeest in deze cellen en wat 

er in kiem in lag ging zich ontplooien. Ondertussen namen de cellen bestanddelen op uit de aar- 

de en zetten die om in nieuw protoplasma. Daarna volgde opnieuw deling. Van twee werden het 

vier cellen. Daarna acht. En 20 ging het voort. Voortdurend werd de levensgeest gevoed uit de 

Geest Gods - in Hem toch leven we en zijn we - en steeds meer nieuwe stof werd uit de aarde opge-

nomen want: stof zijt ge. Weldra vormde zich in kiem een orgaan, het hart. Toen kwam er differen-

tiatie, de kernlissen kregen als het ware elk een taakindeling, die vanuit het onzichtbare innerlijke 

wezen bestuurd werd. Zo ontstond de ziel, dit door de werking van de geest des levens die weer 

gedragen werd door de Geest Gods.       P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 17. 

11. De verloren identiteit. 

 

Er wordt gezegd dat het Tienstammig Israël zijn identiteit verloren heeft. Ze weten niet meer dat ze 

Israëlieten zijn. Zij hebben hun besnijdenis prijsgegeven en leven nu als Heidenvolken. Hebben de 

Judaieten Christus niet erkend, de Israëlieten weten van hun afkomst niet meer. Paulus schrijft dus 

o.a. niet aan Heidenen maar aan Joden die zich Heidenen wanen. Eenmaal zullen de Joden Christus 

herkennen en de tien stammen hun identiteit hervinden. 

 

Dit alles is wèl vreemd. Paulus die zich de prediker, apostel en leraar der Heidenen noemt (2 Tim. 

1: 11), schrijft aan - Israëlieten. Hij noemt ze wel Heidenen in het vlees, vervreemd van het burger-

schap, Ef. 2: 12, maar daarin heeft hij zich dan lelijk vergist. Hij noemt zijn maagschap naar het 

vlees wel Israëlieten, Rom. 9: 4, maar zij weten er niets van. Jakobus schrijft wel aan de twaalf 

stammen in de Verstrooiing, maar heeft zeker vergeten dat zijn brief voor tien onbestelbaar was, 

want zij waren hun stambesef kwijt. God heeft Zijn volk wel niet verstoten, had in Paulus’ dagen 

wel een overblijfsel naar de verkiezing der genade, Rom. 11: 1, 5, maar niettemin was Israël vol-

gens een der voorstanders der Br.-Israëlleer „volkomen verheidenst”. Hij baseert dit op Hos. 1: 9 en 

Ez. 20: 32. In de eerste tekst noemt God ze Lo-Ammi, Niet-mijn-volk, in de tweede gaat het over 

wat in Israëls hart is opgeklommen: „Wij zullen als de Heidenen, en als de geslachten der landen 

zijn, dienende hout en steen”. Hij vergeet dat hetzelfde vers zegt: „Daarom, wat in uw geest opge-

klommen is, zal geenszins geschieden”. Voor hem is het toch geschied.  

De Here zegt: Neen, de leervoorstanders: Ja. Men voelt wel aan: Hier houdt alle Schriftgezag op. 

Zeker, men leert dit uit goede bedoeling: Israël, dat zich Heidenen gelooft, zou het evangelie van 

het Koninkrijk niet aangenomen hebben als het zich Israël had geweten, maar omdat zij meenden 

dat zij Heidenvolken waren, namen zij het aan. En het is tot Israël dat Paulus spreekt in Rom. 9. 

Niet tot de „Joden”; die vallen weg en in 11: 25 wordt met de „Heidenen”, (de volheid der Heide-

nen) Israël aangeduid. D.w.z. Israël eerst, daarna andere Volken. Als Paulus eenvoudig „Israël” 

geschreven had, „zou Paulus de Romeinen en alle Heidenen hebben kunnen ontmoedigen door Isra-

el zoals het was en in het algemeen nog is: onbewust van zijn identiteit, niet aan te moedigen”. 
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Dat het verheidenste Israël in de term „Heidenen” is ingesleten, volgt uit Rom. 9: 24: geroepen uit 

de Joden maar ook uit de Heidenen: o.m. Tienstammig Israël. Men baseert dit op het citaat van Hos. 

2: 22 in vs. 25 en op dat van Jes. 10: 22 en 23 in vs. 27. Zo maakt men een scherpe scheiding tussen 

Jood en Israël vanzelf omdat men aangenomen heeft dat Joden Judaieten zijn. We zagen reeds dat 

dit onjuist is. 

 

Over de theorie dat Tienstammig Israël verheidenst is en daarom Paulus hen bij de andere Heidenen 

in kan sluiten merken we dit op: 

 

1.- Het woord van Hos. 2: 22 door Paulus in Rom. 9: 25 geciteerd, slaat ten le op de Joden van vs. 

24; Paulus wil hiermee aantonen dat God ook hen aannam; ten 2e op de Heidenen die hij er bij 

betrekt omdat zij eerst in het geheel niet Gods volk waren. Dit is een uitbreiding van het woord 

van de Profeten, maar niet de volle vervulling; die blijft voor Israël. In Jes. 49: 6 hebben we iets 

soortgelijks. Dit slaat op Christus allereerst en allermeest, maar Paulus past het ook op zichzelf 

toe. Zie Hand. 13: 47. 

 

Waar het woord van Rom. 9: 25 ook op de Joden slaat van vs. 24, bewijst dit vers tevens dat ook de 

Israëlieten van het Noorderrijk tot wie Hosea profeteerde Joden heten. Hiermee valt de Br.-Israël 

leertheorie andermaal. 

 

2.- De Steen des aanstoots en de Rots der ergernis is volgens Jes. 8: 14 voor de twee Huizen Isra-

els. Daarom was geheel Israël in Palestina vertegenwoordigd ten tijde van Christus, want de 

Steen werd in Sion gelegd. De stammen wisten daarom toen nog hun identiteit (een Anna b.v. 

wist dat zij uit Aser was en Christus’ discipelen waren uit het Galilea der Heidenen waar Naftali 

en Zebulon woonden). Daarom vervalt de hele redenering dat Tienstammig Israël zijn identiteit 

verloren had en verheidenst was. 

 

3.- De „verheidenste Israëlieten” vallen of onder de „jood” of onder de „Griek” van Rom. 1: 16. 

Indien niet onder de „Jood” dan zijn aan hen ook geen O.T. woorden Gods toebetrouwd; die toch 

zijn aan de „Jood” gegeven. Dan vallen ze geheel buiten Gods volk. 

 

4.- Indien de tien stammen verheidenst waren, kon Jakobus tot hen geen Brief richten. Men was 

alleen maar Israëliet door de besnijdenis. 

 

5.- Petrus richt zich tot de verstrooiden en noemt hen een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterdom, 1 Petr. 2: 9. Dit laatste is citaat van Ex. 19: 6 en betreft geheel Israël. Petrus schrijft 

daarom ook aan de 12 stammen. 

 

6.- Johannes schrijft de Openbaring aan de zeven gemeenten in Azië. Als dit alleen „Joden” wa-

ren, waarom dan gesproken over de 144.000 verzegelden uit alle geslachten der Kinderen Israëls. 

(7: 4). 

 

7.- Petrus zegt, dat zijn hoorders kinderen zijn der profeten en van het verbond dat God met de 

vaderen had opgericht. Hand. 3: 25. Indien het geen Israëlieten waren tot wie hij sprak, had hij 

daarop niet kunnen wijzen. Waar hij ze reeds vroeger „Israëlitische mannen” genoemd heeft, 2: 

22, en „ganse Huis Israël”, 2: 36 en Paulus de hoorders in Antiochië ook zo noemt, 13: 16, daar-

uit blijkt, ten le dat Israël zowel in als buiten Palestina vertegenwoordigd was en ten 2e dat de 

identiteit bij die stammen niet verloren was. 

 

8.- De Brief aan de Hebreeën, met zijn 35 aanhalingen uit het O.T. was niet aan de z.g.n. „Jo-

den”, de Judaieten, gericht, maar tot heel Israël. De grote Hogepriester is voor dat gehele Israël, 

het eerste verbond (9: 1) mede. Zo ook de wolk der getuigen. (12: 1). Niet de „Joden” kwamen 
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tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond, maar Hij is dit voor het Huis Israël en het Huis Juda 

(8: 8-10). 

 

We menen niet verder hoeven te noemen. De Heiden, de Griek, is de samenvatting van alle volken 

buiten Israëls burgerschap, zonder God en zonder hoop in de wereld. Indien deze uitspraak ook 

voor verheidenste Israëlieten geldt, is ze niet waar. Maar God heeft de verheidensing, die de „Jood” 

wel wilde, een Goddelijk veto toegeroepen. „Wat in uw geest is opgeklommen, zal geenszins ge-

schieden” Ez. 20: 32. Noch in Ezechiël’s dagen, noch in N.T. dagen. Noch in onze dagen. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 6 JUNI 1954 

Tot nuttige Stichting 

No. 6. 

HEBREEËN II 

HET BETERE OFFER 

 

Door geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn.    Vs. 4a. 

 

Abel offerde in en door geloof. Het is mogelijk dat hij van zijn vader Adam vernomen heeft wat er 

in de Hof van Eden gebeurd is en wat God deed bij de uitdrijving er uit: rokken van vellen maken. 

Dit veronderstelt dat er twee dieren gedood en Adam en Eva met hun vel of vacht bekleed zijn. 

Mogelijk heeft God zelf het vlees van die dieren door vuur verteerd en zo het eerste offer gebracht. 

Hoe dan ook, door de verlichting van de Geest kreeg Abel inzicht in de hogere dingen. Hij bleef 

niet bij de kale feiten staan, maar zocht naar de zin ervan. Zo groeide zijn geloof en beïnvloedde 

zijn daden. De uitwerking was het offer van de eerstelingen van zijn kudde en het vet van zijn scha-

pen, in welke laatste de kracht en volwaardigheid van de geofferde dieren uitgedrukt wordt. 

 

Abel offerde een beter offer dan Kaïn, omdat het gebracht werd uit kracht van Abels geloof. Abel 

stelde zijn vertrouwen op God en zag af van zichzelf. Op zichzelf was hij een zwakke - zijn naam 

betekent „damp of ijdelheid” - hij was lichamelijk niet sterk wat reeds bij zijn geboorte bleek. Hij 

was bij het opgroeien tot de overtuiging gekomen dat hij de heerlijkheid Gods miste en dat als ge-

volg van de zonde van zijn vader. Maar ook dat hij zelf een zondaar was. Dit had hem zich voor 

God doen verootmoedigen, hij was tot verbrijzeling van geest en hart gekomen (Jes. 57: 15), maar 

stelde zijn vertrouwen op de Here. En Deze verzekerde Abel, dat, hoewel de toegang tot Hem in 

Zijn heiligheid door cherubim afgesloten was, er toch een andere weg geopend was door die van het 

bloed. In deze geestesgesteldheid offerde Abel en dit behaagde de Here. 

 

Abel brengt in levendig besef van samenhang tussen zonde en dood een bloedig offer. Hij slacht 

een of meer eerstgeboren dieren van zijn kudde en spreekt daarmee uit dat hij 

zelf de dood verdiende; tevens dat hijzelf de zonde niet kon verzoenen maar dit door een onschuldi-

ge moest geschieden. Eigen bloed noch dood baatte hier maar in geloof spreekt hij de hoop uit op 

een betere Offerande en ziet uit naar een hogere verlossing.      P. 

 

De Heilige Geest en heilige geest 

No. 6. 

OOK GAVE OF KRACHT 
 

Uit het voorafgaande zagen we dat de Geest een eigen Zelfstandigheid is in Gods Wezen (dat we 

niet kunnen doorgronden). Hierin staan we aan de kant van de orthodoxe leer. Volgt hieruit nu dat 

we overal waar sprake is van „geest” of „heilige geest” aan de Persoon van de Geest moeten denken 

en steeds hoofdletters moeten schrijven? Volstrekt niet. Beide termen geven vaak de gave of de 

kracht van de Geest aan. We willen een paar bewijzen aanvoeren. 
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Mt. 3:11 „Die zal u in heilige geest en in vuur dopen”. (Mk. 1: 8, Lk. 3: 16). 

Hand. 2: 38 “en gij zult de gave des heiligen geestes ontvangen” (d.i. gij zult ontvangen de gave, 

         welke is: heilige geest). 

Hand. 4: 31 “en zij werden allen vervuld met heilige geest”. 

Hand. 4: 31 „Maar hij, vol zijnde des heiligen geestes”. 

 

 

In deze en andere teksten is het niet de Geest als Persoon, maar Zijn gave die bedoeld wordt. 

 

Men wordt niet in de Persoon gedoopt maar in Zijn gave; men wordt vervuld met heilige geest. De 

Schrift duidt dit o.i. aan door een vaste term: „pneuma hagion” (geest heilige; in het Grieks kan het 

bijv. naamw. ook achter het zelfst. nw. staan). Waar deze term bovendien gebruikt wordt bij het 

werkwoord „vervullen” en dan meestal in de tweedenaamvalsvorm staat, is het niet de Persoon van 

de Geest die vervult maar Zijn gave of kracht. Op vele plaatsen in onze Bijbels (ook in de Nwe 

Vert.) moeten daarom geen hoofdletters staan. 

 

In sommige teksten vindt men beide: de Persoon en Zijn gave (kracht of invloed). 

 

Mt. 4: 1 „En Jezus, vol des heiligen geestes (de gave) - werd door de Geest (de Persoon) geleid in 

de woestijn”. 
Lk. 2: 25, 26 “En daar was een mens te Jeruzalem – Simeon - en heilige geest (de gave) was op 

hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest” (de Persoon). 

Hand. 2: 4 “En zij werden allen vervuld met heilige geest (de gave) en begonnen te spreken met 

andere talen zoals de Geest (de Persoon) hun gaf uit te spreken”. 

 

Om hierin een aanwijzing te hebben, merken we op dat overal waar sprake is van doop in heilige 

geest, vervuld zijn met heilige geest, (uitgezonderd Ef. 5: 18 waar een andere naamval staat, n.1 de 

derde, terwijl in de andere teksten de tweede of vierde staat), vol zijn van heilige geest, zalven met 

heilige geest, het op iemand komen van heilige geest, de gave bedoeld wordt. Zoals gezegd staat 

hier steeds pneuma hagion zonder lidwoord en zonder voorzetsel. 

 

Een vaste regel t.o.v. de Persoon is niet te geven. T.o.v. deze staat meer dan een term met een of 

twee voorzetsels, maar we menen dat overal waar het voorzetsel gebruikt wordt ook de Persoon 

wordt aangewezen, is onjuist. Het voorzetsel is vaak taalkundig nodig om de gave aan te geven. 

Elke tekst in dezen moet weer op zichzelf worden nagegaan.  

Sommige zijn duidelijk: lastering tegen de Geest, Mt. 12 :32,  

het leren door de Geest, Joh. 14: 26,  

het spreken van de Geest, Mt. 12: 36; Hand. 1: 16; 13: 2; 21: 14; 28: 25; Hebr. 3: 7; 9: 8; 10 ; 15, 

het verhinderen van de Geest, Hand. 16: 6,  

anderen moeten aangevoeld worden en hierin zou verschil van inzicht kunnen zijn.  P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
No. 6. 

 

Als we het getuigenis van Petrus en van Paulus met betrekking tot David in de Handelingen nagaan, 

zien we een groot verschil. Petrus ziet Christus als Zaad van David opgewekt uit de doden om te 

zitten op Davids troon, Hand. 2: 30. Paulus ziet Christus opgewekt uit de doden om Behouder te 

zijn voor Jood en Heiden; hij spreekt als zodanig van Hem in de lijn van zijn evangelie 2 Tim. 2: 8 

en laat een hogere rechtvaardiging doorschemeren dan de wet kan geven, Hand. 13: 38, 39.  

Dat Paulus Christus ook in deze lijn ziet, is niet vreemd: want aan David is de belofte der opstan-

ding gedaan, Hand. 13: 32, 33 en zonder deze opstanding zou Paulus’ evangelie geen kracht heb-
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ben; Christus is immers opgewekt vanwege onze rechtvaardiging, zegt hij. Zonder de opstanding 

zou de leer der rechtvaardiging ijdel zijn. 

 

Waar in Rome’s gemeente het Joodse deel ruim vertegenwoordigd is geweest, begint Paulus als 

aanloop van zijn Brief met Christus naar het vlees „geworden uit een vrouw, geworden onder de 

wet”, Gal. 4: 4. Als we hierbij nemen Gal. 3: 16: Christus als Zaad van Abraham, vinden we in deze 

twee brieven drie grote pijlers waarop het evangelie in brede zin rust:  

 

Christus is het Zaad der vrouw, het Zaad van Abraham, het Zaad van David. 

 

„Naar het vlees”. Wij zetten: „naar Zijn menselijke aard”. Als zodanig is Hij verbonden met Israël, 

zie Rom. 9: 4, 5. In de dagen Zijns vleses was Zijn zending beperkt tot Israël Mt. 12: 24; Hij was 

een dienaar der Besnijdenis om de beloften der vaderen te bevestigen, Rom. 15: 8. Eerst door Pau-

lus’ roeping en zijn zending tot de Volken konden de eerstelingen ervan God verheerlijken voor 

Zijn barmhartigheid. Eerst in de toekomende eeuw komt de volle zegening tot de Volken en zullen 

zij vrolijk zijn met Zijn Volk; dan zal de Wortel van Jesse opstaan om over de Volken te gebieden. 

Rom. 15: 9-12. 

 

Vs. 4 „Die naar Zijn heilige aard als Zoon van God in kracht is gesteld blijkens Zijn opstanding 

uit de doden”. 
 

De S.V. zet: „Naar de Geest der heiligmaking”. Nu is hier met „geest” niet de Heilige Geest be-

doeld, zoals zal blijken en is „heiligmaking” een geheel onjuiste overzetting want ten eerste is 

Christus niet heilig gemaakt. Hij is immers steeds de Heilige Gods geweest, ten tweede, wat heeft 

die „heiligmaking” met de opstanding der doden te maken. 

 

Wat staat er dan wel? Het Grieks heeft twee woorden die de S.V. beide door „heiligmaking” heeft 

vertaald maar die moeten worden overgezet door „heiliging” en „heiligheid”. Dit laatste woord nu 

staat hier; het komt verder nog voor in 2 Kor. 7: 1 en 1 Thess. 3:13; het wijst niet op uitwerken van 

iets, op een heiligen, maar op een innerlijke gesteldheid, op een levensbeginsel, op een totale instel-

ling. In 2 Kor. 7: 1 en in 1 Thess. 3: 13 is het het streven om heilig, onberispelijk, voor God te zijn; 

daartoe moet er reiniging zijn van alle besmetting naar vlees en geest; in Rom. 1: 3 is het de gehele 

toewijding van Christus aan God, het zich Hem met alle begeerte en kracht ten dienste stellen, Zijn 

heilige aard. De „geest van heiligheid” is niet de Heilige Geest maar Christus’ innerlijke begeerte en 

wil om ’s Vaders wil te doen. Joh. 3: 34; 5: 30; 6: 38; Hebr. 10: 9. 

 

Vanwege Zijn heilige aard is Hij als Zoon van God in kracht gesteld en dat blijkt uit Zijn opstan-

ding. De Schrift zegt dat Hij gekruist is door zwakheid, maar dat Hij leeft door de kracht Gods, 2 

Kor. 13: 4. Het eind der zwakheid was het kruis, het begin der kracht was de opstanding. We onder-

scheiden dus tussen de Zoon Gods in zwakheid, in de dagen Zijns vleses, en de Zoon Gods in 

kracht, die van en na Zijn opstanding. We volgen daarom de S.V. niet die van de woorden „in 

kracht” „krachtiglijk” d.w.z. een bijwoord maakt alsof er staat dat Christus op krachtige wijze be-

wezen heeft Gods Zoon te zijn, maar dat Hij gesteld is als Zoon van God in kracht. De Griekse 

woorden staan vlak achter „Gods Zoon” en niet bij het werkwoord „stellen”. Ze zien daarom niet op 

de wijze van stellen van Gods zijde - deze was op zichzelf wel het laten inwerken van „uitnemende 

grootheid Zijner kracht naar de werking der sterkte Zijner macht”, Ef. 1:19 - maar op de staat 

waarin Christus kwam door Zijn opstanding.        P. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 18. 

 

De ziel is een bouwwerk, de geest is de bouwmeester. Telkens als er een cel gevormd is, is er weer 

een nieuw bouwsteentje neergelegd voor verdere opbouw en kan de geest weer iets verder opstij-

gen, d.i. opnieuw cellen gaan delen. Hij moet eerst wachten tot een nieuwe cel gevormd is om ver-

der te kunnen. Hoe meer de organen uitgroeien hoe rijker de geest zich kan ontplooien en hoe rijker 

ontplooiing, hoe rijker opbouw. Zo zijn bouwsel en bouwmeester onafscheidelijk verbonden. In 

onafgebroken samenhang werken zij het plan uit van de Ontwerper, neergelegd in de oercel. De ziel 

is hierbij passief, zij wordt gevormd: de mens werd, de geest is actief, hij vormt, is geest des levens. 

Beide zijn echter gebonden aan en afhankelijk van het „plan”, de grondgedachte, in de geschapen 

oercel. De wisselwerking is onmisbaar. Eindelijk is de grens bereikt die het plan, de verborgen 

mens toelaat te bereiken. Evenals wij te een of andere tijd ophouden te groeien, omdat de geest niet 

verder kan bouwen, zo bereikte ook de eerste Adam de grens der formering en was het vormen af. 

 

God formeerde de mens uit het stof der aarde. Dit was het bouwmateriaal. Daarom is het: Stof zijt 

gij en is de mens uit de aarde aards. De mens draagt het beeld van het aardse, d.i. van het leem, van 

hem die uit „leem” opgebouwd is. Dit is echter organisch gebeurd. Indien God een lemen pop ge-

formeerd had van buiten af, had deze wel de uiterlijke vorm van een mens gehad maar niet de inner-

lijke organen. Hij was dan van binnen een massieve klomp leem geweest. Of eigenlijk was hij een 

hoop stof geweest, die zelfs geen of weinig uiterlijke vorm had, immers, stof is droog, laat zich bij-

na niet vormen en de vorm heeft geen kracht van samenhang. In het formeren zit dus reeds opgeslo-

ten dat er wat met de stof gebeurde: er kwam vocht bij en zij werd leem. Maar als Paulus de mens 

aards, d.i. leem, van lemen substantie noemt, is er toch ook weer wat met het leem gebeurd: het is 

omgevormd tot vlees en been en zenuwen enz. In de verbinding: stof, lemen, aardse, ligt de forme-

ring organisch besloten. 

 

We kunnen de werkingen der ziel niet losmaken van de organen noch haar in haar geheel van het 

lichaam. Dat doet de Christelijke Theologie; ze kent aan de ziel een apart bestaan toe en ziet niet dat 

het lichaam geformeerde ziel is. Daarom heet het dan ook vaak ziel.    P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 18. 

12. Romeinen 11. 

 

De Br.- Israëlleer wil in de Heidenen van Rom. 11 de verheidenste 10 stammen zien. De Jood (Jo-

den) in Rom. 1: 16; 2: 9; 10, 17, 28, 29; 3: 1, 10: 12 en 3: 9, 29; zijn dan de Judaieten; aan hen 

schrijft Paulus niet. Maar wel aan de Heidenen: lees verheidenste 10 stammen die daar zij hun 

volksbesef verloren hebben juist geschikt zijn het evangelie aan te nemen. Wel zegt Rom. 11: 1 dat 

God Zijn volk, dus Israël in zijn totaal, niet verstoten had en dat er, evenals in Elia’s tijd toen er 

zevenduizend in Israël waren (1 Kon. 19: 18), ook in Paulus’ dagen een overblijfsel was, uit dat 

gehele volk Israël dat niet verstoten was, maar de Br.- Israëlleer kan zich hierin niet vinden. Wel 

zegt Rom. 11: 7 dat wat Israël zoekt, het als volk niet verkregen heeft, dat de verharding voor een 

deel over Israël gekomen is, vs. 25 en gebruikt vs. 26 de dubbelterm Israël - Jakob die eveneens het 

gehele volk aanduidt, maar dit alles is voor de voorstanders der leer geen aanwijzing genoeg deze te 

wijzigen. Daarom willen we van Rom. 11 een uiteenzetting geven. 

 

Christus kwam tot het Zijne, Israël, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Noch de aanbie-

ding van het Koninkrijk der hemelen door Johannes noch die door Christus, werd aanvaard. De Ko-
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ning werd gekruisigd. Hij bidt echter: „Vader, vergeef het hun...” Deze bede werd verhoord, met 

Pinksteren en daarna werd het Koninkrijk en Zijn Koning opnieuw aangeboden. Hand. 3: 12, 17, 

25, 19-21. Echter, Israëls leidslieden willen niet en trachten de prediking te verhinderen. Na Stefa-

nus’ dood slaat God een nieuwe weg in: Hij roept Saulus. Is zijn bekering al bijzonder, zijn op-

dracht is niet minder; God zendt hem tot de Heidenen. Met welk doel? Met dat wat in Deut. 31: 21 

is aangegeven: God zal Israël (gans Israël) tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk 

zijn. Daarom roept Hij niet alleen de Heidenen maar geeft hun gelijke gaven en schenkt hun gelijke 

beloften. Dit geeft Paulus vorm door het beeld van de tamme Olijfboom waarop wilde takken wor-

den ingeplant. 

 

Deze inplanting is „tegen nature”. Dit is: als regel doet de kweker anders. Hij zet tamme takken op 

een wilde stam. In Paulus’ beeld worden wilde takken op een tamme stam geënt. Dit gebeurde wel 

vaker in het Oosten en men zegt dat dit nog wel plaats heeft. Waarom? Om tamme vruchten van de 

wilde takken te verkrijgen? Neen, maar om de trage boom te activeren, tot meer en betere vruchtzet-

ting af te dwingen. Het gaat dus niet allereerst om vruchten van de wilde loten maar om de boom 

zelf vrucht te toen dragen. 

 

Er gebeurde nog meer: de natuurlijke takken werden weggenomen en de wilde te midden van de 

nog overgeblevenen gezet. (Men leze in vs. 17 niet: in hun plaats - het staat cursief d.w.z. de grond-

tekst heeft het niet - maar onder, te midden van hen, in hun midden). Zo werden ze de sappen van 

wortel en oude stam deelachtig en dit moest omgekeerd de groei en vruchtzetting van de oude stam 

bevorderen. 

 

Dit is het beeld van de Handelingentijd. Toen konden ook Heidenen gezegend worden met de gelo-

vige Abraham (Gal. 3). Toen werkte het Nieuwe Verbond nog. 

 

Waarom gebruikt Paulus het beeld van de Olijfboom? Hierom. In de tabernakel en de tempel werd 

alle natuurlijke licht door zware gordijnen buiten gesloten. De verlichting gebeurde alleen door de 

kandelaar, waarin zuivere olijfolie brandde. De olijfboom nu symboliseert de openbaring, de ver-

lichting Gods aan Israël gegeven. Wat deed Israël nu in de Handelingentijd (ongeveer 33 jaar, van, 

29-62)? Het verwierp niet alleen het evangelie voor zichzelf maar weigerde het ook aan de Volken 

te verkondigen. (In zijn plaats stelde God Paulus). Naarmate zij zich verhardden, werden zij afge-

broken. De takken symboliseren geen personen maar groepen uit Israël. Takken die werden wegge-

nomen zijn b.v. Joodse groepen van Antiochië (Hand. 13: 14-52), Iconium, (14: 1-6), Thessalonica 

(17: 1-10), Berea (17: 13), Korinthe (18: 5, 6), Efeze (19: 8, 9) en uiteindelijk die van Rome (28: 

23-27). Takken die werden ingeënt waren groepen Heidenen te Antiochië (13: 42), Iconium (14: 1), 

Lystra (14: 20), Filippi (16: 14, 15 40), Thessalonica (17: 4), Berea (17: 12), Korinthe (18: 8-10), 

Efeze (19: 1-7, 18- 20), Rome (28: 24). Zo werden naast groepen uit Israël groepen uit de Heidenen 

lichtdragers. 

 

Israël is nu in het geheel geen lichtdrager meer. In Hand. 28: 28 zegt Paulus dat de Behoudenis 

Gods tot de Heidenen gezonden werd. Hiermee ging een nieuwe bedeling in. Verschillende andere 

volken hebben het licht door God in de Schriften gegeven, zij het zonder volle glans, verder gedra-

gen. Zo ook Duitsland in de tijd der Hervorming, Ook Nederland , Engeland, en Schotland door hun 

Bijbelgenootschappen, meerdere Europese volken door zending en missie. Dit bewijst dat Israël is 

uitgeschakeld en tevens dat zij Israël niet zijn. 

 

Is deze uitschakeling voorzegd? Ja, Jer. 11: 16 zegt dat God de olijfboom zou wegdoen door een 

vuur om hem te ontsteken en zijn takken te verbreken. Dit geschiedde in beginsel in Hand. 28: 28 

en in verdere uitwerking bij de val van Jeruzalem en de daarop volgende nieuwe verstrooiing van 

Israël in Kanaän in het jaar 70 na Chr. 
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Hiermee houdt ook de inplanting tussen Israëls takken op. De kern is weg. Er zijn geen wilde tak-

ken meer die op de tamme Olijfboom, Israëls als geestelijk lichtdrager, worden ingeplant. Israël is 

totaal afgesneden. De deur die Petrus in Hand. 2 opnieuw opende, is door Paulus gesloten. In Hand. 

28: 28. Het oordeel der verharding dat Israël reeds verdiende in Mt. 13, maar dat uitgesteld is, 

kwam toen over dat volk. Daarom kan Br. - noch ander - Israël nu lichtdrager zijn, noch in het N. 

Verbond staan. Ook heeft er nu geen inenting op de Olijfboom plaats. God heeft het kanaal der ze-

gening door Israël afgesloten en zich vanaf die tijd gekeerd tot de mens in het algemeen, zonder 

rekening te houden met zijn nationaliteit. Christus is nu Middelaar Gods en der mensen (1 Tim. 2: 

5), maar geen Middelaar van het Nieuwe Verbond. Voor dit laatste moet Hij zitten op Zijn troon 

(Zach. 6: 13), dat is op de troon Zijner heerlijkheid (Mt. 25: 31), dit is ook de Davidische troon, Lk. 

1: 33). Daarop neemt Hij echter niet plaats voor de toekomende eeuw, niet nu regeert Hij over het 

Huis Jakobs naar pas in de (toekomende) eeuwen. (Grondtekst Luk. 1: 33).    P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 7 JULI 1954 
 

Tot nuttige Stichting 

No. 7. 

HEBREËN II GODS GETUIGENIS 

 

Door hetwelk van hem getuigd wordt, dat hij rechtvaardig was, daar God aangaande zijn gaven 

getuigenis gaf.          Vs. 4b. 

 

Er is enige onzekerheid wat verstaan moet worden onder de woorden „door hetwelk”. Waarop slaan 

zij, op Abels geloof of op zijn offer. „Hetwelk” staat in het Gr. in de vrouwelijke vorm en waar in 

die taal geloof en offer beide vrouwelijk zijn (zoals bij ons beide onzijdig), rijst de vraag, waarop 

het „door hetwelk” terug ziet, dus of Abels geloof dan wel zijn offer de aanleiding was voor God 

om van hem te getuigen dat hij rechtvaardig was. We houden het er voor dat het zijn geloof was; dit 

immers leidt tot rechtvaardigheid, zoals Romeinen ons leert. Zijn offer vloeide daaruit voort. En nu 

heeft God aangaande zijn gaven getuigenis gegeven door ze aan te nemen. Zo blijven we in lijn met 

het hoofdstuk dat immers over het geloof handelt. 

 

God heeft Abels offer aangenomen. Hoe dit gebeurd is, kunnen we niet precies aangeven. Mis-

schien is er vuur van de hemel gekomen om het aan te steken zoals gebeurd is bij de inwijding van 

Aaron (Lev. 9: 34), bij Davids verzoeningsoffer (1 Kron. 21: 26), bij de inwijding van de tempel 

van Salomo (2 Kron. 7: 1) en bij Elia’s offer op de Karmel (1 Kon. 18: 38), misschien is het anders 

geweest, b.v. in hoorbare taal, in elk geval heeft God getuigenis gegeven dat Abels offer Hem wel-

gevallig was. 

 

Abel erkende door zijn offer minstens vijf dingen:  

1° dat God rechtvaardig was in het uitdrijven van de gevallen mens, en Hij met een onrechtvaardige 

geen gemeenschap kan hebben;  

2° dat hij een schuldig zondaar was;  

3° dat God heilig is en de zonde moet straffen;  

4° dat God barmhartig is en een onschuldig offer wil aanvaarden;  

5° dat hij zich vereenzelvigde met het offer en dat, als God het aanvaardde, Hij ook hem aannam. 

 

Er is zeker tweeërlei geloof: verstandsgeloof en hartengeloof. Verstandsgeloof stemt toe wat God 

geopenbaard heeft, zoals het ook dingen uit historie en wetenschap toestemt. Maar het hartengeloof 

is er niet een van toestemming alleen - ook dat doet het - maar is een vaste grond en draagt een 

hoop in zich. In de vaste grond is de liefde vervat - het geloof werkt door de liefde, Gal. 5: 6 - en 

draagt een hoop in zich (11: 1). Verstandelijk geloof heeft deze kenmerken niet. Abels geloof had 

de beide eigenschappen van het hartengeloof in zich: het werkte door de liefde en droeg de hoop in 

zich; het had tot basis een hogere rechtvaardiging, n.1. door de weg van het bloed en tot uitzicht een 

opnieuw voor God gesteld kunnen worden en daarmee de overwinning van de dood. Daarom zag 

God zijn offer aan en gaf er getuigenis van. 

 

Ons geloof kan alleen God behagen als het werkt door de liefde tot Hem en een hoop in zich draagt 

die Hij alleen verwezenlijken kan.       P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 7. 

DE GRIEKSE TERMEN 

In tegenstelling tot het Hebr. dat dit verschil niet heeft, vinden we in het Grieks, naast het gebruik 

van het woord “pneuma” op zichzelf staand, vier verbindingen met het woord heilig (hagios, in on-

zijdige vorm hagion) en wel deze: 

1. pneuma hagion (geest heilige). 

2. hagion pneuma (heilige geest). 

3. to hagion pneuma (de heilige geest). 

4. to pneuma to hagion (de geest de heilige). 

 

Elk dezer termen moet verschillen, althans een zeker onderscheid aangeven t.o.v. de andere drie. 

We moeten proberen dit na te sporen. Als we steeds elk van deze termen door “de Heilige Geest” 

vertalen, dus overal het lidwoord er voor zetten en de woorden met een hoofdletter schrijven, ver-

vlakken we wat de Goddelijke Auteur heeft onderscheiden, en behandelen we Zijn woorden niet 

met de nodige eerbied. Wij moeten echter opmerken dat we in onze taal moeilijk onderscheid kun-

nen maken tussen pneuma hagion en to pneuma hagion en tussen to hagion pneuma en to pneuma to 

hagion; hierin is het Grieks rijker; we kunnen echter wel meer onderscheiden dan hoe de uitdruk-

kingen in de St. en de Nw. Vert. vertaald zijn. 

 

Het was makkelijker geweest als de Geest het onderscheid tussen Gever en gave had aangegeven 

door het al of niet gebruik van het lidwoord en we ineens hadden kunnen zeggen: zonder lidwoord 

duiden de termen de gave aan (dus 1 en 2) met het lidwoord de Gever (dus 3 en 4). Maar dit is niet 

het geval; dikwijls wordt het lidwoord ook gebruikt om de gave aan te geven en dit maakt alles veel 

moeilijker. Daarover later meer.         P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 7. 

 

„Blijkens Zijn opstanding uit de doden”. Dit is geen zuivere vertaling; het Grieks heeft slechts: 

„uit opstanding van doden”. Voor „opstanding” staat dus niet het woord „zijn”, voor „doden” niet 

het lidwoord „de”. De uitdrukking is vaag gehouden. 

 

Wat is er onder te verstaan? Hierover zijn drie meningen.  

1. Sommigen denken dat Christus Zijn Zoonschap bewezen heeft door anderen op te wekken; die 

anderen zijn dan de ontslapen heiligen van Mt. 27: 52, 53. Dit zou kunnen en men kan de woorden 

vertalen door: „uit een opstanding van doden”.  

2. Anderen nemen aan dat het nog breder gezien moet worden en dat Christus’ opstanding eenmaal 

voert tot de opstanding van allen; zij willen dus lezen: “blijkens de opstanding van de doden” ; zij 

voegen dus twee maal het bepaalde lidwoord in.  

3. Nog weer anderen zien in deze woorden Christus’ eigen opstanding uitgedrukt en lezen dan: 

„blijkens Zijn opstanding uit de doden”. 
 

Wij geloven dat deze laatste visie de juiste is. Ze volgt o.i. uit het verband. Christus is als Zoon van 

God in kracht gesteld niet door de toekomstige opstanding der doden, noch ook door die der heili-

gen die na Zijn opstanding verrezen maar door Zijn eigen opstanding. Het gaat niet over anderen 

maar over Hemzelf. Paulus is hier kort in zijn bewoording omdat hij meent dat het logisch is ze zo 
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te nemen. We lezen dus: Blijkens, Gr. ek, d.i. uit hoofde van, voortvloeiend uit de opstanding uit 

de doden. Wij voegen hier dus „de” in, en laten het „ek” ook slaan op „doden”, terwijl we in het 

„ek” het lidwoord mee ingesloten zien. Vrijer vertaald wordt het dan: „Blijkens Zijn opstanding uit 

de doden”. 
 

Vs. 5. „Door Wie wij (de) genade en (het) apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid 

des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder alle volken.” 

 

Van Christus wege heeft Paulus ontvangen de “genade”, n.1. op de weg naar Damascus, en het 

„apostelschap” bij de afzondering in Antiochië. 

 

Men moet wel in het oog houden dat zijn apostelschap niet op dezelfde lijn ligt als dat van de 

twaalf. Hij is noch de twaalfde apostel, waarvoor men hem wel houdt, daarbij aannemende dat de 

keus van Matthias voorbarig geweest is (wat onjuist is), noch ook de voortzetter van het werk der 

Twaalf. De Twaalf zijn de apostelen van en voor het Koninkrijk der hemelen; zij moesten Christus 

persoonlijk naar het vlees gekend hebben en hun opdracht was om getuigen te zijn van Zijn opstan-

ding in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste des lands (niet: der aarde), Hand. 1: 8; zij 

predikten het evangelie der besnijdenis, Gal. .2: 7-9. Paulus daarentegen is de prediker, apostel en 

leraar der Heidenen, der Volken d.i. Natiën, 2 Tim. 1: 11. Zijn apostelschap is tot geloofsgehoor-

zaamheid onder al de Volkeren. 

 

Men lette op dit „onder” (Gr. „en”). Er staat niet: tot gehoorzaamheid des geloofs der Volken, alsof 

de Volken massaal tot Christus gebracht zouden worden. Zo heeft Augustinus en de Roomse Kerk 

het opgevat; zo ook Karei de Grote. Zij wilden de Volken als zodanig kerstenen. Het gevolg is ge-

weest dat men „Christelijke” Volken kreeg waarvan velen heidens bleven of naamgelovigen werden 

en die gaandeweg zo ongeveer met het Christendom gebroken hebben of er althans geheel van ver-

vreemd zijn. Paulus heeft zeer goed gezien dat er geen massale bekering zou komen; zijn opdracht 

was daartoe ook niet; pas later zullen de Volken vrolijk zijn met Gods Volk. Hij ontving de op-

dracht Christus te prediken „onder”, te midden van de Volken, voor de eerstelingen, niet om, zoals 

Israëls apostelen later zullen doen, al de Volken tot discipelen maken, Mt. 28: 19; dit is massaal 

bedoeld. 

 

Vs. 6 „Tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus.” 

 

Tot die Volken behoren ook de Romeinen en aan degenen onder het Romeinse volk die geroepenen 

van Jezus Christus zijn, schrijft de Apostel in de Brief. Hoe zij geroepen zijn, meldt de geschiedenis 

niet. Paulus was daartoe niet het instrument geweest. We zagen reeds dat de gemeente te Rome ont-

staan kan zijn door hen die als buitenlandse Romeinen, Joden en Jodengenoten, Petrus hebben ge-

hoord op de Pinksterdag. Priscilla en Aquila woonden er, toen Paulus dit schreef, Rom. 16: 3 en zij 

waren mensen die de weg Gods nauwkeurig konden uileggen, Hand. 18: 26. Mogelijk zijn zij met 

andere predikers en prediksters de grondleggers geweest van de gemeente te Rome. Paulus kent 

vele medearbeiders te Rome: hij zendt hun immers zijn groet. Zij hebben zeer waarschijnlijk zijn 

evangelie voorbereid. 

 

„Geroepenen van Jezus Christus”. Het evangelie is een roepstem die uitgaat: „Komt tot Mij”. Wie 

deze roepstem leert verstaan en er gehoor aan geeft, is een geroepene en behoort aan Christus. Te-

vens is hij dan een geliefde van God; zoals uit vs. 7 blijkt.      P. 
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Wat de Konkordantie leert 

I. 
 

Erfenis — Rechtmatig bezit 

 

Zowel in het O.T. als in het N.T. is er dikwijls sprake van een „erfenis” of van „erfelijk bezitten”. 

Zo lezen we in Num. 26: 55, 56: „Het land nochtans zal door het lot gedeeld worden; naar de 

namen der stammen hunner vaderen zullen zij erven. Naar het lot zal elks erfenis gedeeld worden 

tussen de velen en de weinigen”. Men ziet dat de „erfenis” hier in verband staat met het werpen 

van het lot. 

 

Bij het onderzoek der juiste betekenis van „erfenis” moeten we dus rekening houden met het ge-

bruik van de volgende woorden: 

 

 

 

Laten wij eerst iets over het werpen van het lot zeggen. De Here beval Aaron het lot te werpen over 

de twee bokken (Lev. 16: 8). Zoals reeds hierboven vermeld, moest het land door het lot gedeeld 

worden (Num. 26: 55, 56). In het N.T. vinden we dat de 11 apostelen het lot werpen om Judas te 

vervangen (Hand. 1: 26). 

 In het algemeen kan men zeggen dat, wanneer de Here het lot doet werpen, de alzo verkregen aan-

duiding overeenkomt met zijn wil. Zij die, door het werpen van het lot b.v. een land verkregen, be-

zaten dit land naar Gods wil. Het was een rechtmatig bezit. Maar als we geen bepaalde opdracht 

van God hebben om het lot te werpen, kunnen we natuurlijk niet hopen op deze wijze zijn wil te 

leren kennen. 

 

In Hand. 26: 18 en 1 Petr. 5: 3 wordt klèros (in overdrachtelijke zin) vertaald door „erfdeel”, en in 

Kol. 1: 12 door „erve”. Het betreft hier echter niet een „erfenis” of een „erfdeel”, maar een rechtma-

tige bezitting. Het woord „lot” wordt in overdrachtelijke zin gebruikt omdat men door het werpen 

van het lot tot een rechtmatige bezitting kan komen. 

 

In de Griekse tekst van 1 Petr. 5: 3 heeft klèros het meervoud en ontbreekt „des Heren”. We zouden 

dus moeten lezen: „Noch als heerschappij voerende over de loten”. Die „loten” zijn de zonen Isra-

els, die de „kudde Gods” van vers 2 vormen. In Deut. 4: 20; Ps. 28: 9; 33: 12 enz. vinden we dat 

Israël des Heren „erfvolk” zou zijn. De Hebreeuwse tekst gebruikt hier het woord nachalah, de Sep-

tuagint klèronomia. Het betreft hier ook het niet een „erfenis”, maar een rechtmatig bezit. 

 

Hebreeuws  Grieks Nederlandse vertaling 

 
 

goral 

 

klèros 

 

lot (soms „erfenis” of 

„erfdeel”) nachalah klèronomia erfenis, erfdeel 

yeroshah (Septuagint: klèro erfenis of erfelijke be- 

 nomia) zitting 

 nachal klèronomeö erven 

yarosh (Septuagint: klèro-

nomeö) 

- erfelijk bezitten 

 klèronomos erfgenaam 
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Zowel nachalah als klèronomia kunnen een „erfenis” of een „erfdeel” aanduiden. Men zie b.v. Gen. 

31: 14 „Is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onzes vaders?” en Mat. 21: 38 „Laat ons 

hem doden, en zijn erfenis behouden”. Maar dit is een bijzonder geval van de algemene betekenis 

„rechtmatige bezitting”. Een rechtmatige bezitting kan of door het lot, of door erfenis, of op andere, 

door God beschikte wijze, verkregen worden. 

 

Waar de Hebreeuwse tekst in Deut. 2:12 yeróshah gebruikt, heeft de Septuagint klèronomia. Nu 

betekent yeroshah niet „erfenis”, maar „bezit” of „bezitting”. Dit woord wordt gebruikt in Deut. 2: 

5, 9, 12, 19; 3: 20; Joz. 1: 15; 12: 6, 7; Richt. 21: 17; 2 Kron. 20: 11; Ps. 61: 6; Jer. 32: 8. Het werk-

woord yarosh, in de Septuagint door klèronomeö vertaald in Gen. 15:7 b.v., betekent gewoonlijk 

„bezitten”. Zie onder meer Num. 13: 30; 27: 11; Lev. 20: 24. 

 

De werkwoorden nachal en klèronomeö hebben de algemene betekenis van „rechtmatig bezitten”, 

al worden ze gewoonlijk door „erven” of „erfelijk bezitten” vertaald. Israël zou het land rechtmatig 

bezitten (Gen. 12: 7; 13; 15; Ex. 23: 30; 32 ; 13). In Num. 26 ; 55, 56, hierboven aangehaald, is „er-

ven” de vertaling van nachal. De zachtmoedigen zullen het land rechtmatig bezitten (Mat. 5:5). Dit 

is een aanhaling van Ps. 37: 11 waar de Hebreeuwse tekst yarosh en de Septuagint klèronomeö ge-

bruiken. 

 

In het N.T. wordt klèronomeö gebruikt voor het rechtmatig bezit van het Koninkrijk op aarde (Mat. 

23: 34), of van het Koninkrijk Gods (1 Kor. 6: 9, 10; 15: 50; Gal. 5: 21). Ook van het aionische le-

ven (Mat. 19: 29; Mark. 10: 17; Luk. 10: 25; 18: 18) en van de behoudenis (Hebr. 1: 14). 

 

Aangezien een erfgenaam zijn erfdeel rechtmatig bezit, kan het werkwoord yarosh in dit geval ook 

gebruikt worden (b.v. in Gen. 15: 3, 4). Zo kan de erfgenaam een klèronomos genoemd worden 

(Mat. 21: 38; Gal. 4: 1). Maar elke klèronomos is geen erfgenaam. Zo is Abraham b.v. geen „erfge-

naam”, doch wel een rechtmatige bezitter van de wereld (Rom. 4: 13). Zij die in Rom. 8: 14 en Gal. 

4: 7 „zonen Gods” genoemd worden, zijn van Gods wege rechtmatige bezitters (Rom. 8: 17; Gal. 4: 

7). 

 

We kunnen dus concluderen dat de hierboven onderzochte woorden wel de bijzondere betekenis 

van „erfenis”, „erven” of „erfgenaam” kunnen hebben, maar dat het in het algemeen gaat over een 

rechtmatig bezit door God in genade toegekend, hetzij door het werpen van het lot, door erfenis of 

op andere wijze. Hieruit volgt ook dat een dergelijk bezit onbetwistbaar en onverliesbaar is. 

 

De woorden „erfenis”, „erven”, „erfgenaam” zijn niet gepast als het God is die de bezitting geeft. 

Toch blijft het natuurlijk waar dat we de bezittingen slechts krijgen omdat Christus voor ons gestor-

ven is. Hebr. 9: 15-17 maakt dit duidelijk in verband met het Nieuwe Verbond. Men leze hier steeds 

„Verbond”  in plaats van „testament”. 

 

Laat ons hier nog aan toevoegen dat klèronomia zonder of met het lidwoord gebruikt wordt. In het 

eerste geval (Hand. 7: 5; Ef. 5: 5; Hebr. 11: 8; 1 Petr. 1: 4) is het een bezit, in het tweede geval 

(Mat. 21: 38; Mark. 12: 7; Luk. 12: 13; 20: 14; Hand. 20: 32; Gal. 3: 18; Ef. 1: 14, 18; Kol. 3: 24; 

Hebr. 9: 15) een bezitting. 

 

We kunnen nu een poging doen de volgende teksten zo getrouw mogelijk te vertalen. 

 

Ef.: 1: 11. De meeste handschriften gebruiken hier voor „erfdeel” het woord eklèrothèmen (van het 

werkwoord klèroo), dat alleen hier voorkomt. De Alexandrinus en enkele andere handschriften ge-

bruiken echter eklèthèmen (van het werkwoord kaleo = roepen). Als dit laatste juist zou zijn, zou 

men kunnen denken aan Ef. 4: 1, 4; Kol. 3: 15; 2 Tim. 1: 9, waar het werkwoord kaleo ook gebruikt 

wordt. Indien we echter eklèrothèmen moeten houden, dan kunnen we denken aan Deut. 32: 9 
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„Want des Heren deel is zijn volk, Jakob is het snoer zijner erve (nachalah”), en andere teksten 

zoals Deut. 4: 20; 9: 29; Ps. 33: 12 enz. Evenals Israël Gods bezitting was, kan de Gemeente der 

Verborgenheid ook Gods bezitting zijn. Men kan dan vertalen: “in wien wij ook een rechtmatig 

bezit geworden zijn”. Men kan echter ook lezen: “in Hem, in wien we een rechtmatige bezitting 

ontvangen hebben” (Zie ook de „Nieuwe Vertaling”). 

 

Zoals reeds hierboven vermeld, zijn de „zonen Gods” ook reeds van Godswege rechtmatige bezit-

ters en medebezitters (sunklèronomos) met Christus (Rom. 8: 17; Gal. 4 : 7). De omvang van het 

bezit kan echter verschillen in de drie sferen van zegening. Aangezien de leden der Gemeente der 

Verborgenheid „in Hem” uitverkoren zijn voor de nederwerping der wereld (Ef. 1: 4), hebben ze 

ook „in Hem” deel aan al wat Hij bezit. In de Geest, zijn de volken medebezitters der belofte in 

Christus-Jezus (Ef. 3: 6). 

 

Ef. 1: 13, 14. De Statenvertaling luidt: „In welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld 

geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkre-

gene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid”. 

 

Het woordje „tot” is de vertaling van „eis”. In Wat de Konkordantie leert hebben we meerdere ge-

vallen onderzocht waar dit woord gebruikt wordt. De betekenis ligt tussen die van de woorden „tot” 

en „in”. In Ef. 1: 14 voert de verzegeling met heilige geest (d.i. de kracht van de Heilige Geest) tot 

het ontvangen van de volkomen verlossing (apolutrosis). 

In Ef. 4: 30 lezen we: “de Heilige Geest Gods, in welken gij verzegeld zijt tot-in (eis) de dag der 

volkomen verlossing (apolutrosis)”. Hier duidt „Heilige Geest Gods” (of „goddelijke Heilige 

Geest”) op de Persoon. „In” heeft de betekenis van „in de kracht van” of „door”. Die volkomen 

verlossing hebben we „in Hem” (Ef. 1: 7; Kol. 1: 14). 

 

De uitdrukking “de verkregene verlossing” is, volgens een meer letterlijke vertaling: „de volkomen 

verlossing van de verkrijging”. Dit laatste woord is de vertaling van peripoièsis, dat we ook vinden 

in 1 Thes. 5: 9 (verkrijging der behoudenis); 2 Thes. 2: 14 (verkrijging der heerlijkheid onzes He-

ren Jezus Christus); Hebr. 10:39 (tot verkrijging der ziel); 1 Petr. 2 :9 (een volk tot-in verkrijging). 

De genitief “van de verkrijging”, in Ef. 1: 14, kan een genitief van karakter zijn (zoals in Ef. 2: 2: 

„kinderen der ongehoorzaamheid” = ongehoorzame kinderen), en dan kunnen we schrijven: “de 

verkrijgende” volkomen verlossing of, zoals dr. S. Greydanus: „die verkrijgen doet”. De bedoeling 

is dan dat ze slechts een onderpand der bezitting hebben, dat ze deze bezitting dus eigenlijk nog 

niet verkregen hebben, maar ze - bij de volkomen verlossing - zullen verkrijgen. 

 

„De heilige geest der belofte” is niet de „heilige geest die beloofd is, maar de kracht van de Heilige 

Geest is een belofte van het werkelijke bezit. Iets dergelijks vinden we in 2 Kor. 1: 22 en 5: 5 voor 

de „zonen Gods”, waar er sprake is van verzegeling en onderpand. 

 

Het woord „prijs” is de vertaling van epainos, (overprijs), dat verder gaat dan painos (prijs). 

 

Zo komen we dan tot de volgende vertaling van Ef. 1: 13, 14: “In wien wij ook verzegeld zijn met 

de heilige geest der belofte - die een onderpand is van onze rechtmatige bezitting - tot-in de vol-

komen verlossing, die (deze bezitting) verkrijgen doet, tot-in volkomen prijs zijner heerlijkheid”. 

 

Ef. 1: 18. Hier kunnen we als volgt vertalen: “De ogen van uw hart verlicht zijnde, opdat gij mocht 

bemerken welke de hoop zijner roeping is, en welke de rijkdom van de heerlijkheid van zijn 

rechtmatige bezitting in (of onder) de heiligen”. 
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In verband hiermee kan men verwijzen naar: 

 

Hand. 20 :32 “en de rechtmatige bezitting te geven in (onder) allen die geheiligd zijn”. 

Hand. 26: 18 „en een rechtmatige bezitting in (onder) die geheiligd zijn door geloof tot-in mij”. 

Kol. 1:12 „het deel van de rechtmatige bezitting van de heiligen in het licht”. 

 

Men kan zich de vraag stellen of „zijn rechtmatige bezitting” in Ef. 1: 18 een bezitting van God is, 

ofwel een bezitting die Hij geeft. We menen deze laatste betekenis te moeten aanvaarden, om twee 

redenen:  

-1.- „zijner roeping” wijst in dezelfde zinsnede op een roeping door God, daarom is het logisch 

„zijn rechtmatige bezitting” te verstaan als een bezitting door God gegeven,  

-2.- Kol. 1: 12 betreft ook de bezitting die de Vader geeft. 

 

Na dit onderzoek, kunnen we, in verband met de term „rechtmatige bezitting” tot het volgend over-

zicht komen: 

 

1. Het volk Israël. 

Het is een volk dat het eigendom des Heren is (Ex. 19: 5), zijn rechtmatige bezitting (nachalah: 

Deut. 4: 20; 9: 26, 29; 32: 9; Ps. 74: 2 - klèros: 1 Petr. 5: 3), een volk tot-in verkrijging (peripoièsis: 

1 Petr. 2:9). 

 

Na de Exodus hadden de Israëlieten het beloofde land als een rechtmatige bezitting (Ex. 23: 30; 

Deut. 2: 5, 9, 12 enz.). Het tot de Here bekeerde Israël zal in de toekomst dit zelfde land rechtmatig 

bezitten (Gen. 12: 7; 13: 15; Ps. 37: 11; Mat. 5: 5). Voor dit volk wordt, in de hemelen, een recht-

matige bezitting bewaard (1 Petr. 1: 4). (Niet te verwarren met de hoop die voor de Gemeente der 

Verborgenheid weggelegd is in de hemelen (Kol. 1: 5), niet op aarde. De voor Israël in de hemelen 

bewaarde bezitting komt later op aarde, Op. 21: 2). 

 

Men ziet dus dat, door de gemeenschap van de Here met zijn volk Israël, dit volk zowel een bezit is 

als een bezitting verkrijgt. 

 

2. De Gemeente Gods. 

De Gemeente Gods werd door de Here „verkregen” (peripoièomai) door zijn bloed (Hand. 20: 28). 

Zij die er lid van zijn zullen een rechtmatige bezitting krijgen in (onder) allen die geheiligd zijn 

door geloof in de Here (Hand, 20: 32; 26: 18). De „zonen Gods” zullen rechtmatige bezitters zijn 

(Rom. 8: 17; Gal. 4: 7), ze zullen deel hebben aan de heerlijkheid van Christus bij de opstanding 

(Rom. 8: 23). 

 

Ook hier ziet men dat, door de geestelijke gemeenschap met Christus, die Gemeente zowel een be-

zit is als een bezitting verkrijgt. 

 

3. De Gemeente der Verborgenheid. 

Zoals vermeld, kan men Ef. 1: 11 vertalen: „in wien wij ook een rechtmatige bezitting geworden 

zijn” of „in wien we een rechtmatige bezitting ontvangen hebben.” 

 

Van de rechtmatige bezitting der leden die het Lichaam vormen waarvan Christus het Hoofd is, 

spreken overigens Ef. 1: 14, 18; 3: 6; Kol. 1: 12. 

 

De gemeenschap van de verheerlijkte Christus-Jezus met de leden van de Gemeente der Verbor-

genheid is volkomen. Van deze leden wordt, onder meer, gezegd dat ze: 
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- hebben, alle geestelijke zegeningen in Christus, 

- hebben, de volle verlossing in Christus, 

- hebben, een rechtmatige bezitting in Christus, 

- zijn, medebezitters, mede-Lichaam, mededeelgenoten der belofte in Christus-Jezus, 

- zijn, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 

- worden, in Christus, medeopgebouwd tot een woonstede Gods. 

 

Kol. 3: 24 spreekt over het van de Here ontvangen van de vergelding der rechtmatige bezitting. Hier 

schijnt sprake te zijn van een “beloning” in verband met de rechtmatige bezitting, beloning die af-

hangt van het getrouw wandelen naar de positie, van het van harte doen van alles, voor de Here. Die 

beloning kan overeenkomen met de “prijs” in verband met de “bovenroeping” van Fil. 3: 14. 

 

Alles samenvattende, kan men zeggen dat, door geestelijke gemeenschap met Christus, er in alle 

sferen van zegening een wederzijds bezit is. Hoe meer volkomen de gemeenschap, des te meer om-

vattend is het bezit. Het gaat van heerlijkheid tot grotere heerlijkheid (2 Kor. 3: 18). 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 19. 

C. Adams making. 

 

God heeft de mens ook gemaakt. Waarin verschilt het maken nu van het formeren? Op het eerste 

gezicht is dit niet zo gemakkelijk te zeggen. Formeren lijkt zeer veel op maken, is eigenlijk een 

soort maken. Toch moet er verschil zijn. God zegt geen woord te veel of verkeerd. In Jes. 43: 7 vin-

den we de drie woorden bij elkaar. Ze drukken elk een gedachte uit. Scheppen is nog geen forme-

ren, formeren nog geen maken. 

 

We zagen al dat het maken tweeërlei inhoudt: iets geheel tot stand brengen, afmaken en iets zodanig 

bereiden dat het aan zijn bestemming kan beantwoorden. In het maken zit de doelstelling vervat. 

Het uitspansel had tot doel de wateren te scheiden. De lichten hadden tot doel om licht te geven op 

de aarde, het gedierte om meer leven te geven op de aarde, de vrouw om een hulp te zijn tegenover 

de man, de rokken om de twee mensen te bekleden. (Zie 1: 7, 16, 25; 2: 18; 3: 21) 

 

Het maken van Israël heeft ook zijn doel. God roept het bijeen, schept het van doden in de graven 

der volken om tot een volk met een nieuw ideaal, formeert door het zijn stamidentiteit terug te ge-

ven en maakt het tot een volk tot Zijn dienst bereid, tot een koninklijk priesterdom. 

 

Het maken van Adam hield in: het hem de adem (van de geest) des levens geven en het hem uit de 

aarde te voorschijn doen treden. Het geven van de adem des levens wil niet zeggen dat Adam voor-

dat hij deze kreeg dood was. Hij stond echter met de buitenwereld nog niet in rechtstreekse verbin-

ding door middel van zijn zintuigen en met zijn geest nog niet in bewuste gemeenschap met God. 

De adem des levens bracht hem van een zekere toestand van leven in een andere over. Het inblazen 

van de adem des levens deed de reeds leven hebbende vorm overgaan in die van levende-ziel-zijn, 

d.i. uit de substantie waaruit ze genomen was losgemaakte ziel. Alzo werd de mens o.i. een levende 

ziel. 

 

Deze term wordt juist door het maken verklaard. Het woord ziel, nephesh stamt af van een grond-

woord dat zowel losmaken als uitbreiden betekent. Het stamwoord heeft zich in twee takken ge-

splitst; de ene betekent „uitbreiden’', de ander „losmaken”. Nephesh (ziel) behoort tot de laatste 

vorm en betekent: het losgemaakte. Een nephesh is dus iets dat uit zeker midden losgemaakt is, er 

niet meer aan verbonden is, dus: het niet meer verbondene. Daarom heten dieren en mensen zielen 
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en daar ze zich vrij in zeker midden (zeedieren in het water waaruit zij geschapen zijn) of er buiten 

(landdieren en mensen die uit de aarde zijn) kunnen bewegen: levende zielen. Planten, die wel leven 

hebben maar aan de aarde verbonden zijn en zonder deze niet zelfstandig kunnen bestaan, heten 

nergens levende zielen, noch zelfs zielen. 

 

God maakte de mens tot een levende ziel. Hij gaf hem door de adem des levens het vermogen zich 

los te maken van de moederschoot der aarde, uit het stof op te staan, zich er boven te bewegen. Zo 

werd de mens van levend wezen een levende ziel, een losgemaakte ziel.    P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 19. 

III. ONDERZOEK NAAR VERDERE STEUNPUNTEN DER LEER. 

 

1. Een volle menigte van volken. 

Efraïm zou een volle menigte van volken worden. Gen. 48: 19. Volgens de Br.-Isr. leer is Efraïm 

het Britse Gemenebest. Daarin wordt nu Jakobs profetie vervuld: „In de laatste dagen”. Dat is tus-

sen de eerste en tweede komst van Christus. 

 

In deze bewering is iets onlogisch. Het Britse Gemenebest bestaat (men kan wel haast zeggen: be-

stond) uit vele volken. Zijn die allen uit Efraïm, als Efraïm dan het Britse Rijk zou zijn. Zijn de 

Fransen in Canada, de Indiërs in India en Pakistan, de Boeren in Zuid-Afrika ook uit Efraïm. Niet-

temin vormden zij mede het Gemenebest. Men telt daarbij ook de Verenigde Staten. Maar — dat 

zijn weer geen Efraïmieten maar Massanieten. Het ziet er dus wel vreemd uit met die Engelse Vol-

kenfamilie. Er behoren volken toe die niet uit „Efraïm” kunnen zijn. En daarbij niet in “de bestelde 

plaats”, d.i. Engeland, wonen. Bovendien kunnen dan de Verenigde Staten niet „Manasse” zijn want 

zij zijn mede, naast Franse en Hollandse kolonisten, voortgekomen uit „Efraïm”. Indien de leer ge-

lijk zou hebben. 

 

Ook dit punt is onschriftuurlijk. Jakob zegt tot Jozefs zonen: „En dat zij vermenigvuldigen als vis-

sen in het midden des lands.” Gen. 48: 16. Men leze hier niet overheen. Manasse en Efraïm zouden 

(zullen) zich vermenigvuldigen in talrijke mate maar - niet buiten het Land. Het Land is voor Jakob 

maar niet elk land maar het Land van vs. 4, dat aan zijn nakomelingen tot een „eeuwige bezitting” 

gegeven zou worden, het land Kanaän, vs. 3. Daarover gaat het in deze tekst. Welnu, in dat Land - 

niet ergens anders - zullen zij zich vermenigvuldigen. Deze tekst heeft dus niets met het Engelse 

volk te maken want de vermenigvuldiging heeft plaats in Kanaän. Ze is daarom nog toekomstig 

omdat de belofte nog nooit vervuld is. 

 

2. De bestelde plaats. 

 

De Br. Isr. leer voert ook 2 Sam. 7: 10 als bewijs aan: „En Ik heb voor mijn volk, voor Israël, een 

plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wone en niet meer heen en weder gedreven 

worde en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst”. 
 

De Br. Isr. leer beperkt deze tekst tot de 10 stammen. We hebben al aangetoond dat dit niet kan. 

Juda moet er bij ingesloten zijn want er was toen nog geen scheiding. Deze belofte geldt heel Israël 

en de bestelde plaats kan dus slechts wezen „het gehele land Kanaän” van Nijl tot Eufraat (Gen. 15: 

18). Dat zal zijn tot een „eeuwige bezitting”. Gen. 17: 8, d.i. tot een bezitting van de toekomende 

eeuw. Niet van deze eeuw. Alleen het land beloofd aan Abraham, Izaak en Jakob, is het snoer van 

hun erfdeel, Ps. 105: 10, 11. Voorts, aannemende dat Groot-Brittannië „de bestelde plaats” is en dat 

de 10 stammen éénmaal naar Palestina zullen wederkeren, dan zijn de Britse eilanden toch maar een 
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tijdelijk tehuis en geen blijvend. 

 

Ook deze profetie is nog onvervuld. Kinderen der verkeerdheid zullen Israël nog verdrukken; de 

grote verdrukking is nog niet geweest. Alle stammen zijn tot op het einde der eeuw „verloren scha-

pen” en pas als Babels verwoesting komt, zullen de Kinderen Israëls (uit het Noorderrijk) en de 

Kinderen van Juda (uit het Zuiderrijk) heengaan om wenend de Here hun God te zoeken. Jer. 50: 1-

4. Pas dan zullen zij de Here toegevoegd worden met een eeuwig verbond, vs. 5. Men lette er op, 

dat hier beide Rijken genoemd worden. In die dagen zal Israël weer tot zijn woning keren, en noch 

hun noch Juda’s zonden zullen meer gevonden worden, vs. 18, 19. “De Kinderen Israëls en de 

Kinderen van Juda zijn tesamen verdrukt geweest”. Zij werden door hun verdrukkers vastgebon-

den, vs. 33, 34. Waar volgens de Br. Isr. leer geen Kinderen Israëls zijn teruggekeerd uit de Bal- 

lingschap, kan dit zeker niet slaan op de terugkeer van weleer. Hoe men dit vers dan in lijn wil 

brengen met zijn theorie, is ons niet duidelijk. Juda en Israël zullen niet in weduwschap gelaten 

worden en beide moeten uit Babel vluchten. Jer. 51: 5, 6, zij worden wèl verdrukt, Jer. 50: 33. Hoe 

kunnen ze dan in rust in Engeland en Noordwest Europa wonen? 

 

3. Het Daviedische Verbond. 

 

We komen nu tot het Daviedische Verbond van 2 Sam.7. Volgens de Br. Isr. leer wordt dit nu ver-

vuld. Nu is het vreemd dat een Daviedische vorst alleen heerst over een Tienstammenrijk en niet 

ook over de andere twee. Het Daviedische Huis begon te regeren over Juda en heeft nooit geregeerd 

over Tienstammig Israël alleen. Het was of over Juda, of over Juda en Israël. Dit terloops. Van veel 

meer betekenis is wat de Here werkelijk tot David zegt in 2 Sam. 7. Het is dit: 

 

“Wanneer uw dagen vervuld zullen zijn zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan en Ik zal zijn ko-

ninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en Ik zal de stoel zijns Koninkrijks be-

vestigen tot in eeuwigheid. Mijn goedertierenheid zal Ik van hem niet wegnemen gelijk Ik die 

weggenomen heb van Saul, die Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal 

bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in 

eeuwigheid”, vs. 12-16. 

 

De Here belooft dus: 

1. Salomo’s koninkrijk te bevestigen. 

2. Hij zal de tempel bouwen. 

3. De stoel van zijn koninkrijk, d.i. de troon zal bevestigd worden „tot in eeuwigheid”. 

4. Davids Huis en koninkrijk zullen bestendig zijn „tot in eeuwigheid” voor zijn aangezicht. 

 

In vs. 12 en 13 is sprake van twee dingen: bestendiging van Salomo’s koninkrijk - in zijn dagen zou 

het rijk niet gescheurd worden (1 Kon. 11: 34) en bevestiging van de troon van dat rijk. Het eerste is 

tijdelijk, gedurende Salomo’s leven, het tweede is „tot in eeuwigheid”. 

 

Deze term vinden we in 2 Sam. 7 zes maal, vs. 13, 16, 16, 24, 25 en 26. Hij slaat steeds op dezelfde 

tijd. Wil dit zeggen: Vanaf Davids tijd gaat dit door? Is er nu een Daviedische troon en wordt die 

bezet door het Engelse vorstenhuis? Er staat immers „tot in eeuwigheid”. 

 

Als men dit meent, leest men niet wat er bij staat. Huis en koninkrijk zullen bestendig zijn voor uw 

aangezicht. Nu betekent deze Hebr. uitdrukking steeds: in tegenwoordigheid van de betrokkene, 

terwijl hij er bij is. Hagar vluchtte van Sarai’s aangezicht. D.i. uit haar tegenwoordigheid, haar na-

bijheid. Gen. 16: 6. Abram stond voor het aangezicht des Heren, in Zijn tegenwoordigheid. 18: 22. 

Later stond hij voor het aangezicht van zier overleden vrouw. 23: 3. Jozef stond voor het aangezicht 

van Farao, 41: 46, de broeders voor Jozefs aangezicht, 43: 15, Jakob voor Farao’s aangezicht, 47:7. 

En zo zouden we door kunnen gaan. We vinden dit niet nodig; uit deze teksten reeds blijkt voldoen-
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de dat deze uitdrukking steeds betekent: in tegenwoordigheid, of aanwezigheid van. Alleen al 2 

Sam. 7: 15 zou hiertoe voldoende zijn geweest: „Saul, die Ik van voor uw aangezicht heb weg-

genomen”. Saul stierf tijdens Davids leven, toen David er dus nog was. Welnu, indien dan „voor 

uw aangezicht” van vs. 15 betekent: in uw dagen, tijdens uw leven, terwijl ge het in uw levensdagen 

hebt vernomen, dan betekenen de woorden van vs. 6: voor uw aangezicht: ge zult het zien, ge zult 

er bij zijn. 

 

Waar is David nu om te aanschouwen dat zijn Huis zogenaamd regeert over Engeland? Hij is er 

niet. Dit woord wordt dus in onze dagen niet vervuld. God zegt „voor uw aangezicht”. Maar David 

ziet daar nu niets van, eenvoudigweg omdat hij „beide gestorven en begraven is en zijn graf tot op 

deze dag” nog in Jeruzalem is. Hand. 2: 39. Hij is nog dood. Zal dit woord des Heren dus vervuld 

kunnen worden, dan moet David eerst opstaan. Zolang dit niet gebeurt is, blijft het onvervuld. 

 

De Here heeft niet bedoeld te zeggen dat vanaf Davids dagen tot aan Christus’ wederkomst een 

vorst op (die uit zijn geslacht heet te zijn) ergens op een troon (die men Daviedisch noemt) zal zit-

ten. Er staat dat het zal zijn „tot in eeuwigheid”. Dit is beter te vertalen door: de duur der eeuw. Die 

eeuw is dan de eeuw waarin de beloften der vaderen t.o. v. land en volk vervuld zullen worden en 

dat is de toekomende, het is de eeuw aan welker begin de O.T. vromen zullen opstaan en ,.eeuwig” 

beter: „gedurende de eeuw” leven zullen hebben. Dan zal het zesvoudig „tot in eeuwigheid”, ver-

sterkt door het tweevoudig “in eeuwigheid”, d.i. “de eeuw uit” van 7: 29 verwezenlijkt worden. Dan 

zullen Davids eigen ogen zien dat zijn troon - en wel die over gans Israël - bevestigd wordt, vs. 13. 

In die eeuw zal ’s Heren naam groot gemaakt worden en zal men zeggen: De Here der heerscharen 

is God over Israël, vs. 26. Dan zal ook Ps. 89 vervuld worden: “Ik zal hem (David) mijn goedertie-

renheid in eeuwigheid houden. Zo Ik aan David lieg” vs. 29 en 36. 

 

En het verblijf in “de bestelde plaats” èn de bevestiging van de Davidische troon èn de bestendiging 

van het koninkrijk zijn nog toekomstig. Die „eeuwigheid” - dit is slechts St. Vert., het Hebr. heeft 

olam, d.i. aioon of eeuw - is er nog niet. Ze is er als David is opgestaan. Dan zal er nog meer aan 

hem vervuld worden dan de Here hem in 2 Sam. 7 belooft. Daar is het: Huis en Koninkrijk en 

Troon bestendig. Maar Ps. 89: 21-30 gaat verder. Men leze dit en merke op vs. 30: Zijn Zaad - 

Christus - zal in eeuwigheid zitten en Diens troon zal zijn als de dagen der hemelen. 
 

De Here heeft aangaande David naast Ps. 89, nog meer beloofd. „Mijn knecht David zal vorst zijn 

in het midden van hen”, Ez. 34: 24, dat is: in het midden van het Huis Israëls, vs. 30. Dit Huis Isra-

el, verstrooid onder de Heidenen, (en niet levend als Heidenvolken die hun identiteit verloren heb-

ben) zal uit de Heidenen gehaald worden en in zijn land gebracht, Ez. 36: 29. Daar zullen zij tot één 

volk gemaakt worden en één koning hebben, 37: 22. Dit zal Gods knecht David zijn, vs. 25. Dat zal 

zijn nadat zij vele dagen zonder koning geweest zijn en zich bekeerd hebben. Dan komen de Kinde-

ren Israëls - alle geslachten - en zoeken David hun koning. Hos. 3: 4, 5. Te beweren en te leren dat 

over de tien stammen nu een Daviedische vorst regeert - het moet dan een vorst zijn en geen vorstin 

want nimmer heeft er een Daviedische vorstin geregeerd - waar God zegt dat zij tot aan hun beke-

ring zonder koning zullen zijn en dat zij dan niet een koning maar hun koning zullen zoeken - heeft 

Brits-Israël dit ooit gedaan? - is Gods Woord krachteloos maken. David heeft het beter verstaan 

want hij bidt om de vervulling van de belofte: „Doe dit woord over uw knecht en over zijn huis  - 

bestaan tot in eeuwigheid”. 2 Sam. 7: 25.        P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 8 AUG. 1954 

Tot nuttige Stichting 

No. 8. 

HEBREËN II DE NOG SPREKENDE ABEL 

En door dat (geloof) spreekt hij nog nadat hij gestorven is.    Vs. 4c. 

 

Abel, hoewel gestorven, heeft de weg ten leven gevonden. Ingegaan door de enge poort der veroot-

moediging en der verbrijzeling van hart en geest, is hij het verderf ontvloden. Hij zal de betere op-

standing verkrijgen, die der rechtvaardigen. Inmiddels is dit het enige niet dat tot ons spreekt. Er is 

veel meer en daarvan willen we iets opsommen. 

 

Abels geloof predikt zeer belangrijke dingen.  

 

-Ten eerste: zijn aanbidding en offer zijn opgetekend in het Woord en zo spreekt hij nog alsof wij 

hem nu nog konden horen. Er komt zo tot ons een stem uit een ver verleden die ons zegt: De ge-

vallen mens kan alleen tot God naderen door de dood van een ander en onschuldig wezen. Het late-

re Godswoord stelt daar Christus voor.  

 

-Ten tweede: Abel stierf door de hand van een schijnheilige; hiermee begint wat Paulus later uit-

drukt in de woorden: die naar het vlees geboren zijn vervolgen hen die naar de Geest verwekt zijn. 

 

-Ten derde: Abels dood is een type van die van Christus: Deze stierf door de hand van de godsdien-

stige wereld die Hem haatte.  

 

-Ten vierde: Abels bloed roept van de aarde, Gen. 4: 10; dit roepen zal beantwoord worden: God zal 

eenmaal oordelen en zijn bloed wreken. Zelf zal hij eenmaal ontwaken en met verheuging Hem 

aanschouwen die over zijn gaven getuigenis gaf.  

 

-Ten vijfde: Abel was de jongste van de twee, had geen eerstgeboorterecht. Geestelijke zegeningen 

volgen echter niet noodzakelijk de uitwendige voorrechten. Sem gaat voor Jafeth, Izaak voor Isma-

el, Jakob voor Ezau. God had Abel uitverkoren, maar niet om Kaïn te verwerpen maar om hem te 

zegenen (deze verhindert echter de zegening door hem te doden).  

 

-Ten zesde: Abel opent de rij van hen wie een hogere taak ten deel valt. Hij is de voorloper van de 

vader der gelovigen met wie hij ongetwijfeld als ster des hemels zal schitteren.  

 

-Ten zevende: In diepste wezen is Abels geloof een in de geest ingaan in Gods heiligdom gevormd 

door de als tabernakel staande cherubim. Hij heeft de weg er toe gevonden: door het bloed. Hoewel 

beseffend dat hij zelf daartoe niet waardig was, heeft hij vertrouwd op de Here en is Hem nagegaan, 

iets waartoe de Hebreeën opgewekt worden. Zo is het geen wonder dat hij de rij opent en krachtig 

spreekt al is hij gestorven. 

 

Hoe groot is deze zwakke en nietige tweede zoon van het eerste ouderpaar der Schrift geweest. 

Geen wonder dat God hiervan getuigenis heeft gegeven.      P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 8. 

DE EERSTE TERM: PNEUMA HAGION. 

 

De term „pneuma hagion” komt voor zonder en met een voorzetsel. Men kan hem zonder voorzetsel 

vertalen door „heilige geest”, dus zonder hoofdletters. Maar als we dit doen, wil dit nog niet zeggen, 

dat we daarmee ook de duidelijke betekenis ervan verkregen hebben. Gelukkig heeft God ons hierin 

niet overgelaten aan onze eigen scherpzinnigheid en ook niet aan enige autoriteit, maar heeft ons 

Zijn eigen omschrijving gegeven: deze doet de zaak voor ons af en laat ons niet in twijfel wat met 

de term bedoeld wordt. We vinden deze omschrijving door Hand. 1: 4 en 5 vergeleken met Lk. 24: 

49. 

 

In Hand. 1: 4 beveelt de Heer dat de discipelen Jeruzalem niet moeten verlaten, maar verwachten 

“de belofte des Vaders” die zij van Hem gehoord hebben. Van deze belofte maakt Lk. 24: 49 mel-

ding: “En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij 

zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte”. Welke kracht dit is, leert dan Hand. 1: 5: “Want 

Johannes doopte wel met (in) water, maar gij zult met (in) heilige geest (en pneuma hagion) ge-

doopt worden niet lang na deze dagen”. De Heer spreekt in deze teksten over dezelfde zaak; in Lk. 

24 noemt Hij die “de belofte des Vaders”, in Hand 1: 5 ,.heilige geest”. „Deze heilige geest” is 

„kracht uit de hoogte”; hij heet belofte des Vaders omdat hij reeds vroeger beloofd was. Zie Joh. 7: 

39. 

 

Als we deze term in al de teksten waarin we hem vinden nagaan (we zullen ze opgeven dan kan 

elke lezer ze ook onderzoeken) blijkt dat hij nooit gebruikt wordt van de „Persoon” van de Heilige 

Geest maar steeds van wat Hij doet of geeft, dus van Zijn werkingen of gave. Een zorgvuldig on-

derzoek van deze plaatsen stelt dit in het licht. 

We vinden de term „pneuma hagion” zonder en met een voorzetsel. Dit voorzetsel is dan ek, en, 

dia, hupo. Zie hier de teksten met voorzetsels: 

 

Mt. 1: 18 (ek), 20 (ek); 3: 11 (en); Mk 1: 8(en). Lk. 1: 15, 35, 41, 67; 2 ; 25; 3: 16 (en); 4: la; 11 ; 

13; Joh. 1-33 (en); 7: 39b; 20 ; 22. Hand. 1: 2 (dia), 5 (en); 2: 4a; 4 ; 8, 25 (dia), 31; 6: 5; 

7: 55; 8: 15, 17; 19; 9: 17; 10: 38; 11: 16 (en), 24; 13: 9, 52; 19: 2, 2. Rom. 5: 5 (dia); 9: 1 (en); 14: 

17 (en); 15: 13, 16 (en). 1 Kor. 12: 3 (en); 2 Kor. 6 ; 6 (en); 1 Thess. 1 ; 5 (en), 6; 2 Tim. 1:14 (dia); 

Tit. 3: 5. Hebr. 2: 4; 6: 4; 1 Petr. 1: 12 (en); 2 Petr. 1: 21 (hupo). 

In Hand. 6: 3 en 8: 18 staat niet „heilige geest” maar „geest”. 

 

DE TWEEDE TERM: HAGION PNEUMA. 

 

Hagion pneuma, heilige geest, staat alleen in 1 Kor. 6:19 met het voorzetsel „en”. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 8. 

PAULUS' BEGEERTE ROME TE BEZOEKEN 

ROM. 1. 8-15. 

 

8Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen dat uw geloof in de gehele 

wereld verkondigd wordt. 9 Want God (die ik in mijn geest dien in het evangelie van Zijn 

Zoon) is mijn getuige dat ik zonder ophouden aan u denk, 10 altijd smekende in mijn  
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gebeden of ik op enige wijze en te eniger tijd door de wil van God gelegenheid moge hebben tot u 

te komen. 11 Want ik verlang u te zien opdat ik u enige geestelijke gave moge mededelen tot uw 

versterking, 12 dat wil zeggen opdat ik in uw midden mede bemoedigd word door ons gemeen-

schappelijk geloof, het uwe en het mijne. 

13 Ik wil echter, broeders, u er niet onkundig van laten dat ik meermalen het voornemen heb 

opgevat tot u te komen, maar tot nog toe ben ik verhinderd, om ook onder u enige vrucht te mo-

gen oogsten, evenals onder de andere naties. 14 Zowel ten opzichte van Grieken als Barbaren, 

van wijzen als onwetenden ben ik een schuldenaar, 15 vandaar het verlangen bij mij ook onder u, 

in Rome, het evangelie te verkondigen. 

 

Het tweede onderdeel loopt van vs. 8-15, hierin zien we hoe de Apostel staat in de liefde van Chris-

tus tot de heiligen en tot alle mensen.  

 

We kunnen drie gedeelten onderscheiden:  

vs. 8-10  Paulus’ gebedsleven,  

vs. 11-13  zijn geestelijke liefde en zijn verlangen,  

vs. 14, 15  het geheim van zijn grote zendingsgeestdrift. 

 

Vs. 8: Paulus dankt God. Een zeer duidelijke trek in het voorbeeld van de Apostel is zijn grote ge-

bedswerkzaamheid. Hij leeft voor God in gebed, smeking, dankzegging en pleiting. Voorop staat de 

dankzegging. 

 

“Mijn God door Jezus Christus”. Wij kunnen tot God eerst zeggen „mijn God” en Hem eerst met 

recht danken door Jezus Christus. Deze toch is de Enige om tot God te naderen en in Wie God tot 

ons nadert. Het „mijn God” is de taal van het persoonlijke geloof. De Psalmist laat zien hoe de gang 

in dezen is: van het „O God” is hij gekomen tot het „mijn God”. „God! Gij zijt mijn God”. Ps. 63: 

2. We merken hierbij terloops op dat hier in het Hebr. voor God twee woorden gebruikt worden: 

Elohim en El: Elohiem, gij zijt mijn El; Elohim is God als Schepper, El is God als de Almachtige, 

de Allerhoogste. Gen. 14: 18, 19, 22. Het is hier een verdieping en een toe-eigening van de grote 

God. 

 

Voor Paulus was er veel reden tot dank t.o.v. de Romeinse gelovigen. In de gehele wereld werd 

over hun geloof gesproken. Rome werd voortdurend door vele vreemdelingen uit de provincies be-

zocht, door gelovigen en niet-gelovigen; van de eersten zal Paulus van de geestelijke binnenzijde 

van der Romeinen geloof vernomen hebben, van de laatsten ging mede een roep over hen uit n.1. 

dat zij een nog ander geloof hadden dan de Joden, aangezien zij spraken over de opstanding van 

zeker iemand die zij Jezus Christus noemden. Dit was voor de Heidenen iets geheel nieuws en 

wonderlijk vreemd. Waar de Romeinen groep niet klein was en ongetwijfeld zeer ijverig om het 

evangelie te verbreiden, was het geen wonder dat over hun geloof overal gesproken werd, iets 

waarvoor Paulus God dankt want zo werd het evangelie van Gods Zoon in brede kringen en in vele 

streken vernomen. 

 

Vs. 9, 10 Paulus roept God nu aan tot een getuige over wat hij nu gaat schrijven, n.1. dat hij voort-

durend aan hen denkt en dat hij smeekt om een goede gelegenheid om bij hen te komen. 

 

De Apostel heeft God meermalen als getuige aangeroepen. In 1 Thess. 2: 5 is het om te bewijzen 

dat hij geen pluimstrijkende (vleiende) woorden had gebruikt noch een mantel van vrome woorden 

had omgeslagen om zijn begeerte naar hun geld te bedekken; in 2 Kor. 1: 23 is het dat hij om geen 

enkele andere reden nog niet naar Korinthe was gekomen dan om hen te sparen; in Fil. 1: 8 is God 

zijn getuige dat hij zo zeer naar hen verlangde. Hier is het om als voor God staande uit te drukken 

dat zij, het Joodse deel, niet moeten denken dat hij, waar hij der Heidenenapostel is, de liefde voor 

zijn eigen volk zou hebben verloren. Paulus wist dat zijn vijanden bezig waren kwade geruchten 
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over hem te verspreiden. Wat hij in 1 Tim. 2: 7 zegt dat hij de waarheid spreekt in Christus en niet 

liegt, geldt ook hier. Dat die geruchten zich verbreid hadden, bewijst Rom. 9: 1 waar hij weer dat 

“ik lieg niet” herhaalt. Zijn ijver als heiden apostel had men verkeerd uitgelegd; daarom spreekt hij 

in Rom. 9: 1 openlijk uit dat hij grote droefheid en voortdurende smart had over zijn broederen naar 

het vlees, iets wat zeker niet zou voorkomen als de praatjes van zijn vijanden waar waren. Hier in 1: 

9 betuigt hij dit zijdelings met niet zoveel woorden t.o.v. gelovige Israëlitische broeders. Zij kunnen 

verzekerd zijn dat hij voortdurend aan hen denkt. Ook de Heidengelovigen die allang van hem ge-

hoord hebben maar zich hebben verwonderd dat hij ook niet tot hen is gekomen. Beide groepen 

mogen weten dat hij tot nu noch uit afkeer van zijn volk noch uit mindere genegenheid tot een ge-

meente die hij niet gesticht heeft, niet tot hen gekomen is, maar dat hij verhinderd is geweest. Ech-

ter, hij smeekt of het hem gegeven mag worden Rome te bezoeken; hij doet dit voortdurend („al-

tijd”) en zoekt naar tijd en gelegenheid om tot hen te komen. Tot op heden echter heeft God hem 

nog niet getoond dat het Zijn wil was te gaan. Pas daarna, toen hij in de handen van de Romeinse 

legeroverste was, beloofde de Here hem dat hij ook te Rome zou getuigen en kreeg hij het antwoord 

op zijn smeken. Hand. 23: 11. 

 

In vs. 9 vinden we weer een tussenzin, Paulus diende God. Voor „dienen” staat hier „latreuó”. Dit 

wordt bijna alleen gebruikt in betrekking tot God: het is een Hem vereren, bidden, aanbidden, dan-

ken met woord en daad. Zacharias spreekt van het God dienen zonder vrees, Lk. 1: 74; Anna diende 

Hem nacht en dag met vasten en bidden, Lk. 2: 37. Christus zegt tot Satan dat men God alleen moet 

dienen, Mt. 4: 10; Lk. 4: 8. In Hand. 7: 7 vinden we in onze Bijbels tweemaal het woord „dienen”; 

het Grieks heeft echter twee verschillende woorden: in de zinsnede: „het volk dat zij (de Israëlie-

ten) dienen zullen” vinden we: douleuo, d.i. als slaaf dienen, in de volgende „zij zullen Mij dienen 

in deze plaats” staat „latreuo”: op godsdienstige wijze dienen, d.i. vereren. Later diende Israël het 

heer des hemels, Hand. 7: 42. De overige teksten met dit woord zijn: Hand. 24: 14; 26: 7; 27: 23; 

Rom. 1: 23; Fil. 3: 3; 2 Tim. 1: 3; Hebr. 8: 5; 9: 9, 14; 10: 2; 12: 28; 13: 10; Op. 7: 15; 22: 3. Dit 

zijn met Rom. 1: 9 mee alle 21 teksten met dit woord. Wie ze nagaat, zal zien dat het steeds een 

godsdienstige verering uitdrukt hetzij met of zonder ceremoniën. Paulus’ dienen van God is het 

ware dienen. 

 

„In mijn geest”. Sommigen vertalen dit door „geestelijk”, d.i.: op geestelijke wijze. Omdat er ech-

ter een bezittelijk voornaamwoord bij staat, hebben we dit niet zo vertaald. In Fil. 3: 3 vinden we 

hetzelfde werkwoord maar spreekt Paulus over het „in geest” dienen. Hier wijst het woord het in-

strument aan. In Rom. 1: 9 wordt dit meer persoonlijk uitgedrukt: in mijn geest d.i. in mijn verstand 

en wil. Paulus wil zeggen dat hij God niet op rituele wijze dient noch in oudheid der letter maar in 

nieuwheid van de geest. Het is geen uitwendig dienen maar een inwendig, een naar zijn vernieuwde 

inwendige mens. 

 

„Het Evangelie van Zijn Zoon”. Van dit evangelie is alleen hier sprake. De Zoon is hier niet het 

voorwerp maar het onderwerp. Het is het in vs. 1 en 2 reeds genoemde evangelie Gods aangaande 

Zijn Zoon, de goede boodschap die God aangaande Deze geeft. Dit houdt meer in dan alleen Chris-

tus’ leven in de dagen van Zijn omwandeling, het spreekt ook van Zijn opstanding en hemelvaart. 

En niet minder van wat De Zoon voor ons verworven heeft. 

 

De term „Zijn Zoon” vinden we alleen bij Johannes (3: 17; 1 Joh. 1: 7; 4: 10; 5: 9, 10b, 11) en bij 

Paulus (Rom. 1: 9; 5: 10; 8: 29; Gal. 1: 16; 4: 4, 6; 1 Thess. 1: 10). Met deze term wordt Gods liefde 

tot de Eniggeborene uitgedrukt; er ligt tevens in opgesloten dat de Vader alles door Hem tot stand 

brengt. 
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De „dogma’s” van Paulus 

door S. van Mierlo 

 

In onze reeks “MOETEN DE CHRISTEN-JODEN DE WET NOG ONDERHOUDEN?” schreven we in 

het nr. van november 1953 een paragraaf over de vraag: Wat verstaat Paulus onder “dogma”? We 

menen hierop nog een aanvulling en verdere uitwerking te moeten geven waarbij we de slotzin her-

halen. 

 

Het is echter wenselijk nog wat nader te onderzoeken welke dogma’s Paulus in het bijzonder be-

doelde, toen hij aan de Kolossensen schreef. 

 

Laat ons daartoe eerst de kenmerkende uitdrukkingen opschrijven, die hij in het tweede hoofdstuk 

gebruikt: 

 

Vers 2: kennis der verborgenheid. 

 

vs. 3:  verborgen schatten der wijsheid (sophia) en kennis (gnosis), 

vs. 8:  “filosofie en ijdele verleiding” of „ijdele en verleidende filosofie”, de overlevering der  

mensen, de eerste beginselen der wereld,  

vs. 9:  al de volheid (pleróma),  

vs.10:  Hoofd van alle Overheid (archon) en Macht,  

vs.11:  besnijdenis, 

v.15:  Overheden (archón) en Machten uitgetogen,  

vs.16:  spijs, drank, feestdag, nieuwe maan, sabatten,  

vs.18:  dienst der engelen, intreden in hetgeen hij niet gezien heeft, opgeblazen,  

vs.19:  het Hoofd niet behoudende,  

vs.20:  de eerste beginselen der wereld, met inzettingen belast (dogmatizomai),  

vs.21:  raak niet, smaak niet, roer niet aan,  

vs.22:  geboden en leringen van de mensen,  

vs.23:  schijnrede van wijsheid (sophia), eigenwillige godsdienst en nederigheid, het lichaam niet  

 sparen. 

 

Het is duidelijk dat Paulus hier niet doelt, zoals b.v. in de brief aan de Galaten, op christenen die 

door het in eigen kracht houden van de inzettingen (“dikaioma”, niet „dogma”) van de Mozaïsche 

Wet meenden te kunnen komen tot de rechtvaardigheid voor God. Wel kan men aan dergelijke in-

zettingen denken als de apostel hier spreekt over de „eerste beginselen der wereld” (die hij ook in 

Gal. 4: 3 vermeldt), de besnijdenis, spijzen, feestdag, nieuwe maan, sabbatten, maar de andere uit-

drukkingen hebben niets te stellen met inzettingen der Wet en moeten in verband staan met een ge-

heel andere geestesgesteldheid. Welke zou dat dan zijn? Hier kunnen ons de geschriften der eerste 

eeuwen helpen . 

 

De Joodse geschiedschrijver Flavius Jozefus, in zijn bekende werk Joodse Oudheden, en meerdere 

andere auteurs preken ons over de Essencen, een der joodse „sekten” (naast de Farizeeën en Saddu-

ceeën) die tamelijk weinig aanhangers had. Nog méér dan de Farizeeën waren ze strikt in het waar-

nemen van inzettingen der Wet, en daarbij van allerlei andere bijgevoegde dingen, die, naar ze 

dachten, hen konden helpen „rein” te blijven. Zij vormden een afgezonderde godsdienstige 

..broederschap”, omringd door uiterst strikte regels. Behalve hetgeen ze van Mozes behielden, had-

den ze allerlei andere begrippen, wellicht ten dele van Perzische oorsprong: zij vermeden het huwe-

lijk, dronken geen wijn, aten geen vlees, pasten een streng ascetisme toe, schenen een neiging gehad 

te hebben tot aanbidding van de zon en de engelen en tot een soort occultisme. Ze verafschuwden 

de bloedige offers. De gemeenschap van Qumran, waarover de documenten, die men aan de Dode 
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Zee gevonden heeft, ons inlichtingen geven, bestond waarschijnlijk uit Essencen. Zie Regel der 

gemeenschap en het Document van Damas. 

 

Andere aanwijzingen vindt men in de theologische ontwikkeling der eerste eeuwen, die men met de 

naam „Gnosticisme” bestempelt. De leidende gedachte van deze „filosofie” was dat hare aanhan-

gers „volmaakten” waren door het bezitten van een hogere wijsheid (sophia) en kennis (gnosis) van 

verborgenheden en door hun ascetisme. 

Ze beweerden dat in Christus niet de ganse goddelijke plèroma woonde. (Zie Kol. 1: 19). 

 

Welnu, al de kenmerkende uitdrukkingen van Kol. 2, die we hierboven beschreven, wijzen er op dat 

Paulus bij het gebruik van het woord „dogma” vooral dacht aan mensen die een wereldbeschouwing 

hadden samengesteld uit escenische, gnostische en christelijke gedachten. 

 

In Ef. 2: 15 is het misschien niet zo duidelijk dat deze gnostische dogma’s in het bijzonder bedoeld 

worden, maar toch moet men er rekening mee houden dat het in Syrië en Klein-Azië was, in de om-

geving van Efeze en Kolosse, dat zich het christengnosticisme verspreid had. Daarbij kan men den-

ken aan de joodse bezweerders van Hand. 19: 23, aan de velen die „ijdele kunsten gepleegd had-

den” van Hand. 19 : 19 en aan het aanbidden van de Diana der Efezen (Hand. 19: 23-35). 

 

Ook in de brief aan de Efezen gebruikt Paulus meermalen de woorden „plèroma”, „sophia”, „epign-

oosis” en spreekt over de Overste (archon) van de macht der lucht, van de geest die dan werkte in 

de „zonen der ongehoorzaamheid”. En hij legt de nadruk op het feit dat Christus boven alle geeste-

lijke machten staat en dat de „volmaaktheid” alleen in Christus bereikt kan worden. Tegenover „alle 

wind van leer” en de „bedriegerij der mensen” stelt hij het vasthouden der Waarheid en het opwas-

sen in Christus. Tegenover de zogenaamde gnostische „kennis” van de verborgenheden, stelt hij de 

Grote Verborgenheid. Verder kan ook de strijd tegen de geestelijke boosheden, waarover hij in het 

zesde hoofdstuk handelt, in verband staan met die gevaarlijke „dogma’s”. 

 

Men ziet dus hoe ver dit alles verwijderd is van een eenvoudig „judaïsme”, waar men door de wer-

ken der Wet gerechtvaardigd zou willen worden. Natuurlijk kan Paulus daarbij onder de „dogma’s” 

ook minder gevaarlijke menselijke gedachten rangschikken, die goed en mooi schijnen, maar waar-

door de mens dikwijls nog een soort vijandschap t.o.v. God toont, want die dogma’s komen ge-

woonlijk voort uit het bedenken van het vlees. Alle gedachten zijn dan nog niet gevangen genomen 

tot de gehoorzaamheid van Christus (2 Kor. 10: 5). Door die dogma’s schrijft de mens als het ware 

zijn eigen schuldbrief t.o.v. God. 

 

In geen geval mag men zeggen dat de Wet van Mozes uit dogma’s bestond, dus uit menselijke 

voorschriften. 

 

Gods beeld en de mens 

S. van Mierlo. 

 

Twee Schriftplaatsen leren ons duidelijk wat we moeten verstaan onder „Gods Beeld”, namelijk: 

 

2 Kor. 4: 4 „Christus, die het beeld Gods is”. 

Kol. 1: 15 „Dewelke (Zoon) het beeld is des onzienlijken Gods.” Daarbij zegt Hebr. 1: 3 dat de 

Zoon het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het afdruksel van zijn wezen (of „zelfstandigheid”) 

is. 
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Alleen de Zoon is het volkomen Beeld Gods. Dit houdt in: 

volmaaktheid, heerlijkheid, gerechtigheid, rechtheid, liefde, trouw, ware kennis, verstand, wijsheid, 

vrijheid, enz. 

 

Misschien denkt men echter aan 1 Kor. 11:7 waar, volgens de Statenvertaling, de man „het beeld en 

de heerlijkheid Gods is”. Allereerst dient opgemerkt te worden dat de Griekse tekst hier het werk-

woord “esti” niet gebruikt zoals in bovenvermelde teksten, doch „huparcho”. Men vindt dit werk-

woord ook in Fil. 2: 6 “in de gestaltenis Gods zijnde (huparcho)”. 

 

Dit Schriftgedeelte handelt over inzettingen, waar de geestelijke werkelijkheden voorgesteld wor-

den door zichtbare dingen. Paulus legt uit waarom de vrouw die bidt of profeteert het hoofd gedekt 

moet houden, terwijl dit niet het geval mag zijn met de man. Het feit dat Christus het Hoofd is van 

iedere man, wordt als volgt afgebeeld: het lichamelijke hoofd van de man is een voorstelling van 

Christus. Daarom mag het niet bedekt zijn, want anders onteert de man Christus (vs. 4). In vs. 7 

wordt dit nog met nadruk bevestigd. Een zo letterlijk mogelijke vertaling zegt: „Want, inderdaad, 

een man behoort niet gedekt te zijn (tegenover het wel gedekt zijn der vrouw in het vorige vers), 

het Hoofd (van de man, namelijk Christus) beeld en heerlijkheid van God zijnde (huparcho)”. 
 

Hier staat dus niet dat de man het Beeld is, doch wel dat aan het Hoofd van de man, namelijk Chris-

tus, het Beeld toebehoort. Dit toch betekent het woord „huparcho”. 

 

Dat de mens Gods Beeld niet is, leert men onder meer uit de volgende teksten: 

 

Rom. 3: 23 „derven de heerlijkheid Gods”. 

Kol. 3:10 „vernieuwd ........   naar het evenbeeld Desgenen die hem geschapen heeft”. (Als hij 

vernieuwd wordt naar het Beeld, dan was hij zeker niet het Beeld). 

 

Daarbij vormt de mens een eenheid, samengesteld uit lichaam, ziel en geest. Moest hij Gods beeld 

zijn, dan zou dat naar lichaam, ziel en geest moeten zijn. Maar God is geest en heeft geen lichaam. 

De mens kan alleen naar Gods Beeld zijn, d.i. naar Christus. Hij kan in zekere opzichten God ge-

lijken. De Zoon kan Gods Beeld genoemd worden, omdat Hij in wezen overeenkomt met God en 

Hem aan ons openbaart. 

 

We kunnen nu beter de betekenis nagaan van de volgende Schriftplaatsen: 

 

Gen. 1: 26  „Laat ons mensen maken, naar ons Beeld, naar onze gelijkenis”. 

Gen. 1: 27  „Naar zijn Beeld, naar het Beeld van God schiep hij hem”. 

Gen. 5: 1  „Maakte hem naar de gelijkenis Gods”. 

Gen.9: 6  „Naar zijn Beeld gemaakt”. 

Jak. 3: 9  „De mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn”. 

 

Men ziet dat er nooit gezegd wordt dat de mens Gods Beeld is. De Statenvertaling plaatst overal 

„naar”, maar de Hebreeuwse tekst gebruikt twee woorden: „be” of „ke”, als volgt: 

 

Gen. 1: 26  “be” ons beeld, „ke” onze gelijkenis. 

Gen. 1: 27  “be” zijn beeld, „be” het beeld. 

Gen. 5: 1  „be” Gods gelijkenis. 

Gen. 5: 3  (voor Adam en Seth) „be” zijn gelijkenis, „ke” zijn beeld. 

Gen. 9: 6  „be” het beeld. 

 

Als voorzetsel, heeft „ke” steeds de betekenis „naar” en duidt een vergelijking aan. Zie b.v. Gen. 

4:17 „naar zijn zoon”; Joz. 6:15 „naar dezelve wijze”. Ps. 78: 72 „naar de oprechtheid zijns har-



Uit de Schriften 1954 Pagina 81 
 

ten”, enz. 

 

„Be”, waarvan de grondbetekenis „in” is, heeft een twintigtal afgeleide betekenissen.  

Hieronder vermelden we in het bijzonder de twee volgende: 

 

1. “In de eigenschap van” of „op de wijze van”, waar men „be” door „als” kan vertalen. Zo b.v. 

in Ex. 6: 2 en Ex. 18:4 „als mijn helper”. 

 

2. „Naar”, zoals in Am. 4: 10 „naar de wijze van Egypte”. 

 

Waar het voorzetsel „be” dan dergelijke verschillende betekenissen kan hebben, moet men natuur-

lijk zeer voorzichtig zijn in de keuze van een dezer betekenissen in een gegeven tekst, vooral als 

men daaruit belangrijke conclusies wil afleiden. Men moet vermijden die betekenis te kiezen welke 

men, gedreven door een vooropgestelde mening, graag zou willen vinden. 

 

Nu hebben sommige exegeten heel beslist de betekenis „als” gekozen. Als argument wordt aange-

voerd dat „be” en „ke” gelijkwaardig moeten zijn, omdat ze in Gen. 5: 3 omgewisseld worden in 

verband met „gelijkenis” en „beeld”. Maar al zijn ze hier gelijkwaardig, dat wil niet zeggen dat ze 

beide de betekenis „als” hebben. Het is veel redelijker te besluiten dat beide hier de betekenis 

„naar” hebben. Want „ke” heeft steeds die betekenis en kan nooit de betekenis „als” hebben in de 

zin van „in de eigenschap van”. Daarentegen kan, zoals we gezien hebben, „be” wel de betekenis 

„naar” hebben. 

 

Uit dit onderzoek besluiten we dus dat in Gen. 1: 25, 25; 5: 1, 3; 9: 6 “be” moet vertaald worden 

door „naar”. 

 

Deze conclusie wordt bevestigd, allereerst door het feit dat de betekenis „in de eigenschap van” niet 

past voor “be” in verband met „gelijkenis” en vervolgens door het feit, dat de Septuagint in de ver-

melde teksten overal „kata” (naar) gebruikt, uitgezonderd in Gen. 9: 6 waar ze het voorzetsel „en” 

(in) gebruikt. 

 

Verder moeten we natuurlijk onderscheid maken tussen „beeld” en „gelijkenis”. Een beeld veron-

derstelt het bestaan van iets waarvan het het beeld is. Het woord „gelijkenis” wijst op een zekere 

overeenkomst tussen twee dingen. Zo vinden we in Rom. 1: 25: „die de heerlijkheid Gods veran-

dert in de gelijkenis eens beelds”. De „goden” werden voorgesteld door iets dat min of meer geleek 

op een beeld van een mens of een dier. 

 

Het gebruik van „naar” in verband met „gelijkenis” en „beeld”, duidt aan dat de gelijkenis niet vol-

komen is. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 20. 

6 In de benedenste delen der aarde. 

 

De mens is uit de aarde aards. Dit blijkt niet alleen uit zijn formering uit het stof der aarde maar ook 

andere teksten wijzen daar o.i. op. We lezen in Ps. 139: 13-16: 

 

„Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt”, vs. 13.  

Daar is hij (persoonlijk) op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt, vs. 14. Maar in vs. 

15 zegt hij dat hij als een borduursel gewrocht is in de benedenste delen der aarde”. 
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Men houdt deze laatste bewoordingen algemeen voor de figuurlijke taal ter aanduiding van de moe-

derschoot. Wij kunnen ons hierin echter niet vinden want al de andere malen dat de term „beneden-

ste of onderste delen der aarde” gebruikt wordt betekent dit niet de moederschoot, maar betekent 

steeds letterlijk: in de aarde. Zo in Ps. 63: 10 „Maar die mijn ziel zoeken, zullen komen in de on-

derste delen der aarde”, zo ook in Jes. 44: 23 „Zingt met vreugde gij hemelen, juicht gij beneden-

ste delen der aarde”. Ps. 26: 20: Tyrus zou de Here doen nederdalen in de onderste delen der aar-

de. Zo ook Farao waarvan Ez. 31: 14 spreekt; daar zijn ook alle bomen van Eden (de grote vors-

ten) zij zijn in de Sheool, in de kuil neergedaald, vs. 16 en 18. Gelijk lot zal de menigte van Egyp-

te treffen, ook deze zal in de onderste plaatsen der aarde, Ez. 32: 18. Evenzo komt Elam neerge-

daald tot de onderste plaatsen der aarde, vs. 24. Komende tot het N.T. vinden we Christus in Ef. 

4:10 „Nu dit, Hij is opgevaren, wat is het dan dat Hij eerst is nedergedaald in de benedenste delen 

der aarde?” Dit loopt dan parallel met Mt. 12: 40 „in het hart der aarde”. In geen dezer acht 

teksten heeft de uitdrukking de betekenis van de moederschoot, maar steeds wijzen ze een plaats 

aan onder het aardoppervlak. Waarom dan niet in Ps. 139: 15? Indien daar de moederschoot be-

doeld zou zijn, had David dit o.i. anders uitgedrukt. Daarom geloven we dat hij er ons iets anders 

mee wil leren. 

 

In Ps. 139: 15 spreekt David eerst over de verwekking in zijn moeders schoot. Maar achter dit gene-

ratieproces ligt een scheppingsproces.  

Evenals Levi was in de lendenen zijns vaders, door Abram aan Melchizedek tienden gaf, (Hebr. 7) 

zo is David, als inliggend in Adam in de benedenste delen der aarde geformeerd. Hij vereenzelvigt 

zich een ogenblik met Adam. God geeft hem licht over het verleden en evenals hij profetische uit-

spraken doet en kruiswoorden voorzegt in Ps. 22: 2 en Ps. 31: 6, de laatste Adam, zo loopt hij hier 

profetisch terug op de eerste. Deze is als een borduursel gewrocht in de benedenste delen der aarde, 

vs. 16. 

 

Als men Davids woord als profetisch terugblikkend neemt kan men de woorden van Ps. 139: 15 

onverzwakt laten staan. Het enige wat men moet doen is in te zien dat David bijna ongemerkt een 

overgang maakt van het een op het ander. Bijzonder in de profetische gedeelten van de Schrift komt 

dit meer voor: het nabije gaat over in het toekomstige. Hier gaat Davids verwekking over in een 

vereenzelviging met Adam in zijn voortbrenging. Dit is zeer verklaarbaar als men in Davids (en 

tevens aller mensen) verwekking een parallel ziet, een soort herhaling van Adams Schepping. 

Evenals Adam ontstaan is in de benedenste delen der aarde uit een door God geschapen kiem, zo 

ontstaat een mens door verwekking van een kiem in de moederschoot. Zoals deze daarna het nieuwe 

wezen voortbrengt zo heeft de moederschoot der aarde het de eerste mens gedaan. Adam werd 

geformeerd „in de benedenste delen der aarde”, David in hem inliggend (als Levi in Abram), zegt 

dit nu ter openbaring ervan van zichzelf. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 20 

4. Het tedere takje dat een ceder wordt. 

 

Volgens de Br.-Isr. leer is de dochter van Koning Zedekia met de profeet Jeremia uit Egypte naar 

Ierland getrokken. Vanuit Ierland is haar koningshuis in Schotland gekomen en daarna op de Engel-

se troon. Men grondt dit puur op traditie maar heeft er een Schriftbasis voor zien te vinden en die 

ontdekt in Ez. 17: 22 en 23: „Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen dat Ik zetten 

zal; van het opperste zijner jonge takjes zal Ik een tedere afplukken, dewelke Ik op een hoge en 

verheven berg zal planten, op de berg der hoogte Israëls zal Ik hem planten en hij zal tot een 

heerlijke ceder worden.” 
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Beginnen we met de tocht naar Ierland. 

 

Toen de voor Nebukadnezars wraak bevreesde oversten met het volk tot Jeremia kwamen om te 

vragen welke weg zij moesten gaan, was ’s Heren antwoord: “Indien gijlieden in dit land zult blij-

ven wonen, zo zal Ik u bouwen en niet afbreken en u planten en niet uittrekken“. Jer. 42: 10. 

Jeremia moet hen dringend waarschuwen niet naar Egypte te gaan. Indien zij het toch doen, “zo 

zullen al die mannen sterven door het zwaard, door de honger en door de pestilentie en zij zullen 

niemand hebben die overblijve of ontkome van het kwaad dat Ik over hen zal brengen”. 42: 17. 

Zonder zich aan deze waarschuwing te storen, gingen zij toch naar Egypte. Jeremia werd, mogelijk 

door dwang, meegenomen. Daar kwam Gods woord tot hem en moest hij tot de oversten, die be-

loofd hadden te doen wat de Here hem zou openbaren maar dit niet hadden gedaan, dit spreken: “Ik 

zal het overblijfsel van Juda wegnemen en zij zullen allen in Egypte verteerd worden, door het 

zwaard zullen zij vallen, door de honger zullen zij verteerd worden, van de kleinste tot de grootste 

toe, zodat het overblijfsel van Juda die in Egypte zijn gekomen geen zal hebben die ontkome of 

overblijve, te weten om weder te keren in het land van Juda  maar zij zullen er niet weder-

keren, behalve die ontkomen zullen”. 4:11-14. 

 

Als Zedekia’s dochter er ook bij geweest was, had Jeremia ook tot haar een boodschap, want al wa-

ren zij al bij het volk inbegrepen, de vrouwen werden opvallenderwijs ook nog apart genoemd. 

Voorts zeide Jeremia tot al het volk en tot al de vrouwen: Gij gans Juda die in Egypte woont, zie 

Ik zweer bij Mijn grote naam: Zie Ik zal over hen waken ten kwade en niet ten goede en alle 

mannen die in Egypteland zijn, zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden totdat 

zij ten einde zijn. Maar die van het zwaard ontkomen, zullen uit Egypteland wederkeren in het 

land van Juda, weinig in getal en het ganse overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn 

zullen weten wiens woord bestaan zal, het Mijne of het hunne. Jer. 44: 24, 27, 28. Zie ook 45: 28. 

 

Geen hunner zou dus in Egypte blijven en slechts enkelen zouden ontkomen. Maar niet om naar 

Ierland te gaan, maar naar het land van Juda. En de Here voegt er bij dat zij zullen weten wiens 

woord bestaan zal, dat van Hem of dat van hen. Dit is tevens een uitdaging voor de Br.-Isr. leer. 

Enkelen zullen ontkomen om weder te keren. Niet om verder te trekken. Aan de lezer zij overgela-

ten, wiens woord zij zullen geloven, dat der Br.-Isr. leer die van traditiewege of anderszins zegt: er 

zijn er naar Ierland getrokken of dat der Schrift die zegt: zij zijn in Egypte gevallen en slechts wei-

nigen keerden terug en wel naar Juda. 

 

Nu komen we tot het tedere takje. Dit is dan volgens de Br.-Isr. leer Zedekia’s dochter (haar naam 

is Tamar Tehpi) want het woord voor “takje” gebruikt, jonèqèth, is vrouwelijk, dus duidt het een 

vrouw aan. De hoge ceder is voor die leer Zedekia. Het planten op een hoge en verheven berg is 

dan, figuurlijk opgevat, het plaatsen op de Engelse troon en het regeren over het grote Gemenebest. 

 

Nu het woord jonèqèth. Dit is inderdaad vrouwelijk. De mannelijke vorm is jonèk en vinden we 

alleen in Jes. 53: 2 (Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten). De vrouwelijke vorm 

staat in Job 8:16 (scheuten); 14: 7 en 15:30 (scheut); Ps. 80:12 (scheuten), Ez. 17:22 (takjes) en 

Hos. 14:7 (scheuten). 

 

De opperste tak is voor de Br.-Isr. leer Zedekia, een der jonge takjes is zijn jongste dochter. Zelfs 

als we aannemen dat dat zo is, wat vordert deze leer dan met dit woord? Er staat immers niet dat dit 

takje geplant wordt in Engeland of buiten Israël, maar: “op de berg der hoogte Israëls”, vs. 23. D.i. 

op de hoge berg Israëls. Nu ligt de „berg Israëls” niet in Engeland maar in Israël. Zie Joz. 1: 16, 21. 

Ezechiël heeft het vaak over de bergen Israëls (6: 2, 3; 19: 9; 20: 40; 33:28; 34:2, 13, 14, 14; 35:12; 

36:1, 4, 4, 8; 37:22; 38: 8; 39: 2, 4, 17); dat ze niet in Engeland liggen, blijkt duidelijk uit 33: 28 en 

vooral 37: 22; op de bergen Israëls wordt Israël tot een enig volk gemaakt; maar ook uit de andere 

teksten blijkt dit voldoende. Men vordert dus niets met de jonèqèth; deze toch wordt geplant op de 
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hoge berg Israëls. En niet in Engeland. 

 

Hoe zullen we Ez. 17:22 en 23 dan uitleggen? Zo. Het koninklijk zaad, vs. 13, rebelleerde, vs. 15; 

dat is Zedekia. Het zou daarvoor boeten, vs. 20. Wat zal de Here dan doen? Hij zal van de opperste 

tak (een groepering van takjes), dat is uit het Daviedische huis, een nemen. Een der jonge takjes. Nu 

is dit wel een vrouwelijk woord, maar, er wordt geen vrouw mee aangeduid. Dit blijkt uit vs. 23: 

“op de berg der hoogte Israëls) zal Ik hem planten en hij zal takken voortbrengen en hij zal tot 

een heerlijke ceder worden”. Het Hebr. heeft hier niet het vrouwelijke maar het mannelijke voor-

naamwoord. Hiermee wordt een man aangewezen. Men zou kunnen vragen waarom het mannelijk 

woord jonèk van Jes. 53: 2 hier ook niet gebruikt is. We geloven dat dit mede dient om de zachtheid 

en tederheid van het jonge takje uit te drukken. 

 

Nu komen we tot de verdere uitlegging. Aan de opperste tak, dat is David, zitten jonge takjes, dat 

zijn Davids zonen. Een van hen, Nathan is de tak waaruit het tedere takje, Christus voortkomt. Deze 

zal tot een heerlijke ceder worden, beeld van onvergankelijkheid want cederhout was duurzaam. En 

wel in Israëls land. “De bomen des velds” van vs. 24 zijn de koningen der Heidenen. “De hoge 

boom” zijn de koningen van de Salomonische lijn. Die boom wordt vernederd, d.i. die lijn wordt 

afgebroken, zie wat Jer. 22: 28-30 van Chonia zegt. “De nederige boom” , de lijn van Nathan,  

wordt verheven; uit deze lijn is Maria die zingt “nederigen heeft Hij verhoogd” (Lk. 11: 52). 

 

De jonèqèth heeft niets met Zedekia’s dochter te maken. Men kan niet eens bewijzen dat hij een 

dochter had. Daarbij volgde nimmer een vrouw op, op de troon van Israël. Verder is in het ge-

slachtsregister van Mt. geen sprake van Zedekia, Chonia is de laatste koning. Zo blijft alleen dit 

over dat we met de jonèqèth Christus zien aangeduid. Zo zagen het ook de Joodse uitleggers. Zij die 

er de dochter van Zedekia in zien, vergeten dat al had ze in Ierland geregeerd, nimmer aan haar ver-

vuld is wat van de heerlijke ceder gezegd wordt. Er staat niet dat haar nakomelingen of haar huis 

zullen regeren maar dat hij, de tedere jonèqèth tot een heerlijke ceder zal worden. En is het nu niet 

veel schoner en rijker dat we in deze Christus zien, de onvergankelijke grote Koning op de troon 

Davids dan een niet nader bekende vrouw die uit de „hoge boom” spruitend mede vernederd moest 

worden en zelfs geen recht had op de troon, noch als vrouw noch ook omdat een andere boom ver-

hoogd zou worden.       P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 9 SEPT. 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 9. 

HEBREEËN II - HENOCHS WANDEL 

Henoch wandelde met God nadat hij Methusalah gewonnen had.               Gen. 6: 22. 

Voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode welgevallig was.  Hebr. 11: 7b. 

 

Vinden we bij Abel de aanbidding des geloofs, bij Henoch zien we de wandel er in. Henoch wan-

delde met God en heeft in deze weg getuigenis ontvangen dat hij Gode welbehaaglijk was. 

 

We zullen deze wandel letterlijk moeten verstaan n.1. in die zin dat God zich telkens aan Henoch 

heeft geopenbaard en met hem is omgegaan. In dit opzicht is het een voorafspiegeling op wat later 

zou gebeuren: Christus’ wandelen onder de mensen. Echter, met deze wandel wordt ook meer 

weergegeven, n.1. het nieuwe leven van de gelovige. Niet altijd heeft Henoch met God gewandeld: 

het was vanaf de tijd dat hem Methusalah geboren was; dit was toen hij vijf en zestig jaar oud was. 

Gen. 5: 22. Van toen af volgde de wandel met God en deze duurde driehonderd jaar, dat is bijna 

vier maal zo lang als de tijd toen dit nog niet het geval was. 

 

Henoch betekent: Ingewijde. Reeds vroeg is hij ingewijd in de dingen des Heren en sprak God tot 

Mozes als een man tot zijn vriend, Henoch wandelde met God als een man met zijn vriend. 

 

De wandel met God getuigde dat hij Gode welgevallig was; innerlijk was hij dit reeds eerder n.1. in 

de jaren voor dit wandelen met God. 

 

De Here heeft hem ongetwijfeld in veel dingen ingewijd. Een dezer was het zeer belangrijke feit 

van het toekomstige gericht van de Zondvloed. Maar daaraan verbonden was een nog verdere open-

baring die hij mogelijk evenals latere profetie nauw aan elkaar verbonden heeft gezien maar die 

men historisch daarvan moet losmaken, n.1. het nog veel grotere wereldgericht waarin de Here 

komt met Zijn engelen. Judas: 14, 15. wijst hierop als hij zegt: Van dezen, n.1. van hen die in Judas’ 

dagen goddeloos leefden, heeft Henoch geprofeteerd. Zo rijst hij op als de eerste profeet en trekt 

zich zijn profetie samen in één brandpunt: de wederkomst des Heren ten oordeel. 

 

Henoch wandelde met God. De term „wandel” in de Schrift betekent een vrijwillige handeling, een 

gedurig bezig zijn met en een voortgang in zekere dingen; deze zijn een behagen voor hem die 

wandelt. En als het een wandel met God is, dan is het een gaan in de heilige dingen, waarbij men 

eerst tot God gekomen is. “Zullen twee tesamen wandelen, tenzij zij bijeengekomen zijn“, zegt 

Amos 3: 3. God en Henoch zijn ook samen gekomen. Henoch wandelde met God, in Zijn weg, Zijn 

gedachten, Zijn wil. Laten wij ons benaarstigen dat steeds meer op figuurlijke wijze te doen, Zijn 

verlangen van harte volbrengende.       P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 9. 

DE DERDE TERM: TO HAGION PNEUMA. 

 

De term “to hagion pneuma”, de H(h)eilige G(g)eest komt niet vaak voor; we vinden hem slechts 

in Mt. 28: 19; Lk. 12 ; 10, 12; Hand. 1: 8; 2: 38; 4: 31; 9: 31; 10: 45; 15: 28; 16: 6; 2 Kor. 13: 13. 

 

Als we hem nagaan blijkt dat er meestal de „Persoon” van de Geest mee bedoeld is n.1. in Mt. 28: 

19; Lk. 12: 10, 12; Hand. 9: 31; 15 ; 28; 16: 6 en 2 Cor: 13: 13. Mogelijk zou dit ook in de drie 

overblijvende teksten nog kunnen als we in de zinsnede „kracht des Heiligen Geestes” van Hand. 

1: 8 en „gave des Heiligen Geestes” van 2: 38 en 10: 45 de woorden „des Heiligen Geestes” be-

schouwen als de tweede naamval van oorsprong, dus de Heilige Geest als bron van kracht en gave 

aanmerken.We geloven echter dat men hier een tweede naamval van bijstelling in moet zien en dus 

moet lezen: kracht, gave, (d.i.) heilige geest. Dan is het niet de „Persoon”. (Zie volgende paragraaf). 

In Hand. 4: 31 is het zeker de gave die bedoeld wordt, want waar een der termen verbonden is met 

het werkwoord „vervullen” en in de tweede naamval staat, wordt de gave bedoeld (Ef. 5: 18 heeft 

de derde naamvalsvorm en duidt niet de gave maar de „Persoon” aan). 

 

DE VIERDE TERM: TO PNEUMA TO HAGION. 

 

De term “to pneuma to hagion”, de G(g)eest de H(h)eilige komt meer keren voor. In de volgende 

teksten houden we hem voor aanduiding van de „Persoon” des Geestes: Mt. 12: 32; Mk. 3: 29; 12: 

36; 13: 11; Lk. 2: 26; 3: 22; Joh. 14: 26; Hand. 1: 16; 5: 3, 32; 7 ; 51; 8: 18; 10: 44, 47; 11: 15; 13: 

2, 4; 15: 8; 19: 6; 20: 23, 28; 21 ; 11; 28: 25; Ef. 1 ; 13; 4: 30; Hebr. 3: 7; 9: 8; 10: 15. 

 

In Hand. 2: 33 wordt gesproken van de „belofte des heiligen geestes”. We kunnen hierin niet de 

„Persoon” zien want het is de belofte des Vaders, volgens 1: 4; „heilige geest” geeft hier niet de 

bron aan der belofte; het is een tweede naamval van bijstelling: de belofte, d.i. de heilige geest. 

(Hiermee volgt dan dat we, waar we soortgelijke constructie hebben, ook in Hand. 1: 8, 2: 38 en 10 

; 45 van de vorige paragraaf beter doen aan de naamval van bijstelling te denken, dus ook daar van 

de gave sprake is). In Hand. 5: 32 moeten we ook de gave zien, evenzo in 8: 18; 10: 44, 45, 47; 11: 

15; 15: 8, 19: 6 en 1 Thess. 4: 8. In al deze teksten staat het dubbele lidwoord taalkundig om terug 

te wijzen op de reeds bekende gave. We hebben dus dat er 21 maal de „Persoon” en 10 maal de 

gave mee wordt aangeduid. 

 

Hiermee zijn alle teksten met de vier termen gegeven. Men ziet dat we hierin geen radicale lijn 

kunnen trekken n.1. die met en zonder lidwoord(en). Bij die met een lidwoord is dit dikwijls nodig: 

niet om de persoon aan te wijzen maar de genoemde of bekende gave. En bij die zonder lidwoord, 

groep I, wijst wel de term pneuma hagion zonder lidwoord de gave aan maar kan als er een voorzet-

sel voor staat, het lidwoord in het Grieks mede ingesloten zijn. We geven enkele voorbeelden. De 

engel zegt tot de herders: „Gij zult het Kindeke vinden, liggende in de kribbe.” Het Grieks heeft: 

„in kribbe”, d.i. in de hun welbekende kribbe.” Zo Hebr. 1: 3: in Rechterhand, 1 Kor. 4: 21: in 

roede, 1 Kor. 5: 8: in oude zuurdeeg, Hebr. 9: 25: in bloed, Mt. 10: 15: in dag des oordeels, Tit. 1: 

10: uit besnijdenis, Ef. 1:1: door wil Gods, Rom. 6:14: onder wet, onder genade. Zo kan het voor-

zetsel „ek” in Mt. 1: 18 en 20 zeer goed het lidwoord in zich dragen en dan de Persoon van de Geest 

aanduiden; evenzo het „en” van 1 Kor. 12: 3 en het „hupo” van 2 Petr. 1: 21. Men zij in dezen voor-

zichtig; het is beter in grensgevallen aan de Persoon van de Geest te denken omdat Hij toch de bron 

is waaruit de gaven toevloeien, of de werkingen gebeuren dan aan Zijn gave.   P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 9. 

 

Vs. 11 De Apostel verlangt de Romeinse geliefden van God te ontmoeten om hun enige geestelijke 

gave tot hun versterking te kunnen meedelen. Daartoe is zijn smeekgebed. Hij voelt dat, bij al de 

band die zij met hem in Christus hebben, hij hun nog iets te geven heeft, een gave. Hij drukt dit zeer 

bescheiden uit door het woord „enige” maar vestigt er tevens de aandacht op door het woord „gees-

telijke”. 

 

Het woord „charisma”, gave komt meermalen voor. Volgens 1 Kor. 12: 4 is er verscheidenheid van 

gaven. De Korintiërs bezaten alle gaven die toen door de Geest gegeven werden, 1 Kor. 1: 7; we 

vinden ze genoemd in hfdst. 12: 8-10, het zijn er negen. Het woord charisma betekent echter niet 

uitsluitend de bijzondere gave die in de Handelingentijd gegeven werden. In 2 Kor. 1: 11 wordt 

Paulus’ verlossing uit de dood ook een gave genoemd (verkregen door het gebed van velen). In 1 

Tim. 4: 14 en 2 Tim. 1: 6 spreekt Paulus van de gave die in Timotheüs is; deze had hij verkregen 

door oplegging der handen door Paulus; nadat aan deze hierover een profetie aangaande Timotheüs 

gegeven was. Paulus kreeg een bijzondere inspiratie om dit te doen. We geloven niet dat dit een 

„pinkstergave” geweest is; ze is zeer waarschijnlijk die geweest welke in 2 Tim. 1: 7 genoemd 

wordt, n.1. de geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Die schijnt Timotheüs zeer nodig gehad te 

hebben daar hij ouderling, presbyter moest zijn en een leidende functie moest bekleden. Dat een 

„gave” niet steeds iets buitengewoons was, blijkt uit 1 Kor. 7: 7 waar Paulus zegt dat in het na-

tuurlijke elk een gave heeft; deze is hem door geboorte geworden. In 1 Petr. 4: 10 is weer sprake 

van later ontvangen gaven. Dit zijn al de teksten buiten Romeinen met het woord „charisma”. 

 

In Romeinen zelf komt het woord zes maal voor: 1: 11; 5:15, 16; 6: 23; 11: 29; 12: 6. In 12: 6 ziet 

het op de geestesgaven van de bedeling; in 11: 29 gaat het over Gods gave (S.V. „genadegift”) t.o.v. 

Israël als heerlijkheid, verbonden, wetgeving, dienst en beloftenissen (9: 4); in 6: 23 is de gave het 

aionische leven, in 5: 15 en 16 is het die der rechtvaardiging. 

 

De term „geestelijke gave” komt slecht één maal voor en wel in Rom. 1: 11. Mogelijk verwijst men 

naar 1 Kor. 12: 1: „En van de geestelijke (gaven), broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt”; 

„gaven” staat echter niet in de grondtekst, de S.V. zet het daarom cursief; er staat: „van de gees-

telijken”; men kan evenzo goed lezen: van de geestelijke dingen. Maar zelfs als men het op de 

geestelijke gaven van vs. 8-10 betrekking wil zien, dan nog is de „geestelijke gave” van Rom. 1: 11 

iets heel anders. 

 

Wat is dan de „geestelijke gave” die Paulus wil meedelen. Het is niet een der gaven die in hfdst. 12: 

6-8 genoemd worden en die zij reeds bezaten. Het is iets, dat daar boven uitgaat. Is het niet de uit-

eenzetting van Paulus’ bijzondere evangelie en de openbaring van een verborgenheid, dus al het-

geen hij schrijft in de Romeinenbrief? Dit gaat al het andere verre te boven. Achteraf bekeken is dan 

de verhindering die Paulus gehad heeft een voor hem en voor ons zeer gelukkige geweest, daaraan 

toch danken we de Brief die alles overtreft wat Paulus tot dusver geschreven had. 

 

„Tot uw versterking”. Het versterken van vs. 11 is iets anders dan het bevestigen van 1 Kor. 1: en 2 

Kor. 1: 21; het zijn in het Gr. geen gelijke woorden; in de Korinthe brieven staat „bebaio”, in Rom. 

Stèriro. Bebaio betekent: een nadere bevestiging van iets geven. Het woord werd bevestigd door 

tekenen die daarop volgden. Mk. 16: 20. God had reeds Zijn beloften gegeven; die lagen vast door 

Zijn waarachtigheid. Christus kwam voor de Besnijdenis om die beloften nader te bevestigen. Rom. 

15: 8. Het getuigenis van Christus werd nader bevestigd in Korinthe door het schenken van geestes-

gaven. 1 Kor. 1: 6. God zou hen verder bevestigen, vs. 8, 2 Kor. 1: 20. Dat doet Hij ook voor de ge-

lovigen van de bedeling der verborgenheid, Col. 2: 7. De te voren door de Heer Jezus verkondigde 
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behoudenis werd nader bevestigd door Zijn leerlingen, Hebr. 2: 3. Het hart moet verder bevestigd 

worden, nader verzekerd. Hebr. 13: 9. Dit zijn de teksten met „bebaio”. „Sterizo” drukt uit: iets zo 

vaststellen dat het boven alle twijfel verheven is, dat het onwrikbaar wordt; het heeft dus het idee 

van het eens voor al, in zich. Christus richtte Zijn aangezicht naar Jeruzalem. Lk. 9: 51; hier staat 

„sterizo”: Zijn besluit was eens voor al genomen en kon door niets veranderd worden. Er was een 

grote kloof tussen Lazarus en de rijke man gevestigd, Lk. 16: 26; ze was onwrikbaar vast en ono-

verkomelijk. Petrus moest zijn broederen dusdanig sterk maken in het geloof dat zij niet als hij zou-

den wankelen. Lk. 22: 32. Dan vinden we het woord in Rom. 1: 11 en 16: 25, voorts in 1 Thess. 3: 

2, 13; 2 Thess. 2: 17; 3: 3; Jak. 5: 8; 1 Petr. 5: 10; 2 Petr. 1: 12 en Op. 3: 2: In 2 Petr. 3:17 staat het 

zelfstandig naamwoord stèrigmos, vertaald in de St. V. door „vastigheid”, maar nu zouden we zeg-

gen: „standvastigheid”. Hieruit zien we te meer de betekenis van het werkwoord: sterizo is het 

standvastig maken, het onwrikbaar doen vaststaan. 

 

Ook de Romeinse gelovigen hadden dit nodig. Ze moesten naar twee zijden versterkt, meer, vastge-

steld worden: t.o.v. de Heidenen en t.o.v. de Joden. 

 

Vs. 12. Om alle gedachten aan verheffing af te snijden, verzacht hij als het ware het vorige en 

schrijft: „dat is te zeggen: om samen getroost te worden”. Zij moeten vooral niet denken dat de hun 

onbekende apostel van wie zij al veel gehoord hebben, ja wiens naam alom in Heiden- en Jodenwe-

reld genoemd werd, tot hen wil komen als de man aan wiens voeten zij zich maar hebben neer te 

zetten om stil te luisteren. Hij wil niet de meester zijn, de alleen gevende, hij wil ook ontvangen. De 

troost die hij al doorleefd heeft, wil hij met hen nogmaals doorleven, het geloof dat bij hen tot in 

Christus is, wil hij uitbreiden in Deze. Maar niet als wegwijzer die alleen de richting aangeeft maar 

als gids die meegaat. Zo zal hij zijn geloofservaringen andermaal en dan met hen beleven en dat zal 

ook hem versterken en bemoedigen. Als apostel moge hij boven hen staan krachtens zijn roeping, 

als medeontvangers van Gods heil zijn zij zijns gelijken. Paulus vermijdt alle uit de hoogte optre-

den, hij weet dat zij vatbaar zullen zijn voor zijn evangelie dat in hem het geloof ervoor aanwezig 

is, dat hij slechts behoeft nat te maken; dan zullen zij met hem een gemeenschappelijk geloof heb-

ben waarin zij elkaar wederzijds kunnen versterken en bemoedigen.    P. 

 

Gods beeld en de mens 

door S. van Mierlo (Vervolg) 

 

Uit het vorige zien we dus dat voor het maken of scheppen van de mens, zowel de uitdrukking 

„naar het beeld” als „naar de gelijkenis” gebruikt wordt. In Gen. 1: 26 kunnen we dan lezen: „Laat 

ons mensen maken, naar ons Beeld, (dus ook) naar onze gelijkenis”. Ofwel, door gebruik van de 

spraakfiguur Hendiadès: „naar de gelijkenis van ons Beeld.” Daar alleen de Zoons Gods Beeld is, 

werd de mens geschapen naar de Zoon. Dit werd dan ook sinds de oudste tijden door velen in deze 

zin begrepen, b.v. door Clemens van Alexandrië (1ste eeuw), Tertullianus (2de eeuw) en Osiander 

(15de eeuw). 

 

Men begrijpt dan ook beter dat de Here, juist omdat de mens naar zijn gelijkenis geschapen werd, in 

zijn vernedering kon lijken op de gevallen mens (Rom. 8: 3; Fil. 2: 7). 

 

Wat moeten we nu verstaan onder het gelijken op Gods Beeld? De mens wordt, evenals het dier, 

een „levende ziel” genoemd, want naar lichaam en ziel heeft hij veel gemeen met sommige dieren. 

Maar alleen van de mens wordt gezegd dat hij naar Gods Beeld gemaakt is. Dat betreft dus hetgeen 

de mens doet verschillen van het dier, namelijk het verstand, de rede, het abstracte denken, het be-

wust kennen, het willen en „deugden” zoals liefde, gerechtigheid, geweten, enz. Dit alles maakt van 

de mens een „persoon”, die een zekere vrijheid bezit, in de zin dat hij kan weerstaan aan hetgeen 

hem tracht te beïnvloeden, en dus ook een zekere verantwoordelijkheid. De kenmerkende eigen-
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schappen van de mens kan men samenvatten onder het woord „geest”. 

 

De mens heeft dus deel aan de vier „werelden” der schepping: 

1. die van de stof, 

2. die van het cellen- of plantenleven, 

3. die van het zinne- of dierlijke leven, 

4. die van het geestesleven. 

 

We vinden die drie laatsten terug in Hand. 17: 28: „In Hem leven we, bewegen ons en zijn we”. 

Niet alleen heeft de mens een zeker cellenleven zoals de planten, niet alleen beweegt hij zich zo-

als de dieren, maar hij heeft daarbij een zeker „zijn”, een zeker „wezen” of „zelfstandigheid”, 

zoals God. God is geest, en de gelijkenis betreft dan ook in het bijzonder de geest. 

 

In een ander werk hebben we er op gewezen, dat Gen. 1 handelt over het mensdom in de meest wij-

de zin, omvattende pre-Adamieten en Adamieten, en dat in latere hoofdstukken de aandacht vooral 

gevestigd wordt op Adam en de Adamieten. 

 

We kunnen nu beter nagaan in hoever de pre-Adamieten verschilden van de Adamieten. Bij de eer-

ste, naar het Beeld Gods geschapen, was er wel een zekere overeenkomst met de Zoon, maar in 

zeer geringe mate. Volgens de gegevens der opgravingen blijkt het dat hun geestvermogens zeer 

beperkt waren, al gebruikten ze werktuigen, konden ze tekenen, maakten ze vuur en begroeven ze 

hun doden. Doch door deze levensuitingen bleken ze volkomen onderscheiden te zijn van de dieren. 

 

Pred. 7: 29 leert ons dat de mens in brede zin, dus ook de pre-Adamiet, gemaakt was in „rechtheid”. 

Dit duidt aan dat er bij zijn schepping geen kiem van zonde in hem lag, want het is God niet die de 

zonde in de schepping brengt. Maar, omdat hij naar Gods Beeld geschapen was, bezat hij een zeke-

re vrijheid. Als hij een verkeerd gebruik maakte van deze vrijheid, dus niet in overeenstemming met 

Gods wil, dan zondigde hij. Hij was niet verplicht te zondigen, maar wel blootgesteld aan de zonde. 

Daar God waarschijnlijk niets aan de pre-Adamiet geopenbaard had betreffende zijn wil, was die 

zonde voor hem geen overtreding. Hij wist niet wat hij deed, was niet verantwoordelijk voor die 

zonde, en deze werd hem niet toegerekend. 

 

De eerste pre-Adamiet was dus geen zondaar „van nature”, alsof God de oorzaak der zonde geweest 

zou zijn. Hij werd (op onbewuste wijze) zondaar, omdat hij niet handelde in overeenstemming met 

Gods wil. Bij de pre-Adamiet was de heerlijkheid, gerechtigheid, rechtheid, verstand, kennis enz. 

uiterst beperkt. In alle opzichten was hij in een staat van „kindsheid”. Daar hij geen geestelijke ge-

meenschap met God had, was hij sterfelijk. Voor hem was de dood een „natuurlijk” gevolg van zijn 

gebrek aan heerlijkheid, niet een „straf” voor de zonde. 

 

Bij het formeren van Adam gebeurde er echter iets bijzonders, vermeld in Gen. 2: 7. Door de inlich-

tingen die andere Schriftplaatsen ons leveren moeten we besluiten dat er een bijzondere geestelijke 

inwerking van God plaats greep, die hem verre boven de pre-Adamieten verhief en hem in grotere 

mate deed gelijken aan Gods Beeld. We weten dat de Here, zelfs in zijn dienstknechtgestalte, be-

schikte over buitengewone geestvermogens: Hij hoorde en kende de Vader (Joh. 10: 15) en kende 

ook de mensen, zonder hulp der zintuigen, naar hun wezen (Mat. 12: 25; Luk. 6: 8; Joh. 1: 48-51; 2: 

24, 25; 5: 42; 10: 27 enz.). Welnu, ook Adam had gemeenschap met God (Gen. 2:16, 17; 3:8) en 

beschikte over bijzondere geestvermogens: hij kende de dieren naar hun wezen, en kon hun dus een 

naam geven die dat wezen uitdrukte. Hij was geen slaaf der zonde, want ook van hem die door God 

geformeerd werd, kon gezegd worden dat God hem „recht” maakte (Pred. 7:29), wat hem dus toe-

liet God te kennen, met Hem in gemeenschap te zijn. 

 

Van God kreeg Adam zekere aanduidingen aangaande Zijn wil, d.i. aangaande wat werkelijk goed 
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was, en hij kon door zijn staat van rechtheid in overeenkomst met die wil handelen. Door een goed 

gebruik te maken van zijn vrijheid kon hij zijn zondeloze staat „vast” maken, een rechtvaardige, een 

„zoon van God” worden en dus ook komen tot de onsterfelijkheid. Zijn oorspronkelijke gerechtig-

heid kon dus het beginsel zijn van een dadelijke gerechtigheid. 

 

Verder was ook zijn lichaam méér gelijkend op dat van Christus. Hij had, in tegenstelling met de 

pre-Adamieten, de volle levenskracht en behoefde niet te sterven, als hij slechts met God in ge-

meenschap bleef. 

 

Beiden, de pre-Adamieten en de Adamieten waren dus naar Gods Beeld gemaakt. Dit omvat alles 

wat hen tot mens maakte en hen boven de dieren stelde. Het kan dus ook niet „verloren” worden, 

zonder dat ze zouden ophouden mensen te zijn. Maar ze kunnen min of meer gelijken op Gods 

Beeld. Adam had, door Gods bijzondere inwerking en het tot stand brengen van een geestelijke ge-

meenschap, een grotere gelijkenis, meer ontwikkelde geestvermogens. Dat meerdere kon hij, geheel 

of ten dele, verliezen door ongehoorzaamheid, zonder daarom op te houden een mens te zijn. 

 

Dit gebeurde bij de „val”. Toen kwam Adam terug tot een toestand die niet zo zeer meer verschilde 

van die der pre-Adamieten. Deze waren al zondaars, maar met weinig of geen verantwoordelijk-

heid; Adam werd nu tot zondaar en was daarvoor ten volle verantwoordelijk omdat hij Gods wil 

kende, over buitengewone geestvermogens beschikte en niet behoefde te zondigen. Na de val kon 

van Adam, van alle Adamieten die door hun gemeenschap met Adam in zijn gevallen toestand 

deelden, en van alle pre-Adamieten, dus van alle mensen gezegd worden: 

 

“Allen derven de heerlijkheid Gods”, Rom. 3: 23. 

 

„Maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd 

geworden”, Rom. 1: 21. 

 

„De Heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd 

zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten”, 
Ef. 4:17, 18. 

 

Allen zijn „geestelijk dood” (Joh. 5: 24; 1 Joh. 3: 14), ze bevinden zich niet meer in geestesgemeen-

schap met God. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 21. 

 

In deze visie staat David niet alleen. Ook Job spreekt ervan. In Job 1: 21 vinden we een merkwaar-

dige uitspraak. Daar zegt Job: „Naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt zal ik daar-

henen wederkeren”. Deze tekst kan op twee wijzen verklaard worden:  

1° door de moederschoot letterlijk, lijfelijk te nemen en het „daarhenen wederkeren” te vervlakken, 

2° door „moederschoot” figuurlijk te nemen en het „daarhenen wederkeren” letterlijker.  

In het ene geval leren we dan iets aangaande het „waarheen” van de mens, in het tweede van het 

„vanwaar” en het „waarheen”. 

 

Het eerste geval. De moederschoot letterlijk. Dan zal Job een zeker gebaar gemaakt hebben, naar de 

aarde gewezen en gezegd: Daarheen keer ik (als stof) weder. Of in onze tijd overgezet: Mijn li-

chaam uit het levend organisme van mijn moeder geboren en uit organische stof bestaande, zal door 

de onttrekking van de geest des levens, na in het graf te zijn neergelegd, tot stof vergaan. 
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Indien men het zo neemt zal men het toch moeten verstaan als Ps. 146: 4: „Zijn geest gaat uit, hij 

keert weder tot zijn aarde”. „Hij” is de mens naar zijn gehele persoon, wiens voorvader uit de aarde 

is voortgekomen, terwijl hij als een blad van een boom vallend door het organische heen wederkeert 

tot aarde. 

 

Het tweede geval. De moederschoot figuurlijk. Deze is dan de moederschoot der aarde (aldus een 

aantekening in de Canisius vertaling). Nu krijgt het „daarhenen wederkeren” zijn volle betekenis. 

Hier denkt Job niet aan zijn lijfelijke moeder maar ziet hij terug op zijn eerste voorvader in wiens 

lendenen hij was. Jobs eigen lichaam is niet letterlijk uit de aarde voortgekomen om daarhenen na 

de dood weder te keren, maar Job grijpt terug naar de eerste mens waaruit hij ontstaan is. Hij ver-

eenzelvigt zich met Adam. Deze kwam voort uit de aarde, en in hem lagen alle mensen in en zo is 

de aarde de moederschoot van allen. Bij de dood keren zij daarin weder. Zo bezien ligt Jobs uit-

spraak in de lijn van die van David die dan in andere bewoordingen zijn navolger werd in dezen. 

We vinden dan het „vanwaar” en het „waarheen” scherper aangegeven. 

 

In deze tweede zin vatten we Jobs woord op. Dus als profetische terugblik t.o.v. de oorsprong. Ech-

ter, hoe ook opgevat, het wederkeren tot de aarde houdt in, dat de mens er uit voortgekomen is het-

zij men hem beschouwt als een takje aan de mensheidsboom of als zich vereenzelvigd met deze in 

zijn oerkiem. 

 

7 “De ongeformeerde klomp.” 

David spreekt in Ps. 139: 16 over zijn „ongeformeerde klomp”. Zo heeft de S.V. het Hebr. woord 

„golèm” weergegeven. Het komt slechts één maal voor, hier. Er zijn echter twee andere vormen met 

dezelfde medeklinkers die ons de betekenis nader kunnen toelichten. De eerste ervan is het werk-

woord “galam”; dit betekent „samenwinden”. We vinden het in 2 Kon. 2: 8: „Toen nam Elia zijn 

mantel en wond hem samen”. De tweede is het zelfst. naamwoord „galoem”; dit is vertaald door 

„pak”: „Die waren uw kooplieden met volkomen sieraden, met pakken van hemelsblauw en ge-

stikt werk”. Het woord „pak” drukt een net en geordend samenwindsel uit; de kooplieden frommel-

den hun dure stof hemelsblauw maar niet tot een onordelijk samenbindsel in een; ze vouwden het 

netjes op en wikkelden het ordelijk in een. Zoals Elia zijn mantel behoorlijk opgerold heeft om er 

het water mee te kunnen slaan. 

 

In Ps. 139 staat, zoals we zeiden, het woord golèm. We zien daarin de aanduiding van een ordelijk 

ingewikkelde kern, een mens in oervorm met de windingen die de kernlissen of chromozomen, al of 

niet zichtbaar, hebben. De vertaling: „ongeformeerde klomp” is maar betrekkelijk juist; „ongefor-

meerd” is nog aanvaardbaar: het geheel moet nog gevormd worden. Maar „klomp” is veel te ruw 

voor een zo groot wonder als de mens in kiemvorm. Beter is: ingewikkelde kern. 

Wij voor ons zien in de natuurlijke ontwikkeling van het kind een zekere herhaling van die van de 

eerste mens. Zeker, bij de verwekking van het kind ontstaat de eerste kiem anders, namelijk uit de 

versmelting van de zaadcel van de vader met de eicel van de moeder. Toch moet deze versmelting, 

het zich in elkaar strengelen der twee cellen, er komen wil van een wording sprake kunnen zijn. Bij 

de eerste mens schiep God die kiem rechtstreeks, daarom heet Adam in Lk. 3: 38 Gods zoon; Hij 

wikkelde daarin in aanbegin 's mensen wezen, zijn zijn als mens, met de eigenschappen en hoeda-

nigheden en formeerde hem verder. Adam heeft als zaad in de aarde gelegen, deze is zijn natuur-

moeder. Daaruit is hij ontwikkeld en die moederschoot wordt nu, als regel, ook zijn graf. 
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De Brits-Israëlleer 

No. 21. 

IV HET STENEN KONINKRIJK  

1. Sprong van vier op zeven. 

 

De Br.-Isr. leer meent, dat we nu in het Stenen Koninkrijk leven. De volken van N.W. Europa, de 

Britse eilanden en Amerika beheersen de wereld. Ze moeten Satans macht weerstaan (de Br.-Isr. 

leer moet hen daarvoor wakker maken), zij zijn Gods uitverkoren volk. Ze hebben Spanje weer-

staan, Napoleon (de vraag rijst daarbij of Pruisen, Rusland en Oostenrijk er ook toe behoren, want 

die zijn met nog andere volken in 1814 Frankrijk binnengerukt), Hitler (behoren Joegoslavië, Grie-

kenland er ook toe?) en nu doen ze het Rusland. In één woord, zij heersen met God. 

 

De voorstanders van deze leer bedoelen met alle ernst Gods Woord dat voor hen geheel geïnspi-

reerd is (evenals voor ons) ten volle te handhaven en werpen zich met kracht op de reële zin van dat 

Woord, met inbegrip van de profetieën. Maar zij zien meerdere dingen over het hoofd, maken 

sprongen. Zo bij Dan. 2. 

 

Hoe men ook Dan. 2 wil verklaren, we vinden vijf en geen vier rijken in het beeld dat Nebukadne-

zar zag: goud, zilver, koper, ijzer, ijzer-leem. De eerste vier zijn voor ons: Babel, Medo-Perzië, 

Griekenland, Romeinse Rijk. Nu wil de Br.- Isr. leer ineens van het Romeinse Rijk, het vierde, 

overspringen op het rijk dat gevestigd wordt door de Steen die zonder handen wordt afgehouwen. 

Voor ons is dat een sprong van vier op zeven, want voordat het Stenen Koninkrijk komt, moet eerst 

het Voet- en Teenrijk, het vijfde nog komen en dit moet volgens Dan. 7 daarna nog door het ijzeren 

Monsterrijk (met 3 andere) gevolgd worden. Pas dan komt het Koninkrijk van onze Here Jezus 

Christus. Hij is de Steen en Zijn rijk zal mede gegeven worden aan de heiligen des Allerhoogsten. 

(Dan. 7: 27). De Mensenzoon ontvangt Zijn rijk pas nadat het Beestrijk verdaan is, pas dan zal de 

God des hemels een niet te verstoren koninkrijk doen komen. (Dan. 2: 44). 

 

Het vijfde rijk van Dan. 2 ligt buiten de vier voorgaande, evenals de voeten buiten de andere li-

chaamsdelen liggen. Het is het Voet- en Teenrijk. Voor ons is dit er nog niet geweest. De profetie is 

onderbroken. Het is niet het verbrokkelde Romeinse Rijk, want dan zou het in het gebied van het 

vierde, het Rom. Rijk liggen. Het is een geheel nieuw rijk. 

 

In de eindtijd is het gehele complex er weer. Nebukadnezar ziet in zijn droom dat het gehele beeld 

vermalen wordt. „Toen werden tesamen vermalen het ijzer, leem, koper, zilver en goud” 2: 35. 

Voordat dit gebeurd is, komt het „Stenenrijk” er niet. En kan ook Brits-Israël met zijn mede-rijken 

niet heersen. Want Israëls heerschappij geschiedt niet buiten zijn Koning om, maar is er door die 

Koning. 

 

„Doch in de dagen van die koningen, d.w.z, van de koningen van al die rijken, zal de God des 

hemels een koninkrijk verwekken dat in eeuwigheid, (Hebr.: in de eeuwen, meervoud) niet zal 

verstoord worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid (Hebr.: in de eeuwen) bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zon-

der handen afgehouwen werd, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde.” Dan. 2: 44, 

45. Hoe kan dan thans, nu er (afgezien ervan dat het vijfde rijk er nog niet geweest is) nog vele rij-

ken zijn, reeds het Stenen Rijk heersen? 

 

Aan de heerschappij van Christus gaat die van het Beest vooraf. Eerst moet de Mens der zonde zijn 

rijk gesticht hebben. Hij is de Kleine Hoorn van Dan. 7 en 8. Dit alles is nog toekomst. Zolang ech-

ter Christus niet heerst, heerst Israël, ook Tienstammig Israël (dat niet bestaat naar we zullen zien) 
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niet. Het volk van de heiligen des Allerhoogsten (niet: der hoge plaatsen) krijgt het rijk eerst met 

Hem, hun Koning. Dan. 7: 27. Hij zal Koning zijn over het Huis Jakobs, niet nu, maar: in de eeu-

wen, (grondtekst van Lk. 1: 33); deze vangen aan met de toekomende eeuw, dat is bij de weder-

komst van Christus. 

 

2 De Steen van Dan. 2. 

Zoals gezegd verstaat de Br.-Isr.leer onder de steen van Dan. 2 het Tienstammig Israël. Het zonder-

handen-afgehouwen worden is voor haar de bijzondere geboorte van Izaak. Laat ons in de Schrift 

nagaan wie of wat zij met de „steen” aanduidt. 

 

Het woord “steen” komt in totaal zo’n 340 maal voor. Van al deze keren wordt het slechts 18 maal 

in figuurlijke zin gebruikt. We gaan ze na en beginnen we met het N.T. 

 

Het Gr. woord voor steen is „lithos”. Het wordt 60 maal gebruikt waarvan 12 keer figuurlijk. Steeds 

wijst het dan Christus aan. Petrus zegt dat Hij de steen is die de bouwlieden verworpen hebben en 

die geworden is tot hoofd des hoeks, Hand. 4: 11 (zie mede vs. 10). Hij citeert hiermee ’s Heren 

woorden, Mt. 21: 42, Mk. 12: 10, Lk. 20: 17. Deze steen is ook de steen des aanstoots van Rom. 9: 

32, 33 en 1 Petr. 2: 4, 6, 7, 7. Op wat over deze steen in Mt. 21: 44 en Lk. 20: 18 staat, komen we 

hieronder terug. 

 

Nu het O.T. Hier vinden we voor steen „èbèn”. Dit woord komt zo’n 280 maal voor, maar slechts 6 

keer in figuurlijke zin, in Jesaja en Daniel elk 3 maal. 

 

Jes. 28: 16 “Daarom, alzo zegt de Here: Zie Ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen”. 

 

Jes. 8:14 „De Here der heerscharen zult gij heiligen - Dan zal Hij u tot een heiligdom zijn. Maar 

tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling de twee Huizen Israëls”. 
 

Blijkt uit het N.T. dat Christus de steen des aanstoots is, in Jesaja zegt de Here dat Hij dit zelf is. Hij 

zal zijn tot een steen des aanstoots. Hij, de Jahweh is de latere Christus in het vlees. Als zodanig zal 

bij de beide Huizen Israëls tot een steen des aanstoots zijn. 

 

De tien stammen zijn het ene Huis Israëls. Indien zij nu na hun volksidentiteit verloren te hebben 

Christus als Heidenen aanvaard zouden hebben, is dit woord van Jesaja onjuist en onvervuld geble-

ven. Dan heeft alleen het andere Huis, Juda-Benjamin zich aan Hem gestoten. De Schrift zegt dat 

Hij beide Huizen tot steen des aanstoots zal zijn. Hiermee vervalt de leer over de verloren volksi-

dentiteit en worden de z.g. tien stammen geen Heidenen. 

 

We vinden de overige keren dat „steen” figuurlijk gebruikt is in Dan. 2. „Dit zaagt gij totdat er een 

steen afgehouwen werd zonder handen”, vs. 34, “uit de berg”, vs. 45. Deze steen wordt tot een 

berg, vs. 45. 

 

Tot op heden vonden we dat de Steen in figuurlijke zin Jahweh-Christus is. Is de steen van Dan. 2 

nu een rijk? We kunnen dit niet inzien omdat we geloven dat de Schrift ook voor Dan. 2 leert dat de 

steen Christus is. Ten eerste volgt dit uit twee teksten uit het N.T. Mt. 21: 44 en Lk. 20: 18. Zij lui-

den: 

 

„En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen”, 

 

In deze verzen is sprake van twee dingen: het vallen op en het vallen van de steen. Het eerste betreft 

de steen gelegd in Sion. Dit is Christus in Zijn vernedering. Het tweede, het vallen van de steen, 

betreft Zijn tweede komst, die in Zijn verhoging. In het eerste geval ligt de steen op de aarde, in het 
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tweede valt hij op de aarde. Over dit laatste gaat het in Dan. Ten tweede wijst de uitdrukking „zon-

der handen” steeds elke menselijke tussenkomst, bemiddeling of tussenschakel af en heen naar de 

daad Gods. De Kleine Hoorn, de mens der zonde, wordt zonder hand verbroken, n.1. door de geest 

van Christus’ mond, Dan. 8: 25, 2 Thess. 2: 8. Christus is besneden zonder handen, Col. 2 :11. Zie 

voorts Job. 23: 20 en de teksten die „niet met handen” hebben n.1. Klaagl. 4: 6, Hand. 7: 48, 17: 24 

en 25, 19: 26, 2 Kor. 5: 1, Ef. 2:11, Hebr. 9: 11 en 24. 

 

Het zonder handen afgehouwen worden van Dan. 2 is het zenden van Gods wege - de Berg - van 

Christus ten oordeel. Dan valt Hij op hen voor wie Hij de rots der ergernis is en tevens op het grote 

monsterrijk van de eindtijd, dat vermalen wordt. 

 

Zo is de steen èn naar logische consequentie en naar de geest der Schrift niet Israël maar Christus. 

Hij en niet Israël wordt de berg die de gehele wereld vervult. De steen is niet Israël, want hij wordt 

gelegd in Sion, in Israëls centrum, kan dus dit Israël zelf niet zijn. Hij is de beide Huizen Israëls tot 

een aanstoot en ergernis. Het zijn niet alleen de Judaieten die zich er tegen gestoten hebben, het is 

Israël, Rom. 9: 31. Voor ons is dit „geheel Israël”, maar indien de voorstanders der Br.-Isr.leer er 

alleen het Tienstammenrijk onder willen verstaan, komen zij met hun leer lelijk in het gedrang want 

dan is dit Israël zich wel bewust van zijn volksidentiteit. Geheel Israël, met uitzondering van het 

overblijfsel naar de verkiezing der genade, heeft zich gestoten en op Israëls ongehoorzamen in de 

eindtijd zal Hij vallen. 

 

Ten slotte. Nog nooit is het totaalbeeld er geweest, goud, zilver, koper, ijzer, ijzer-leem. Het is er op 

een rijk na in opvolging geweest. Nebukadnezar ziet het totaalbeeld vermorzeld. Dit gebeurt pas in 

de eindtijd. Dan. 2: 44. Maar dan kan het Stenen koninkrijk er nu nog niet zijn en valt ook hier de 

Br.Isr.visie. 

 

Zie verder onze uitgave: „Het gedeelde Koninkrijk”.  

       

3 De jaar-dag tijdberekening 

 

In dit verband zij opgemerkt dat de Schrift de tijden der Heidenen nergens stelt op 7 maal 360 of 

2520 jaar; ook niet dat ze begonnen zijn in 604 v. Chr.; dan zouden zij geëindigd zijn in 1916 of 

1917. De Schrift leert dat de heilige stad en dat in de eindtijd vertreden zal worden 42 maanden. Op. 

11: 2. Ook dat de Heidenen tot op ’s Heren komst op de Olijfberg tegen Jeruzalem zullen strijden en 

de stad zullen innemen, Zach. 14: 2-4. Hoe kan men dan zeggen dat ze reeds geëindigd zijn? Wie 

met getallen gaat rekenen in de tijd dat Israël Lo-Ammi, Niet-mijn-volk is, komt verkeerd uit.  

Ook  wie een jaardag theorie wil toepassen, en b.v. de 1260 dagen van Daniël tot 1260 jaar maakt; 

hij vergeet dat de Schrift slechts twee maal dagen - en dan nog werkelijk voorbijgegane - aandui-

ding laat zijn van jaren, n.1. in de woestijnreis, Num. 14: 34 en bij Ezechiël, 4: 4-6. In beide geval-

len is dit aangegeven. Dit doet de Schrift nergens ergens anders. Daarom heeft niemand het recht dit 

wel te doen. 

 

Dat b.v. de 1260 dagen van Op. 11: 3 geen 1260 jaren zijn blijkt uit het feit dat ze in vs. 2 als 42 

maanden aangeduid worden. Nergens heeft het woord maand in O. of N.T. de betekenis van een 

symbolische maand. Ook niet in Openb. (9: 5, 10, 15; 11: 2, 13: 5; 22: 2). Daarom kan men van de-

ze dagen geen jaren maken. Noch ook van die van Dan. 12. Het zijn letterlijke etmalen welke nu 

nog toekomstig zijn. 

 

4 Het zitten op Davids troon 

 

Volgens de Br.-Isr. leer zit het Engelse koningshuis op Davids troon. Zedekia’s dochter Tamar 

Tehpi is via Egypte naar Ierland getrokken en daar is zij koningin geworden. Later is haar konings-
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huis op de Schotse troon gekomen. Uit dat Huis stamt het Engelse koningshuis af. Zo is de Davidi-

sche troon nooit onbezet gebleven. Vanzelf moet „Efraïm” dan ook al in Schotland zijn geweest. 

Maar dat is tijdrekenkundig niet mogelijk, tenzij we aannemen dat de 10 stammen uit Assur ont-

snapt zijn voor Nebukadnezar het overwon en zij, althans Efraïm, in korte tijd door West-Azië, Rus-

land en Duitsland getrokken zijn om zich in Engeland-Schotland te vestigen. Dit ter zijde. 

 

Waarop grondt men nu deze mening aangaande Davids troon? Op Gen. 49: 10: “De scepter zal van 

Juda niet wijken noch de wetgever (bevelhebberstaf) van tussen zijn voeten totdat Silo komt” en 

Jer. 33: 17: „Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon des Huizes Israëls 

zitte”. 
 

Laat ons zien of deze teksten hiervoor kunnen dienen.     P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 10 OCT. 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No.10. 

HEBREEËN II KAÏN 

 

Het aangeboden Zondoffer I. De tekst van Gen. 4: 7.  

Indien gij weldoet, is er verhoging en indien niet, er ligt een zondoffer bij de ingang  

en Zijn begeerte is tot u.       Gen. 4: 7. 

 

Tegenover Gods getuigenis tot Abel staat Zijn aanbod aan Kaïn. Wat dit inhield willen we bekijken. 

 

In de S.V. vinden we Gen. 4: 7 weergegeven als hierboven. De N. Vert. met vs. 6 er bij: “Waarom 

zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed 

handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens be-

geerte naar u uit gaat doch over wien gij moet heersen” . 

 

Gen. 4: 7 heeft de vertalers in het algemeen veel moeite gegeven. Mogelijk zullen we het anders 

moeten vertalen dan de St. en N. Vert. het doen. 

 

Het woord „zonde” wordt in de N. Vert. vergeleken met een belager en in velerlei uitlegging als een 

roofdier; deze (dit) ligt dan op de loer om iemand te grijpen. Maar dit hoeft zo uit het Hebr. nog niet 

voort te vloeien. Het woord door „zonde” vertaald is in andere teksten weergegeven door „zondof-

fer”; zie Ex. 29: 14; 30: 10; Lev. 4: 14; 10: 17. Zo zou het in Gen. 4: 7 ook vertaald kunnen worden.  

Het werkwoord „liggen” betekent niet op de loer liggen om iemand te bespringen; in Ps. 23: 2, Gen. 

29: 2; Jes. 11: 6 en 34: 30 heeft het een heel andere betekenis. De „deur” behoeft niet die van een 

huis te zijn; het woord wordt vaak gebruikt voor de „deur” d.i. ingang van de tabernakel. Het woord 

zondoffer is vrouwelijk, maar „ligt” staat in de mannelijke werkwoordsvorm en slaat dus niet op 

zondoffer maar op iets anders. We kunnen nu deze omschrijvende vertaling geven : 

 

Indien gij niet weldoet, (dus zondigt), ligt er (een Lam-in- voeging bij de mannelijke vorm van 

,ligt”) als zondoffer aan de deur (n.1. van de tabernakel gevormd door de cherubim waarvan de 

grondtekst van Gen. 3: 24 zegt dat zij geplaatst werden in een tabernakel; en Zijn (des Lams) be-

geerte (lust) is tot u. En gij zult heersen.        P. 

 

De Heilige Geest en heilige geest 

No.10. 

TO PNEUMA - DE GEEST. 

Na over de Heilige Geest en heilige geest gesproken te hebben willen we tot slot nog stilstaan bij de 

term „to pneuma” zonder enige bijvoeging en met een andere bijvoeging dan „heilige”. Ook hier 

vinden we hetzelfde als bij de besproken termen: hij wijst zowel de „Persoon” als de gave aan. 

 

De „Persoon” vindt men o.i. in: 

Mt. 3: 16; 4: 1; Mk. 1: 10; Lk. 2: 27; 4: 1, 18; Joh. 1: 33; 3: 6, 8 („De wind” moet zijn „De Geest”) 
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18, 34. 

Hand. 2: 4; 11: 28; 21: 4. 

Rom. 8: 5b, 11, 11, 16, 23, 26, 26, 27; 15: 16, 30. 

1Kor. 2: 10, 10, 12, 13; 3: 16; 6: 11; 12: 4, 7, 8, 8, 9, 9, 11; 

2Kor.1: 22; 3: 6b (tweede woord geest), 8; 5: 5; 

Gal. 3: 14; 4: 6; 5: 22. 

Ef. 1: 13; 3: 5, 16; 4: 3, 4; 5: 18; 6: 17; Col. 1: 4. 

2 Tim. 4: 1; Hebr. 10: 29; 1 Petr. 1: 2, 11; 1 Joh. 5: 6, 6. 

Op. 2: 7, 11, 17, 29; 3: 1,6, 13, 22; 22: 17. 

 

We vinden de „Persoon” ook in de volgende verbindingen: 

Geest Gods: Rom. 8: 9a; 1 Kor. 2: 11, 14; 6: 11; 1 Petr. 4: 14. 

Geest des Heren: Lk. 4: 14; Hand. 6: 3. 

Geest van Christus: Rom. 8: 9b. 

Geest van Jezus Christus: Fil. 1: 19. 

Geest des levens: Rom. 8: 2. 

Eeuwige (aionische) Geest: Hebr. 9: 14. 

 

Enkele aantekeningen. 

Volgens Mk. 1: 10 daalde de Geest neer, evenzo volgens Joh. 1: 33, maar in Mt. 3:16 staat: Geest 

Gods, dus zonder lidwoord. Enkele handschriften hebben echter to pneuma tou theou, de Geest 

Gods. Dit lijkt ons juister, en in overeenstemming met Mt. 4:1: de wegleiding vanwege de Geest; 

daarom hebben we Mt. 3: 16 in deze lijst opgenomen. 

 

Op Simeon was heilige geest, maar vanwege de Geest was hem een openbaring gedaan, Lk. 2: 26, 

27. 

 

In Joh. 3: 6 en 8b zien we de verwekking uit de Geest; deze Geest (en niet: de wind, zoals de St. en 

de Nw. Vert. hebben) blaast waarheen Hij wil, vs. 8a. In Joh. 3: 34 vinden we: God geeft Hem (de 

Gezondene) de Geest niet met mate. Zo ook de St. Vert.; de Geest is dan het voorwerp van het ge-

ven. Maar dan moet men een kleine letter zetten en de geest als gave beschouwen. Het kan echter 

ook anders: men kan de Geest als onderwerp zien (de vormen voor onder- en voorwerp zijn in dit 

geval in het Grieks dezelfde) en het voorwerp zien verzwegen, vanwege het pas genoemd; dan is de 

tekst zo te lezen: Hij die God gezonden heeft spreekt de woorden Gods want de Geest geeft Hem 

(de woorden) Gods niet met mate. Dit laatste lijkt ons logischer. 

 

In Rom. 8 wordt het woord pneuma op verschillende wijzen gebruikt; we kunnen daar nu niet 

breeduit op ingaan; we vinden echter de „Persoon” zeker in 8: 16 e.v. en o.i. ook in vs. 5 en 11. 

 

Grensgevallen. 

Er zijn hierin moeilijke teksten die we bij deze rubriek hebben ingedeeld. Bijv. Lk. 4: 18; de grond-

tekst luidt: geest (des) Heren, beide zonder lidwoord; de vorm van „Heer” geeft aan dat het een 

tweede naamval is. Mk. 1: 10 en Joh. 1: 33 geven o.i. de Persoon aan, maar in Mt. 3 :16 en dit vers 

zouden ons aan de gave kunnen doen denken. Nu zij opgemerkt, dat het Hebr. geen bepaald lid-

woord gebruikt bij Geest des Heren, ook al hebben wij dit in onze vertalingen: echter kan ook zon-

der dat de „Persoon” van de Geest aangegeven zijn. Christus kan de woorden zonder lidwoord in 

het Aramees gebruikt hebben, en toch de Geest bedoeld hebben. We hebben deze tekst daarom in 

deze groep geplaatst. Zo ook Rom. 8: 9b met zijn Geest Gods en Geest van Christus, beide zonder 

voorzetsel. Men kan dit voor een gave houden, maar we denken, ondanks er geen lidwoord staat, 

aan de Persoon. Zo ook Hebr. 9: 14: de aionische Geest; ook hier staat geen lidwoord, maar het 

voorzetsel (dia) kan het in zich besluiten. Mocht echter iemand het anders willen nemen, dan zij hij 

hierin volkomen vrij; we willen er zeker niet over twisten.      P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No.10. 

 

Vs. 13. Paulus is reeds menigmaal voornemens geweest naar Rome te gaan. Hij zoekt de grote ste-

den met veel vreemdelingenverkeer om daarvan gebruik te maken ter verbreiding van het evangelie: 

Thessalonica, Korinthe, Efeze. De vreemdelingen die er komen zullen het woord Gods, indien het 

hun treft, alom verbreiden. Geen wonder dat hij ook vooral naar Rome wil. Van Aquilla en Priscilla, 

uit Rome verdreven Joden heeft hij van de Romeinse gelovigen gehoord. Nu het onder Keizer Nero 

de Joden weer vergund is er terug te keren, ziet Paulus in de hoofdstad van het Rijk een machtig 

centrum voor de verdere verbreiding van het evangelie der voorhuid. Priscilla en Aquilla zijn met 

vele anderen teruggekeerd (Rom. 16); dit wakkert te meer zijn verlangen aan. Echter, telkens is er 

verhindering; het waardoor deelt hij niet mee. Soms verhinderde Satan zijn plannen, 1 Thess. 2: 18, 

soms de Heilige Geest, Hand. 16: 6, 7. De verhindering om Rome te bezoeken heeft een positieve 

uitwerking gehad: we danken er de Brief aan de Romeinen aan, evenals we aan Satans tegenwer-

king de Brieven aan de Thessalonicensen danken. 

 

Paulus’ voornemen is niet zo spoedig vervuld als hij toen hoopte: het heeft nog een paar jaar ge-

duurd voor hij er kwam: de tweejarige gevangenschap te Caesarea ligt er zeker tussen. Toch heeft 

hij het plan niet naar het vlees of lichtvaardig genomen, 2 Kor. 1: 17. God heeft het in vervulling 

doen gaan al is het anders geweest dan Paulus gedacht heeft. 

 

De bewoordingen “ik wil niet dat (het) u onbekend is” of „dat gij onwetende zijt” treffen we 

meer aan bij Paulus. Zie Rom. 11: 25, 1 Kor. 10: 1; 12: 1; 2 Kor. 1: 8; 1 Thess. 4: 13. Hiermee leidt 

de apostel telkens een nieuw punt in dat hij dan uitlegt. Als we dit in het oog houden is dit ook in 

vs. 13 het geval. Het „onder u” van vs. 11 en dat van vs. 13 zijn nog niet hetzelfde. In vs. 11 gaat 

het over het meedelen van enige geestelijke gave onder de gelovigen, in vs. 13 betekent het: onder 

uw stadgenoten. In het eerste vers ziet hij hen dus als gelovigen, in het tweede als stadgenoten van 

anderen. Het vervolg van het vers wijst daar ook op: hij wenst onder de nog niet gelovige Romeinen 

ook enige vrucht te hebben zoals onder de andere Heidenen. Waar hij niet op iemand anders fun-

dament wenste te bouwen, Rom. 15: 20, volgt daaruit dat Petrus toen zeker nog niet in Rome gear-

beid heeft (als hij het al ooit gedaan heeft); dit blijkt ook hieruit dat Paulus hem geen groeten zendt 

in het slothoofdstuk. 

 

Vs. 14. Paulus noemt zich een schuldenaar. Hiermee spreekt hij zijn verantwoordelijkheid uit. Niet 

alleen is hij van Godswege geroepen tot de prediking van het evangelie der voorhuid, Gal. 2: 7; 1 

Kor. 9: 16, 17 en is hij een slaaf van Christus, maar ook de inhoud van het evangelie: de gerechtig-

heid Gods noopt hem te spreken. Hij voelt zich een schuldenaar van allen: van Grieken en Barba-

ren, van wijzen en onwetenden. Hij wil onder alle natiën vrucht verkrijgen, vrucht tot heiliging, 

Rom. 6: 22, vrucht voor God, 7: 4. 

 

„Grieken en Barbaren”. De Grieken waren het volk van wetenschap en kunst, van cultuur en filo-

sofie. Het Grieks was de taal der beschaving geworden en werd overal gesproken. De „Griek” is de 

aanduiding van de man of vrouw van ontwikkeling. Zij die de Griekse taal niet kenden heetten Bar-

baren, stamelaars. Dit woord drukte toen niet uit wat wij er nu onder verstaan: wrede onbeschaafden 

(of zij die zich zo gedragen). Voor de Romeinen waren Scythen, Gothen, Germanen, enz. Barbaren, 

ook al hadden ook deze een zekere beschaving. Ook de bewoners van Milete (Malta) heetten zo. 

Hand. 27. 

 

„Wijzen en onwetenden”. De wijzen waren de filosofen en geleerden, de onwetenden zij die van 

ontwikkeling verstoken waren. 
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„De andere natiën”. Het woord dat wij door „natiën vertaalden is door de S.V. door „Heidenen 

overgezet. Dit heeft bij ons de betekenis verkregen van „afgodendienaars”. Die betekenis ligt door 

het O.T. voor de hand. Het N.T. kent echter gelovige heidenen: Hand. 10: 45: 1 Thess. 1: 4; Gal. 2: 

12: Ef. 3: 1. Enz. 

 

Het Griekse woord voor „heidenen” is „ethnoi”, enkel woord „ethnos”. Een ethnos is een gemeen-

schap van mensen op eenzelfde grondgebied met eigen zeden, onder eigen althans over hen heer-

sende regering. Het is hierin onderscheiden van „laos” dat „volk” betekent maar verstrooid kan 

worden (volk des eigendoms, Gods volk). Israël heet een ethnos in Mt. 21: 43; Lk. 7: 5; 23: 2: Joh. 

11: 48-52: 18: :33; Hand. 10: 22: 24: 3, 10, 17; 26: 4; 28: 19: 1 Petr. 2: 9. Het meervoud wordt ge-

bruikt voor de natiën buiten Israël. „Ethnos” en „ethnoi” geven dus veelal de nationaliteit aan. In 

enkele plaatsen wordt het gebruikt om de tot de afgoden gekeerden aan te duiden b.v. 1 Kor. 12: 2; 

Ef. 2:11. Dit omdat de natiën steeds afgodendienaars waren. „Heidenen” heeft dus tweeërlei bete-

kenis: het wijst afkomst en godsdienst aan. In het eerste geval zetten we „natiën”, in het tweede 

„heidenen”. Paulus gebruikt het hier in de eerste zin. 

 

Vs. 15. Waar Paulus weet dat hij vele groepen in Rome zal vinden, wenst hij sterk Rome te bezoe-

ken. Maar dit niet alleen, hij wenst ook de gelovigen te evangeliseren, zoals er staat. 

 

Tegenwoordig heeft het woord evangeliseren een andere betekenis, n.1. prediking aan hen die on-

bekend zijn met God en Goddelijke dingen. In die zin gebruikt Paulus het niet, het evangeliseren is 

bij hem niet alleen prediking tot bekering van afgoden en het doen kennen van de ene ware God en 

van Christus maar ook het aanbrengen van diepere kennis van Gods Zoon, zoals in de Romeinen-

brief wordt gedaan. 

 

Paulus heeft hierin een zware taak. Niet alleen moet hij de onbekende God verkondigen die alles 

geschapen heeft, maar ook spreken van een andere Koning dan de trotse Keizer (Hand. 17: 7) die 

eenmaal het vermalende ijzeren koninkrijk teniet zal doen. Hij moet betuigen dat de wereld voorbij-

gaat met haar begeerten en tegenover de zinnenbekoring moet hij het leven door het geloof stellen 

dat zich Gode ten dienste stelt. Hij moet de Gekruisigde prediken iets wat de Griek dwaasheid vindt 

en bij de Jood ergernis opwekt die hem tot toorn drijft, in een woord: hij moet tegenover de wereld 

die in de Boze ligt stellen het zuiver Goddelijke waarin Gods gerechtigheid uitschittert.  P. 

 

Gods beeld en de mens 

door S. van Mierlo (Vervolg) 

 

Door zijn houding had Adam inderdaad die gemeenschap verbroken. Hij meende niet van God af-

hankelijk te hoeven zijn, zelf even goed te weten wat goed en kwaad is. Hij was dus egocentrisch en 

hoogmoedig en stelde zijn eigen gedachten en handelingen boven die van God. Aan zichzelf over-

geleverd, verloor hij zijn „rechtheid”, kwam als slaaf te staan voor de zonde, derfde de heerlijkheid 

Gods, verloor zijn bijzondere geestvermogens, moest sterven. Zijn bedenken, het bedenken des vle-

ses, was vijandschap tegen God, want het onderwierp zich der wet Gods niet (Rom. 8:7). Hij werd 

vijand door zijn gedachten en werken (Kol. 1: 21). 

 

Voor die val droeg Adam de volle schuld, want hij beschikte over al de gaven en over de kennis die 

nodig waren om beter gebruik te maken van zijn vrijheid. Adams kinderen deelden in zijn egocen-

trisme en hoogmoed, dus in zijn zonde- toestand, en in zo verre is de gedachte van „erfzonde” dus 

juist, maar natuurlijk niet in Adams schuld. Zij werden als zondaars geboren. Zo kwam dan de zon-

de ook in de Adamietische wereld (Rom. 5: 12). Allen zijn ze „kinderen des toorns” (Ef. 2: 3). Alle 

Adamieten zijn dus zondaars, zoals ook alle pre-Adamieten, en al wat over hen gezegd wordt in 

verband met de behoudenis, is ook toepasselijk op de afstammelingen der pre-Adamieten. 
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Maar door de getrouwheid (Grieks “pistis”, gewoonlijk vertaald door „geloof”) van Christus, door 

zijn offerande, is er verlossing, en kan de mens, door Gods genade, vanuit de toestand van geestelij-

ke dood, komen tot de wedergeboorte, ja tot de rechtvaardiging en volmaking in Christus. Zo wordt 

er een nieuwe mens geschapen. We lezen dit in Ef. 2: 15; 4: 22-24 en Kol. 3: 8-10, teksten die we 

hieronder zo letterlijk mogelijk vertalen: 

 

Ef. 2:15 „Opdat hij de twee in zichzelve tot-in één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en 

beide in één Lichaam met God volledig verzoenen zou”. 
 

Ef. 4: 22-24 „Af te leggen, wat het vorig gedrag betreft, de oude mens (die bedorven wordt naar 

de begeerlijkheden der verleiding) en terug jong te zijn tot-in de geest van uw verstand, en de 

nieuwe mens aan te doen, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en rechtheid”. 

 

Kol. 3: 8-10 „Maar nu, legt ook gij dit alles af ..........  de oude mens met zijn werken volkomen 

uitdoende en de jonge aandoende, de terug nieuw gemaakt wordende, tot-in bovenkennis, naar 

het Beeld desgenen, die hem geschapen heeft”. 
 

De „oude mens” verwijst naar het oude mensdom en Adam, de „nieuwe mens” naar het nieuwe 

mensdom en Christus. De „jonge” mens wordt terug nieuw, geschapen naar Gods Beeld, in ware 

gerechtigheid en rechtheid. Door de volle verzoening en gemeenschap met God, is er hier een gees-

telijke eenheid met Christus: het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is. 

 

Maar zelfs hij die, gekomen aan het einddoel van de weg der behoudenis, lid is van dit Lichaam, de 

Gemeente der Verborgenheid, heeft nu nog een lichaam dat zich in dezelfde staat van vernedering 

en verderf bevindt als dat van Adam na de val. Hij heeft ook nog niet de volle geestvermogens en 

blijft nog afhankelijk van de zintuigen voor zijn kennis. Pas bij de opstanding zal zijn lichaam ver-

lost worden (Rom. 8: 23) en van vernedering tot heerlijkheid komen. 

 

Ook de „zonen Gods” staan op met een geestelijk lichaam onsterfelijk, onverderfelijk, heerlijk. Ze 

dragen dan het beeld van de Overhemelsen (1 Kor. 15: 49). Ze zijn dan ten volle „naar” Gods 

Beeld, er bestaat een volkomen gelijkenis. Dan beschikt hun geest ook ten volle over zijn vermo-

gens, die tijd, ruimte en stof overwinnen. Die toestand gaat die van Adam, vóór de val, geheel te 

boven. 

 

Voor wat de „kinderen Gods” betreft, deze staan op met een stoffelijk lichaam, maar bevinden zich 

niet meer in dezelfde toestand als wij. We vinden een belangrijke aanduiding in 1 Joh. 3: 2 in ver-

band hiermee. Bij de openbaring van Christus, zullen ze hem gelijkend zijn, want ze zullen Hem 

zien gelijk Hij is. Hier is een terugkeer tot de staat van Adam vóór de val. Inderdaad het „zien” 

waarover het hier gaat is niet het gevolg van indrukken op de zintuigen, want het betreft hier niet 

een zintuiglijk waarnemen van de Zoon of van God, doch een waarnemen zoals Hij is, naar_zijn 

wezen. Dan wordt ook Mat. 5: 8 vervuld: „Zij zullen God zien.” 

 

In beide Mat. 5: 8 en 1 Joh. 3: 2 gebruikt de Griekse tekst het werkwoord „optomai”, niet de gewo-

ne woorden „eideo”, „orao” of „blepo”. Optomai betreft een waarneming zonder tussenkomst der 

zintuigen. In 54 van de 57 plaatsen waar dit woord voorkomt, gaat het over het „zien” van God, van 

de Zoon of van engelen. Het woord „gezicht”, dat gebruikt wordt voor een geestelijke verschijning, 

is overigens de vertaling van „optasia”. 

 

In 1 Joh. 3: 2 gaat het dus over een geestelijk waarnemen van Christus, een rechtstreekse kennis 

door de (in zekere mate) in kracht herstelde geest, door het méér gelijken op de Zoon. Zoals we al 

gezien hebben, had ook Adam in den beginne een dergelijke rechtstreekse kennis. 
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De „kinderen Gods” beërven, na de opstanding, de aarde (Mat. 5: 5; Ps. 37: 11) en vervullen dan 

wat God in den beginne bevolen had: de aarde onderwerpen en heersen over de dieren (Gen. 1: 28; 

Ps. 8: 7-9). Zoals Adam vóór de val, behoeven ze niet te sterven, als ze slechts Gods wil doen. Dat 

zal hun veel gemakkelijker vallen omdat alle omstandigheden dan geheel anders zullen zijn en Sa-

tan gebonden is. In het algemeen zullen ze dan ook zeer lang leven (Jes. 65: 20; Ps. 92: 13-15). 

 

De vernieuwing van de geest van hen, die in de toekomende aioon op aarde wonen, blijkt ook uit 

profetieën zoals Jes. 44: 3; Ezech. 11: 19; 18: 31; 36: 26, 27; Joël 2: 28, 29. Zo zullen ze allerlei 

krachten en wonderen kunnen verrichten, zoals dat reeds begon met Pinksteren en gedurende de 

totale tijd der Handelingen. Schriftplaatsen zoals Rom. 15: 19; 1 Kor. 12: 28; 2 Kor. 12: 12; 1 Thes. 

1: 5; Hebr. 2: 3-5 en 6: 5 spreken over die „krachten der toekomende aioon”, die toen reeds begon-

nen, omdat het Koninkrijk op aarde nabij was. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 22. 

8.- Gods kunstwerk. 

 

Wij hebben hiermee een hoofdlijn aangegeven welke gedachte wij ons naar aanleiding van de gege-

vens der Schrift voor Adams schepping hebben gevormd. Hij is in de moederschoot der aarde, uit 

het tot protoplasma omgezette stof waarin God tegelijkertijd zijn gehele wezen heeft ingewikkeld - 

waarvan de chromosomen of kernlissen (in de kern gestrengelde draden) de dragers waren, uitge-

groeid tot embryo en in “de benedenste delen der aarde” mens tot mens volgroeid en daarna door 

inblazing van de adem des levens uitgetreden. „God formeerde de mens uit het stof der aarde”. We 

zagen dat formeren organisch kan plaats hebben en niet verward moet worden met boetseren, alleen 

uiterlijk vormen. De Schrift geeft in haar verspreide gegevens hier voor o.i. een ingang. 

 

Job. 33: 6 “uit het leem ben ik afgesneden”. 

 

Job. 10: 10 „Hebt Gij mij niet als melk gegoten (mogelijk mogen we hieronder de vorming van het 

protoplasma verstaan) en als een kaas doen runnen” (stremmen, de nadere vorming van de oercel). 

 

Ps. 139: 16a „Uw ogen hebben mijn ingewikkelde kern gezien”. 

 

Job. 10: 11 “Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed, met beenderen en zenuwen hebt Gij mij sa-

mengevlochten”. 
 

Ps. 139: 15 „Mijn gebeente was voor U niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als 

een borduursel gewrocht in de benedenste delen der aarde”. 
 

Job. 33: 4a „De Geest Gods heeft mij gemaakt”; dit is de schepping in de aarde. 

 

Hand. 17: 25a “Alzo Hijzelf het leven (geeft)” 

 

Hand. 17: 25b “en de adem geeft”. 

 

Job 33: 4b “en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt”. 

 

Gen. 2: 7 „De Here God blies (niet had geblazen) in zijn neusgaten de adem des levens, alzo werd 

de mens tot een levende ziel”. 
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Adam werd tot een levende ziel - men lette er nogmaals op dat er niet staat dat hij een ziel kreeg of 

dat die ingeblazen werd maar dat hij tot levende ziel werd, maar daarmee was hij geen levende ziel 

als de dieren. Evenals zij kon hij zich vrij bewegen maar doordat God in de oerkiem een afdruk van 

Zijn Beeld had gegeven, was hij zoon van God, Hand. 17: 28. Hij had een hogere aanleg, wat de 

Schrift weergeeft door het woord „hart”. Aan geen enkel dier wordt in figuurlijke zin een hart toe-

gekend. Dit heeft alleen de mens. Uit dat hart zijn de uitgangen des levens: ziel en geest. Daarin ligt 

zijn gehele wezen samengevat dat is de inwendige mens, Rom. 7: 22, Ef. 3: 16, de verborgen mens 

des harten, 1 Petr, 3: 4. Dit is een bijstellings tweede naamval, men kan dus lezen: de verborgen 

mens, het hart. Alle werkingen van ziel en geest worden naar we zagen, ook aan het hart toegekend. 

Ziels- en geesteswerkingen zijn de ontvouwing van het hart, in deze openbaart zich de inwendige 

mens. En moge er de inwendige mens vaak door worden aangeduid, dan hebben we met de pas ge-

geven uitspraken van het N.T. in het oog te houden dat zij slechts gedeeltelijke aanduidingen zijn 

van de inwendige mens. Waar deze er al was voor hij geest en ziel had ter openbaring van zichzelf, 

zo kan hij in de dood ontbloot van deze „naakt” terneder liggen. 

 

De inwendige mens gaat zo voor ons dieper dan ziel en geest. Hij is de mens in zijn totale aanleg, 

en bij uitgroei in zijn werkingen. Lichaam, ziel en geest zijn bezit van hem, zij zijn hem zelf nog 

niet. Wat hij dan wel is? Dat weten wij nog niet; daarom zijn wij vaak voor ons zelf een raadsel. 

Salomo zegt: „Gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen”, 1 Kon. 8: 39. Dit is: het 

wezen der mensen. Dat kent alleen God omdat Hij de mens geschapen heeft. Deze is Zijn kunst-

werk bij uitnemendheid. Wij kennen ook hierin ten dele; pas als het volmaakte gekomen zal zijn, 

zullen wij ten volle kennen zoals wij ten volle gekend zijn. 1 Kor. 13: 12. 

 

9.- Andere visies. 

 

T.o.v. Adams schepping zijn ook andere gedachten. We vermelden ze in dit verband. 

 

De eerste visie is deze: De mens is uit een hogere diersoort geboren. Niet door evolutie maar door-

dat God een eicel van zo’n hoger dier - men denkt daarbij aan een aap - bevrucht heeft en er een 

menselijke zaadcel in geschapen heeft.  

 

De tweede is dat God geen eicel gebruikt heeft, maar een 

voudig in de baarmoeder van zo’n dier een nieuw wezen heeft geschapen dat dan gevoed is door het 

bloed en de substantie van het moederdier. Zo krijgen we dus een getrapte evolutie.  

 

De derde visie is dat we geen dier nemen maar een mensenras dat reeds voor Adam geschapen was; 

de eicel van een der vrouwen is bovennatuurlijk bevrucht en heeft Adam voortgebracht.  

 

De vierde is dat God hiervoor geen eicel gebruikt heeft maar Adam in de baarmoeder van een voor-

ras in kiem heeft ingeschapen en dat deze de gewone ontwikkeling van een kind heeft doorlopen om 

uiteindelijk geboren en door de ouders opgevoed te worden. 

 

We kunnen met geen dezer visies meegaan. De ontwikkeling door middel van een dier achten we 

onjuist omdat het bloed te veel verschilt. Wat die bij een voorras aangaat, menen we dat we bij de 

derde visie een vermenging zouden krijgen van een eicel met een geheel ander zaadcel en er zo 

geen ander maar een mengras ontstaat. En als we de vierde visie nemen waarbij een geheel nieuw 

wezen ingeschapen wordt zonder enige eicel, dan moet het voorras zeer dicht bij ons mensenras 

gestaan hebben om dit „naar den bloede” mogelijk te maken. 

 

Al achten we het laatste dan theoretisch mogelijk, de Schrift weerhoudt ons van dit laatste. Om twee 

redenen: 
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1° Er staat dat God de mens formeerde uit het stof der aarde en dat hij uit de aarde genomen is. 

Gen. 3:19. 

 

2° De Schrift kent in het scheppingsverhaal o.i. geen andere mensenrassen dan de Adamieten. We 

gaven reeds aan dat het woord “adam” alleen gebruikt wordt van de mens Adam en zijn nakomelin-

gen. De Schrift zegt dit duidelijk. In Gen. 1: 26 zegt de Here: „Laat Ons adam maken”. Dit duidt 

voor ons niet de mensenrassen voor Adam aan maar onze stamvader. Vs. 27 gaat dan voort: “En 

God schiep eth ha adam”. Voor het lidwoord „ha” staat nog ’n ander bepalend woord dat in onze 

taal niet over te zetten is: „eth” maar dat het „ha” versterkt en er voor geplaatst de betekenis heeft 

van „die”, God schiep de in vs. 26 voorgenomen mens, Hij schiep die mens. Dit „eth” komt nog 

twee maal terug in verband met de mens, n.1. in 2: 7: “God formeerde de mens, eth ha adam”, n.1. 

die welke hij in 1: 26 voorgenomen had en waarvan 1: 27 zegt dat Hij hem schiep en 2: 8: “God 

nam de mens, eth ha adam, de mens die Hij geschapen en geformeerd had en stelde hem in de 

Hof van Eden”. Om dit alles nemen we een onmiddellijke schepping aan. Daarom heet Adam de 

zoon van God, Lk. 3: 38. Hij is zonder tussenschakel door God in het aanzijn geroepen, door Hem 

geschapen, geformeerd (men weet dat formeren niet iets mechanisch behoeft te betekenen, dus niet 

een boetseren behoeft te zijn) en gemaakt.       P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 22. 

 

Als we in Gen. 49: 10 scepter lezen, zoals het er nu staat, houden we steeds de moeilijkheid die er 

zich bij voordoet, n.1. dat de scepter van Juda reeds lang geweken was (met Zedekia) voor de Silo, 

Christus, kwam. Ligt de oplossing dan in de Br.-Isr. leer en bleef de Davidische troon bezet? Hier-

tegen zijn, afgezien van wat we hieronder verder over deze teksten zullen schrijven, nog deze ern-

stige bezwaren in te brengen: Ten eerste lezen we nergens dat de lijn der koningen op een vrouw 

overgaat. Men zal Athalia aanvoeren maar deze werd geen koningin door de dood van haar man 

maar door die van haar schoonvader, dus doordat haar man koning werd; daarbij was zij niet uit het 

Huis van David maar van Achab; verder regeerde zij doordat zij het geslacht van haar man uit-

roeide. Ten tweede is Davids troon alleen over geheel Israël en is nooit alleen over de tien stammen 

geweest (wel over die van Juda alleen). Ten derde staat hij nooit buiten Jeruzalem. Dit alles kan 

nooit van Tamar Tephi’s troon gezegd worden. 

 

We komen nu tot de twee genoemde teksten. Het woord door „scepter” vertaald, shevat, betekent 

eigenlijk een staf voor een zekere functie (herdersstaf) of voor het dragen van gezag. Overwegend is 

het woord door „stam” vertaald; hierbij staat „stam” voor „staf” en wijst de gezagsstaf van het 

stamhoofd aan en daarmede dan de stam; we noemen slechts Gen. 49 : 16, 25; Ex. 24: 1; 28: 21; 39: 

14. En verder vele malen. In Ex. 21: 20; 2 Sam. 7: 14, in Job en Spreuken en ook nog elders is het 

door „roede” overgezet. In Gen. 49: 10; Num. 24: 17; Ps. 45: 7 en nog wat teksten is het door „scep-

ter” vertaald. De grondbetekenis gaven we reeds hierboven n.1. „staf”. 

 

We geloven dat de vertaling van „scepter” in Gen. 49: 10 niet juist is. We zouden deze tekst het 

best, enigszins vrij, zo kunnen vertalen. “De (leiders)staf zal van Juda niet wijken, noch het wetten 

geven van tussen zijn voeten (wat wellicht betekent: van zijn nageslacht) totdat Hij, Silo, komt en 

Hem zullen alle volken gehoorzamen”. 

 

De z.g. „scepter” is de „leidersstaf”. Dit is een taalfiguur, een mediafora, een overdraging. Het lei-

ding geven wordt bedoeld, het teken ervan genoemd. Juda heeft in de loop van Israëls geschiedenis 

de leiding gehad. Juda offerde eerst, Num. 7: 12, Juda’s banier ging voorop, 10: 14, Juda moest het 

eerst optrekken, Richt. 1: 2, Juda’s stam had bij de terugkeer onder Zerubbabel weer de leiding. 

Voorts moet men niet vergeten, de invloed van de tempel als godsdienstig middelpunt en Jeruzalem 
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als politiek centrum, later na de Ballingschap het geestelijk centrum voor Israël met zijn Sanhedrin. 

 

Tot dat Silo komt. En Hem zullen de Volken gehoorzamen. We zetten tussen deze twee versdelen 

een lange streep, want tussen de komst van Silo, Christus, de Rustaanbrenger en Zijn regeren ligt 

zoals achteraf blijkt een lange tussenbedeling die nog niet geëindigd is; waarin we dus nu nog le-

ven. Wel gelooft het Rooms-katholicisme en het Calvinisme dat Christus nu de wereld regeert ( van 

een aan Hem gehoorzamen door de Volken zien we echter niets), maar dit is in strijd met de gelij-

kenis van de welgeboren man uit Lk. 19. Deze ging heen om een koninkrijk te ontvangen; dit is 

gebeurd want aan Christus is alle macht gegeven in hemel en op aarde, dus ook die van het Konink-

rijk der hemelen: het koninkrijk aan Israël op te richten, maar Hij is nog niet teruggekeerd om het 

Koninkrijk openlijk te aanvaarden en er werkelijk over te regeren. Dan zou ook de beloning der 

dienstknechten reeds plaats gehad hebben en het oordelen der opstandelingen. Wij zien van dit alles 

niets. Zo blijft er ruimte voor de tussenperiode. Deze begint echter niet met het Kruis alsof Israël 

toen verworpen werd maar pas later. In geen geval is er nu sprake van Christus’ Koningschap in 

feite over Israël en de wereld en van een bezet zijn van de Davidische troon. 

 

Maar hoe dan met Jer. 33: 17. „Want zo zegt de Here: Aan David zal niet worden afgesneden een 

man die op de troon van het huis Israëls zitte.”? Dit woord mag men niet losmaken uit het gehele 

verband. vs. 14 spreekt over de toekomst van Israël en wel over die van het gehele volk: het Huis 

Israël en het Huis Juda. “In die dagen en te dier tijd zal Ik David een Spruit der gerechtigheid 

doen ontspruiten”. En nu leze men daarop vs. 17: „Aan David zal niet worden afgesneden een 

man die op de troon des Huizes Israëls zitte”. Dan vs. 16: „In die dagen zal Juda verlost worden 

en Jeruzalem zeker wonen”. En dan vs. 18: „Ook zal de Levietische priesters ……. niet worden 

afgesneden een man die brandoffer offere een spijsoffer aansteke en slachtoffer bereide al die 

dagen”. 

 

De Br.-Isr. leer beweert dat het Davidische Huis nu nog regeert. Indien dit zo was, zou er daarnaast 

een Levietische hogepriester moeten zijn en ook Levietische priesters. De Davidische regering gaat 

gepaard met de aanwezigheid van priesters, levieten en een tempeldienst. Men kan het een niet let-

terlijk nemen en het ander in hetzelfde verband doen wegvallen. De voorstanders menen dat de of-

ferdienst heeft opgehouden. Dit is zo voor deze bedeling. Maar men kan in Jer. 33 deze dienst niet 

weg doen en het koningschap handhaven. Men kan slechts kiezen uit drie: Of en troon en altaar zien 

wegvallen of beide handhaven voor nu of beide voor toekomstig houden. Niet als vierde: één hand-

haven, de troon, een doen wegvallen, het altaar. 

 

Wie dit laatste toch wil, mag lezen wat er aangaande de troon staat: er moet een man op zitten. Het 

Hebr. gebruikt hier voor „man” geen „Adam” (geborene uit Adam) of „enosh” (zwakke mens) maar 

„ish”, d.i. mens van het mannelijk geslacht, (dit staat tegenover isha, vrouw, het „manninne” van 

Gen. 2: 23). Ook hierin is de Br.-Isr. leer niet Schriftuurlijk. De Schrift zegt dat geen „man” zal 

worden afgesneden. Indien ook al Davids Huis regeerde, dan had op de Engelse troon geen konin-

gin Victoria moge zetelen noch zou Elisabeth II mogen regeren. Haar kroning zou onschriftuurlijk 

zijn. De Schrift zegt dat een man op de troon van het Huis Israël moet regeren. Dit woord zou dus 

nu toch niet vervuld worden in de Engelse koningin. 

 

Voor ons is ook Jer. 33 toekomstig. De Br.-Isr. leer ziet de tussenbedeling niet en heeft zo geen oog 

voor het feit dat de vele profetieën die van voren bezien een complex schijnen te vormen achteraf 

blijken gesplitst te zijn geworden. En dit om de overtreding van het Huis Israël. 
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V HET NIEUWE VERBOND  

1 Regeren met God ? 

 

Volgens de Br.-Isr. leer regeert het 10-stammig Israël met God. Het bezit de heerschappij der zee; 

zijn zaad is in vele wateren, d.i. Brits Israël woont en zijn mede stammen wonen op eilanden of aan 

de zee, Num. 24: 7, zijn hand is in de zee, Ps. 89: 26; het heeft de Messias niet verworpen (ze zijn 

immers een deel der Heidenen die Paulus’ evangelie aangenomen hebben); ze staan in het nieuwe 

verbond waarin de Abrahamietische zegeningen worden vervuld. 

 

Laten we ook deze dingen bekijken. 

 

Num. 24: 7 betreft heel Israël. God heeft immers geheel Israël uit Egypte opgevoerd, vs. 8. Vs. 7 

kan dus niet over de 10 stammen alleen spreken. Vs. 5 bewijst dit ook; daar vinden we de dubbel-

term: Jakob-Israël. We vinden deze 44 maal in het O.T. Hij heeft steeds betrekking op alle stam-

men. Hier zijn de teksten: In Mozes’ boeken 8 maal. Num. 23: 7, 10, 21, 23, 23 (zie vers 22); 24: 5, 

17; Deut. 33: 28; dan in 2 Sam. 23: 1; 1 Kron. 11: 13, 17. Dit zijn 11 teksten voor de tijd dat Israël 

nog niet gesplitst was. In de Psalmen vinden we de term 7 maal: Ps. 14: 7; 22: 14; 53: 7; 78: 5, 

71; 135: 4; 147: 19 (In Ps. 105: 10 wordt er de aartsvader Jakob mee aangeduid). In de Profeten 

komt hij 26 maal voor: Jes. 7: 7; 14: 1; 27: 6; 40: 27; 41: 8; 431, 22, 28; 44: 1, 2, 5, 21, 23; 45: ; 46: 

3; 48: 12; 49: 5, 6; samen 18 maal; dan nog in Klaagl. 2: 3; Ez. 20: 5; Micha 1:5; 2: 12; 3:1, 8, 9; 

Nahum 2: 2; samen 8 maal. Wie ze nagaat zal zien dat er steeds het hele volk mee wordt aangeduid. 

Num. 24: 5, dat reeds bepaald wordt door 23: 7, kan niet op 10 stammig Israël slaan. Er staat in dit 

hoofdstuk nog bij, dat de Here zijn God met Hem is en het geklank des Konings bij hem. Die Ko-

ning is Hij die uit Jakob zal heersen, 24: 19. Dus Christus. Indien Num. 24: 5 nu vervuld werd, zou 

Christus nu op aarde heersen. Dan zou Israël zijn vijanden verteren, 24: 8. 

 

Ps. 89: 26 slaat niet op Israël maar David. Dit gedeelte begint bij vs. 21 en loopt tot vs. 38. Het han-

delt geheel over David. God zal diens hand in de zee zetten en diens rechterhand in de rivieren. 

 

Jer. 3: 11-17 spreekt over Israëls bekering. Maar niet in een reeds nu voorbijgegane periode. Indien 

dit gebeurd was, zouden zij in het Land zijn. Vs. 16 zegt immers dat zij daarin vruchtbaar zullen 

worden. Dat de Br. Isr. leer toch in die bekering gelooft is, omdat zij denkt dat de Heidenen aan wie 

Paulus schreef, ook de 10 stammen omvatten. Paulus zegt echter dat de zinnen der kinderen Israëls 

tot in zijn dagen verhard waren en dat er een deksel op hun hart lag. 2 Kor. 3: 14, 15. Hoe kunnen 

zij dan de Heidenen zijn aan wie hij kort daarop zijn Romeinenbrief schreef ? Indien Israël zich 

bekeerd had, was Christus wedergekomen na die bekering. “Betert u dan en bekeert u, opdat (niet: 

wanneer) de tijden der verkwikking mogen komen, en Hij u moge zenden Jezus Christus”. Hand. 

3: 19-21. Men ziet dat ook hier de leer in strijd is met de Schrift. 

 

Jer. 3 :11-17 heeft het over de tijd dat Israël herders krijgt naar Gods hart; dat Jeruzalem ’s Heren 

troon zal zijn, dus dat Christus is wedergekomen; dat de Heidenen, de Volken, optrekken naar Jeru-

zalem, vs. 18 moet later ingevoegd zijn. 

 

Paulus zegt in het reeds genoemde 2 Kor. 3 dat het Israël van zijn dagen verhard was en in Romei-

nen, dat, hoewel niet allen ongehoorzaam geweest zijn, God toch de handen uitgestrekt heeft tot ’n 

ongehoorzaam en tegensprekend volk. Rom. 10: 16 en 21. En dit betreft dan niet specifiek de „Jo-

den” van de Br. Isr. leer, maar Israël, vs. 19. Dus, volgens die leer dan, de 10 stammen. Israël was 

er toen dus nog (voor ons waren dat de 12 stammen) maar het was ongehoorzaam, dus had zich niet 

bekeerd. Daarop wacht de Here; tot zij zich schuldig kennen en daarvoor is Hij naar zijn plaats te-

rug gekeerd. Hos. 5:15. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXVI No. 11 NOV. 1954 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 11. 

HEBREEËN II KAÏN 

Het aangeboden Zondoffer II De zonde en de weg van Kaïn. 

Indien gij niet weldoet, ligt er een Zondoffer bij de ingang en Zijn begeerte is tot u.    Gen. 4: 7b. 

 

God die aangaande Abels gaven getuigenis gaf, is ook tot Kaïn gekomen en heeft hem toegespro-

ken. Kaïn had geen zondebesef en dit kwam tot uiting bij het brengen van het offer: van de vruchten 

van het land. Hierin werd niet de menselijke onwaardigheid uitgedrukt; integendeel, er sprak een 

schone schijn uit van de menselijke natuur: de vruchten leken heel wat, maar Kaïn vergat dat hij en 

alle verdere leden van het menselijk geslacht evenals de vruchten afgesneden waren van hun le-

venswortel. 

 

Kaïn is niet tot het Lam gegaan en heeft Zijn begeerte tot hem afgewezen. Zo is hij de vader, de 

eerste, geworden van velen die een andere weg verkiezen om voor God te verschijnen, “de weg van 

Kaïn”. Nog velen begaan deze weg en naarmate de eindtijd nadert, zal deze weg, die van het op 

wereldse wijze willen heersen, zich steeds meer verbreden evenals die van het verleidende priester-

dom (Korach) en van het tegensprekende profetendom (Bileam). (Judas: 11) 

 

God belooft heerschappij op Zijn wijze: Gij zult heersen. Wie dit verwerpt, kan het alleen trachten 

te bereiken op Satanische wijze. Daarom zegt de Schrift, dat Kaïn uit de Boze was (1 Joh. 3: 12). 

Nu was hij daartoe niet geboren, niet voorbestemd. God zegt: Indien gij weldoet, is er verhoging. 

Het gaat niet aan te zeggen: Kaïn kon niet weldoen, want daarvoor was hij niet voorverordineerd. 

Kaïn had kunnen heersen (God had immers de mens geschapen met dit doel en wilde door middel 

van het Zondoffer de mens door de zonde heen daartoe na de val nog leiden), maar Kaïn wees dit af 

en meent later dat zijn misdaad te groot is om vergeven te worden, andermaal het Offer verachten-

de. 

 

Kaïns weg is de afwijzing van het Zondoffer dat God gesteld, ja Zelf gebracht heeft om in liefde de 

mens als had hij geen zonde gekend noch gedaan weer tot Zich te doen naderen.   P. 

 

De Heilige Geest en heilige geest 

No. 11. 

TO PNEUMA - DE GEEST en Pneuma - Geest Drieërlei gaven. 

 

We komen nu tot de teksten waarin to pneuma niet de “Persoon” maar Zijn gave aanduidt. Deze 

gave omvat drie dingen:  

 

1 de Pinkstergaven aan Israël,  

 

2 de buitengewone gaven aan de Heidengelovigen (bijzonder aan Korinthe)  
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3 de gave van de nieuwe natuur aan beide groepen gegeven. 

 

A De Pinkstergaven. 

 

De Pinkstergaven vinden we in Joh. 7: 39, 39 en Hand. 2: 17, 18; 1 Joh. 3: 24; 4: 13. 

 

In Joh. 7: 39 kunnen we onder “de geest” niet verstaan de Persoon van de Heilige Geest want die is 

er steeds geweest; het zijn de Pinkstergaven die eerst kwamen na Christus’ verheerlijking d.i. he-

melvaart. In Hand. 2:17, 18 ziet Petrus deze door Joël voorspeld; hij citeert echter Joël met een 

kleine wijziging: in Joël 2: 28 staat: “En daarna zal het geschieden dat Ik mijn geest zal uitgieten 

over alle vlees - -”. Petrus zegt: Ik zal uitstorten van mijn geest. Deze verandering is zeer juist: de 

Pinksterdag was slechts een voorbereiding, “de vroege regen”; het „daarna” van Joël 2: 26 moet nog 

komen; dat is “de spade regen”. 

 

B De gaven aan de Heidengelovigen. 

 

Deze gaven werden gegeven om Israël tot jaloersheid te verwekken, volgens Deut. 32: 21. Corneli-

us was de eerste die de gave van heilige geest ontving; hij echter was reeds God dienende, een pro-

seliet der poort. Later werden echter ook gaven gegeven aan hen die pas van de afgoden bekeerd 

waren, aan hen die geen volk (van God) waren, aan een dwaas volk. Dat heeft Israël tot toorn ver-

wekt. 

 

Deze gaven vindt men niet zo vaak met „geest” aangeduid; men vindt ze in 1 Kor. 12: 13 en 1 

Thess. 5: 19. 

 

In 1 Kor. 12 wordt gezegd dat allen in (en; niet dia - door) één geest tot een lichaam gedoopt en 

allen in (eis - tot in) één geest gedrenkt zijn, d.i.: God had allen uit één stroom van geestesgaven 

doen drinken. Zo kan Paulus in 1 Kor. 1: 7 schrijven, dat het hun aan geen gaven ontbrak. We vin-

den de negenvoudige vertakking ervan in 1 Kor. 12: 4-11: als: wijsheid, kennis, geloof, gaven der 

gezondmaking, werkingen der krachten, profetie, onderscheiding der geesten, menigerlei talen, uit-

legging der talen. 

C De nieuwe natuur. 

 

Buiten de twee genoemde gaven, die buitengewoon waren, is daar de gewone gave van de nieuwe 

natuur, wil men: der wedergeboorte en de daaruit voortvloeiende levensverandering. Deze vindt 

men in: 1 Joh. 3: 6b, tweede woord pneuma; 4: 24, tweede woord; 6: 63b. 

Rom. 7: 6: 8: 1, 4, 5a, 6, 9a, 10, 13; 15b. 

1 Kor. 2: 12b; 6: 20; 7: 40; 2 Kor. 3:6, 6. 

Gal. 3:2, 3, 5; 4:6, 29; 5:5, 16, 17, 17, 18, 22, 25, 25; 6:8, 8. 

Ef. 6:18; Fil. 3:3; Col. 1:8; Jak. 4: 5; 1 Joh. 4:2; Jud. 19.      P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 11. 

3.Het evangelie een kracht Gods tot behoudenis. 

Rom. 1: 16, 17. 

16 Ik schaam mij immers niet voor het evangelie, want het is een kracht Gods tot behoudenis 

voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want Gods gerechtigheid 

wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: De rechtvaardige zal leven 

uit geloof. 
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Vs. 16. Paulus schaamt zich niet voor het evangelie, n.1. voor dat van Gods Zoon. Deze staat im-

mers als de verheven Zondeloze in een wereld verloren in zonde en schuld. Waar allen gezondigd 

hebben, wat blijkt uit het feit dat allen Gods heerlijkheid missen, kan hij Hem prediken als Jezus 

Christus de Rechtvaardige aan Wie God door de dood heen eer en heerlijkheid gegeven heeft. Meer 

nog, als Degene die op grond van Zijn gerechtigheid anderen wil vrij maken van zonde en dood en 

tot heerlijkheid leiden. Zou hij zich voor zulk Een moeten schamen? 

 

“Een kracht Gods”. Het evangelie aangaande de Zoon Gods is een kracht tot behoud(enis). Een 

kracht is een in werking zijnde macht. De kracht Gods is een wijze van Zijn persoonlijke werk-

zaamheid. Het evangelie aangaande Zijn Zoon is zulk een kracht, het werkt in op het leven van de 

zondige mens - en wekt reactie; men kan het verwerpen en men kan het aannemen. In dit geval is 

het een kracht tot behoudenis. Deze begint bij het ontkomen aan de toorn Gods en loopt uit op een 

ongekende heerlijkheid. Het is een reddingsboot die veilig aan land zet allen die er zich aan toever-

trouwen, want achter het gehoorde woord van het evangelie staat Hij die niet liegen kan en Zijn 

beloften houdt. 

 

De kracht Gods is drieledig: ze behoudt van de straf der zonde - dat is toen wij voor het eerst ge-

loofden in het verleden, ze verlost van de macht der zonde - door ons te doen opwassen in de kennis 

en genade des Heren in het heden, ze verlost van het gevolg der zonde - door ons uit de dood op te 

wekken en een lichaam te geven dat vrij is van alle zonde en haar gevolgen. 

 

„Voor ieder die gelooft”. Geloof is vertrouwen hebben in de Waarachtige, de Geloofwaardige. Ge-

loof schept niets, doet niets, verdient niets en heeft geen uitwerking zonder het Voorwerp des ge-

loofs. Op zich zelf brengt het geen behoudenis maar vertrouwt zich toe aan de Behouder. 

 

„Eerst de Jood, maar ook de Griek”. Uit deze woorden blijkt de bedelingvoorrang die Israël toen 

nog had. In de Evangeliën was het alleen de Jood (d.i. Israël), in de Handelingentijd is het: eerst de 

Jood; de Heiden komt op de tweede plaats. En dat de Heiden er is, komt omdat God door hem Israël 

tot jaloersheid wil wekken. Dit leert ons duidelijk Rom. 11: 11: De Heiden wordt te midden van de 

takken ingeënt (niet zoals de S.V. zegt: in hun plaats). Het Nieuwe Verbond was begonnen te wer-

ken: daarin werden de natiën gezegend door Israël; echter werkte het nog slechts in zijn beginstadi-

um. In dit Verbond zal Israël de lichtdrager zijn; door Israëls onbekeerlijkheid werden nu de Heide-

nen mede lichtdragers met de gelovigen uit Israël (uit de vrucht van de olijfboom werd de olie ter 

verlichting van het Heilige geperst; de olijfboom is daarom symbool van de geestelijke verlichting). 

Omdat het Nieuwe Verbond nog werkte, had de Jood voorrang en was Christus de Middelaar van 

dat Verbond. Sinds lang is dit opgehouden; deze bedeling is vervangen door die van het algemeen 

geloof waarin Christus is de Middelaar Gods en der mensen, Tit. 1: 3, 1 Tim. 2: 5 terwijl daarboven 

gegeven is de bedeling die bijzonder voor de Heidengelovigen in Christus is (Ef. 1: 1, 2: 1) In bei-

den kan de Jood wel deelgenoot worden maar heeft hij geen enkele bevoorrechting. Deze was er, 

toen Paulus de Romeinenbrief schreef, wel; van daar ging hij steeds eerst naar de synagoge, d.i. 

naar de Jood. 

 

Nu blijft vs. 16a in volle kracht staan, het is een doorgaande waarheid; vs. 16b is vervallen, dit is 

een bedelingwaarheid, een voor de Handelingentijd. 

 

Vs. 17. Dat is de kern van het „mijn evangelie” van Paulus. 

 

Men lette op het „want” waarmee het opent: het evangelie van Gods Zoon is een kracht Gods, want 

Gods gerechtigheid wordt er in geopenbaard. We hebben hier om het goed te verstaan wel een en 

ander te onderzoeken. 
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„Gods gerechtigheid”. De gerechtigheid die de mens mist, is het diepste wezen der behoudenis. Het 

hele O.T. en eveneens de Evangeliën eisen gerechtigheid. En deze wordt gegeven in het evangelie 

van Gods Zoon. 

 

Als we het woord „gerechtigheid” nagaan, blijkt dat het 36 maal voorkomt in de Brief, rechtvaardi-

gen 15 maal, rechtvaardiging 2 maal, rechtvaardig 7 maal. D.w.z. vaker dan in al de andere brieven 

van Paulus. Daarom is „gerechtigheid” en wat er mee samenhangt de kern van het „mijn evangelie”. 

Is Gods genade de bron en het middel tot behoud, de gerechtigheid is datgene wat het evangelie 

openbaart. De genade heerst alleen door gerechtigheid (Rom. 5), ze is Gods onfeilbaar middel om 

de gerechtigheid te verzekeren.        P. 

 

Babel 

door S. v. M. 

Omstreeks het jaar 2500 vóór Christus spreken de Babylonische kleitafeltjes al over Babylon. Het 

was in de tijd van Sjar-kali-sjarri, koning van Akkad. Enige honderdtallen jaren later maakte Ham-

moerabi van Babylon de voornaamste stad van Soemer. 

 

In de prachtige hoofdstad, centrum van een groot rijk dat de god Mardoek diende, bevond zich de 

tempel Esagila en de toren (ziggoerat) Etemennanki genaamd, d.w.z. „het huis van de grondvesting 

van hemel en aarde”. De stad werd volledig verwoest door Sanherib in het jaar 689 voor Chr. en op 

een nog grootser plan herbouwd door Nebukadnezar, een vijftigtal jaren later. Ze strekte zich toen 

uit op een oppervlakte van ongeveer 13 km
2
 en was dus de grootste stad der toenmalige wereld. De 

figuur toont een reconstructie van de door Nebukadnezar herbouwde stad, volgens de gegevens der 

opgravingen. 

 

Wat betreft de toren, of ziggoerat, zijn onze voornaamste bronnen de geschriften van Herodotus (5e 

eeuw vóór Christus), die het gebouw bezocht, de opgravingen van Koldewey in 1913 en het kleita-

feltje Esagila. 

 

Deze toren, waarvan heel weinig is overgebleven, bestond uit een kern van in de zon gedroogde 

bakstenen en een uitwendige bedekking van door het vuur verharde stenen. Hij had een vierkante 

basis van ongeveer 91 m. zijde en een hoogte van dezelfde afmeting. De 7 of 8 terrassen hadden  

steeds kleinere afmetingen, hetgeen aan het geheel min of meer de vorm van een trappenpiramide 

gaf. (Zie figuur) Er bestond waarschijnlijk een uitwendige traphelling (zoals in het geval van de 

ziggoerat van Oer, die beter bewaard bleef) om de toegang tot de hogere terrassen te vergemak-

kelijken. Op de top bevond zich een kleine tempel, waar de god Mardoek werd geacht te verschij-

nen. De archeologen menen dat de toren van uit de tijd van Nebukadnezar op de overblijfselen van 

de eerste toren werd gebouwd, 

 

De geschiedenis en de gegevens der opgravingen bevestigen dus dat de „toren van Babel” waarover 

de Schrift spreekt geen mythe is. De gegevens die men in Gen. 11: 3, 4 vindt: “Kom aan, laat ons 

tichelen strijken, en wel doorbranden. En de tichel was voor hun steen, en het lijm (beter: asfalt) 

was voor hun leem. En zij zeiden: kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, 

welks opperste in de hemel zij” werden volkomen bevestigd. 

 

Men heeft overblijfselen van dergelijke torens gevonden te Birs-Nimroed, Eridoe, Oer, Oeroek, 

Larsa, Teil Brak enz. torens die dagtekenen uit het vierde millennium en van na de Zondvloed. Elke 

stad had haar toren, die niet noodzakelijk deel uitmaakte van de tempel. 



Uit de Schriften 1954 Pagina 110 
 

 

 

De uitdrukking „welks opperste in de hemel zij” kan men verstaan als een hyperbool, dus een van 

zelfsprekende overdrijving, ofwel in verband brengen met de kleine tempel die zich op de top be-

vond, de veronderstelde verschijningsplaats van de locale god. Men heeft soms verondersteld dat 

het volk waarover Gen. 11: 2 spreekt, komende uit het Oosten, uit een bergachtig land waar het de 

gewoonte had hun goden op een bergtop te aanbidden, in het vlakke land van Sinear (Mesopotamië) 

kunstmatige bergen bouwde. 

 

 

 
Reconstructie van het door Nebukadnezar herbouwde Babylon. 

 

 

Gen. 10:10 vermeldt dat het Nimrod was, achterkleinzoon van Noach, die eerst over Babel heerste, 

en hij is het dus waarschijnlijk die de eerste ziggoerat bouwde. De naam Nimrod betekent „laat ons 

in opstand komen”. Van hem werd gezegd dat hij een geweldige „jager” was voor het aangezicht 

des Heren (Gen. 10: 9), maar dat woord „jager” kan slaan op het hoofd van een bende die de nabu-

rige bevolking aanviel, en het Hebreeuwse woord, dat met „voor het aangezicht” vertaald, kan aan-

duiden dat hij tegen God in opstand kwam. Ziehier inderdaad de getuigenis der oude schrijvers over 

Nimrod: 

 

Jozefus zegt dat hij een machtige man was die zijn volk aanspoorde zijn welvaart niet toe te schrij-

ven aan God, en die beweerde zelf Gods plaats in te nemen, zoals dat min of meer het geval is met 

alle dictators. In plaats van God te gehoorzamen en zich in de naburige streken te verspreiden, 

moest het volk onder zijn leiding verenigd blijven. 
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De Targum van Jonathan zegt: „Sinds de grondlegging der wereld was er niemand zoals Nimrod, 

machtig als jager en in zijn tegenstand tegen God.” 

 

De Targum van Jeruzalem zegt: „Hij was machtig als jager van mensen” en zei hun: „Blijf niet on-

derworpen aan God, doch volg mij.” 

 

De Chaldese parafrase van 1 Kron. 1: 10 luidt: „Cusch gewon Nimrod, die zich onderscheidde 

door zijn boosheid, want hij vergoot onschuldig bloed en kwam in opstand tegen God”. 
 

Gen. 11:4 bevestigt dat Babel en zijn toren gebouwd werden om een centrum van hereniging te 

vormen voor deze volksstammen, en om hun verspreiding te vermijden. Dit was echter tegen Gods 

wil, en de Here kwam tussenbeide om ze te verdelen. Hun opstand tegen God blijkt ook uit hetgeen 

we hierboven hebben vermeld aangaande hun afgoderij. De naam Babylon kan betekenen: „de poort 

der goden.” 

 

Het spreekt vanzelf dat de uitdrukking „de ganse aarde” van Gen. 11:1 niet absoluut letterlijk moet 

verstaan worden. Het betreft hier een groep afstammelingen van Noach, waarover in het vorige 

hoofdstuk gesproken werd, die waarschijnlijk van de Iranese hoogvlakte kwamen, zich in Babylon 

wilden vestigen. Hierbij behoorden de „zonen van Heber” (Gen. 10:21), een naam die betekent: 

„die van de overzijde (van de rivier).” Men kan vermoeden dat die groep in de tijd van Peleg (een 

naam die afgeleid is van het werkwoord dat „verdelen” betekent), die van het vijfde geslacht sinds 

Noach was, verspreid werd (Gen. 10:25). 

 

Laten wij nu meer in het bijzonder het probleem der spraakverwarring onderzoeken. 

 

Reeds lang vóór de Zondvloed bestonden er zonder twijfel verschillende talen, waarvan de idiomen 

afgeleid zijn, die men op de kleitafeltjes en monumenten vindt, zoals het Soemerisch, Elamietisch, 

Vannietisch, Mitannisch, Kassietisch, Hethietisch, Accadisch, Kanaanietisch, Fenicisch, Moabie- 

tisch, Hebreeuws, enz. Men vindt dan ook reeds in Gen. 10: 5, 20 en 31 dat de nakomelingen van 

Noach onderling verschillende talen. spraken. Zij die zich te Babel vestigden spraken dus zeer 

waarschijnlijk verschillende talen. Men kan zich dan de volgende vragen stellen: 1. Waarom schijnt 

Gen. 11:1 dan te zeggen dat er slechts één taal was? 2. Als men in Gen. 11: 7 leest: „laat ons hun 

spraak aldaar verwarren”, betekent dit dat ze plotseling ophielden één enige taal te spreken en zich 

van verschillende talen bedienden? Dit lijkt toch wel heel onwaarschijnlijk en, zelfs dan nog konden 

ze elkaar immers verstaan. En waarom hun taal verwarren om hun opstand te doen eindigen en ze te 

verspreiden? Bestaat er geen verklaring die veel begrijpelijker en logischer is, zonder dat daarmee 

de tekst ook maar het minste geweld wordt aangedaan? 

 

We menen, inderdaad, dat alles duidelijk wordt als men goed rekening houdt met de juiste betekenis 

der woorden van de oorspronkelijke tekst. In een volgend stuk tonen we aan dat, als we de syno-

niemen die het Hebreeuws gebruikt en die worden vertaald met „taal”, „woord” en „spraak”, goed 

onderscheiden, men tot het besluit komt dat het woord sapha (dat de Statenvertaling terecht met 

„spraak” vertaalt in Gen. 11: 1, 6, 7 en 9) niet de taal van deze bevolking aanduidt, maar de gevoe-

lens en gedachten die ze uitspraken in gelijk welke taal. Ze hadden, volgens de Schrift, inderdaad 

dezelfde gedachte, en drukten die uit in dezelfde „woorden” (maar daarom niet in dezelfde taal). 

Welke was die gedachte? We hebben gezien dat ze dachten en zeiden (in welke taal dan ook): 

„Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren”, „laat ons een naam voor ons ma-

ken.” Ze waren dit allen met elkaar eens in hetgeen ze ondernamen, namelijk tegen Gods wil han-

delen, in opstand komen. Het was deze hoogmoedige gedachte, waarover Luk. 1: 51 spreekt, die 

neiging tot tegenstand, die door de Here werd verward. Daarna was er geen eensgezindheid meer, 
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maar een zodanige verwarring der gedachten, neigingen, gevoelens, dat ze niet langer konden sa-

menwonen. Op deze wijze „verstrooide hen de Here over de ganse aarde.” 

 

Men ziet hieruit dat we dus met een harmonisch verhaal te doen hebben, een logische aaneenscha-

keling van feiten die niet de minste moeilijkheid opleveren. En men lette er wel op, dat we de tekst 

geen geweld aandeden doch integendeel de oorspronkelijke woorden zo letterlijk mogelijk behiel-

den, met de juiste betekenis die de Schrift zelf er aan hecht. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 23. 

10 Geschapen naar Gods Beeld. 

 

De mens is gemaakt naar Gods Beeld en gelijkenis. We willen nagaan wat deze woorden ons zeg-

gen. 

 

Het Hebr. woord voor „beeld” komt even vaak voor als het Chaldese woord dat we alleen in Dan. 2 

en 3 vinden. Het Hebr. woord wordt gebruikt voor afgodsbeelden. Zie Num. 33: 5; 2 Kon. 11: 18; 

Ez. 7: 20 e.a. Reeds in de woestijn droeg Israël beelden met zich mee; dezen heetten Kijum. Am. 5: 

26. In al deze teksten heeft „beeld” een concrete betekenis: het waren zichtbare vormen van zekere 

substantie. Zie ook Dan. 2 en 3. 

 

Nemen we nu de teksten uit Gen. In 5: 3 vinden we dat Adam een zoon gewon naar zijn evenbeeld: 

Hebr.: „beeld”. Seth had dezelfde gedaante en hetzelfde voorkomen als Adam, wat de S.V. weer-

geeft door het woord „evenbeeld”. Nu vinden we het woord „beeld” nog in vier teksten: Gen. 1: 26, 

27, 27 en 9: 6 waarin sprake is van het Beeld Gods. Hierover nader. 

 

Gelijkenis. 

Het woord „gelijkenis” vinden we ook in meerdere teksten. Achaz zond een gelijkenis van een al-

taar dat hij in Damascus zag naar de priester Uria. 2 Kon. 16: 10. Onder de koperen zee die Salomo 

maakte was de gelijkenis van runderen, 2 Kron. 4: 3. Ezechiël zag de gelijkenis van dieren, Ez. 1: 5. 

Hij zag ook de gelijkenis van een mensengedaante, 8: 2, 3. Enz. Uit de teksten blijkt dat gelijkenis 

betekent: gelijke gedaante. Als het woord voorkomt bij beeld is het een hendiadès, twee woorden 

voor een zaak, en betekent: een welgelijkend beeld. 

 

Gods Beeld. 

 

De mens is naar Gods Beeld en gelijkenis gemaakt. Wie het Beeld Gods is, leert ons Paulus duide-

lijk: het is Christus, 2 Kor. 4: 4, Col. 1: 15. Deze is het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, d.i. 

de uitbeelding van Zijn Wezen, Hebr. 1: 3. En naar dat beeld is Adam nu geschapen, hij was het 

welgelijkend beeld van het Beeld Gods. Hij was niet het Beeld Gods zelf, maar er een afbeelding 

van. Evenmin als Seth die Adams welgelijkend beeld was Adam zelf was, evenmin is de mens 

Beeld Gods, hij was naar dat Beeld gevormd. Mogelijk wijst men op 1 Kor. 11: 7: “De man  

(is) het Beeld en de heerlijkheid Gods”. Deze vertaling is onjuist: er moet staan: “De man is het 

Beeld en de heerlijkheid Gods toebehorend.” Zo blijft dit woord in overeenstemming met 2 Kor. 4: 

4 en Col. 1:15. 

 

We weten dat Christus voor Zijn vleeswording in mensengedaante verschenen is. Zo aan Adam, 

Mozes, Jozua, Gideon. Ook Ezechiël zag Hem zo (Ez. 1). Zo ook Daniël in de Man met linnen be-

kleed, Dan. 10; deze komt bijna geheel overeen met het gezicht dat Johannes van de verheerlijkte 

Mensenzoon zag, Op. 1. Al deze personen zagen het Beeld Gods, hetzij in een verschijning als ge-
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woon mens hetzij in verheerlijkte staat. Dit Beeld Gods nam maar niet tijdelijk een lichaam aan, 

zoals het Calvinisme wil, het had een lichaam en behield dit. 

 

Wij moeten ook hier consequent zijn. De Schrift leert dat een beeld af- of uitbeelding is van ie-

mand. Als nu Gen. 1 leert dat de mens naar Gods Beeld is gemaakt, moet dit Beeld dezelfde vorm 

gehad hebben als de mens. Het Beeld Gods in O. en N.T. is steeds iets concreets en heeft een be-

paald vorm. Adam is naar dit Beeld gemaakt. Hij geleek er dus naar het uitwendige op evenals Seth 

op Adam. Naar het inwendige had hij alleen de eigenschappen en vermogens van het Beeld in aan-

leg, niet in volle werkelijkheid: hij stak echter ver boven de dieren uit door zijn redelijk-zedelijk 

vermogen en door de onmiddellijke verbinding van zijn geest met God. 

 

In het Beeld Gods is geen mannelijk en vrouwelijk, het is een ongedeeld wezen dat in hogere een-

heid en vorm beide samenvat. Alleen Adam is naar het Beeld Gods gemaakt. „Naar het Beeld Gods 

schiep Hij hem,” eth ha adam, d.i. die mens die Hij zich voorgenomen had te scheppen. Later is er 

dan de tweeheid van man en vrouw; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze. De menselijke gedaante 

van man en vrouw vertoont nog slechts zekere gelijkenis met het oorspronkelijke uitwendige Beeld 

Gods, omdat daarin noch man noch vrouw is. 

 

“Ons Beeld”. 

 

“En God zeide: Laat ons mensen (Hebr.: mens) maken naar Ons Beeld en naar Onze Gelijke-

nis”. Dit is een zeer opmerkelijke uitspraak, die verschillend verklaard wordt. Sommigen zien in het 

„Ons” een waardigheids - of majesteitsmeervoud in, zoals een koning vaak spreekt: Wij. Maar dit is 

iets van een latere tijd. Anderen - en wij met hen - menen dat hier een aanwijzing in ligt van een 

meerheid van „Personen” in God. Dan zou „God de Vader” hier spreken tot de Zoon en de Geest. 

We weten dat alles uit God is, 1 Kor. 8: 6. Maar door het Beeld Gods, Col. 1:16. Die heeft hemelen 

en aarde in het aanzijn gebracht. Zie Hebr. 1: 6 en 10, citaat uit Ps. 102 waar Hij de Here heet. (Jah- 

wèh). In het „Ons” ligt de meerheid in Gods Wezen vervat. We vinden in Gen. 1: 1 enz. God (de 

latere Christus) en Gods Geest. In 1: 26 blijkt er nog een Ander te zijn. Deze spreekt hier. Waar Job. 

33: 4 zegt dat de Geest Gods hem gemaakt heeft, geldt dit zeer zeker ook Adam. Zo vinden we dan 

dat de schepping van de mens het werk is van de „Drie enige God”. Van de Vader gaat het voorne-

men uit, de Zoon vormt de mens en de Geest maakt het formeersel van meetaf levend.  P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 23. 

2 Efraïms lot. 

 

Dat Efraïm (volgens de Br. Isr. leer Engeland) niet in het N.V. staat - het concrete bewijs is dat niet 

allen daar de Here kennen van klein tot groot, dat de godsdienstzin vermindert en ook daar alles 

verwatert - is uit de Schrift te bewijzen. 

 

De genoemde leer zegt dat o.a. Efraïm door Azië en Europa en ook via Spanje naar Engeland is 

gekomen. De Schrift zegt dat Efraïm gedeeltelijk naar Egypte is gegaan. „Efraïm zal weder naar 

Egypte keren (dat zullen wel de zeer velen geweest zijn die voor Sanherib uit het land vluchtten) 

en zij zullen in Assyrië het onreine eten”. Hos. 9: 3. Zie ook 8:13. 

 

Efraïm staat hierin niet alleen, al zegt de Schrift dit niet met zoveel woorden. Volgens Deut. 28: 68 

heeft dit het hele volk getroffen, wel niet massaal, in zijn geheel, maar dan toch essentieel, in de 

vertegenwoordiging van al zijn stammen. “En de Here zal u naar Egypte doen wederkeren in sche-

pen. 
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In overeenstemming hiermee voorzegt Jes. 11: 11 „Want het zal geschieden te dien dage, dat de 

Here ten anderen male zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks dat 

overgebleven zal zijn van Assyrië (z.g. 10 stammen) en van Egypte - Neder-Egypte - (Efraïm, Ju-

da en andere stamdelen) en van Patros (Opper-Egypte) en van Morenland (Soedan en Abessinië) 

en van Elam (ten O. van Babylonië, tussen dit land en Perzië) en van Sinear (Babylonië) en van 

Hamath (Noord-Syrië) en van de eilanden der zee (de kustlanden der Midd. Zee, dus o.a. van 

Klein-Azië). Dit is het overblijfsel Zijns, des Heren volk, d.i. „gans Israël”. 
 

Efraïm het z.g. Engelse rijk der Br. Isr. leer treft, nog een lot. Zijn naam is uitgedaan t.o.v. de hoge-

re roeping in Openbaring 7. Uit alle stammen zijn 12.000 verzegelden, maar niet uit Efraïm en niet 

uit Dan. Voor Efraïm treedt Jozef in de plaats, voor Dan. Levi. Op. 7: 7, 8. Wat is hiervan de reden? 

Dan begon met stamafgoderij reeds in de Richtertijd (Richt. 18) en Efraïm bij de splitsing van het 

rijk in Jerobeams dagen. 1 Kon. 12. 

 

Dan en Efraïm zal treffen wat de Here van de enkeling die naar het goeddunken van zijn hart zal 

wandelen, voorzegd heeft. Des Heren toorn zou over hem roken “en de Here zal zijn naam van 

onder de hemel uitdoen”. Deut. 29: 19-21. Hosea 4: 17 zegt: Efraïm is vergezeld van de afgoden. 

Dat zal ook in de eindtijd zo zijn, anders werd zijn naam niet uitgedaan. Voor God .zijn de verze-

gelden niet Efraïmieten maar Jozefieten. Evenwel zullen Efraïms en Dans stammen - omdat Gods 

roeping en verkiezing onberouwelijk zijn en Efraïm de afgoden zal laten varen, Hos. 14: 9, - delen 

in de zegeningen van het Land, waarin ook aan die stam een gebied ten erfdeel wordt beschoren. 

Ez. 48: 1,5. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen, Hos. 13: 15. 

 

„Want Ik zal het Huis Juda versterken en het Huis Jozefs zal Ik behouden en Ik zal ze weder 

inzetten, want Ik heb mij hunner ontfermd en zij zullen wezen alsof Ik ze niet verstoten had (dus 

nu zijn ze het wel) en Ik ben de Here hun God en zal ze verhoren - Want Ik zal ze wederbrengen 

uit Egypteland en Ik zal ze vergaderen uit Assyrië en zal ze brengen in het land Gilead (Midden 

Oost-Jordaanland waar vroeger de halve stam van Manasse woonde) en Libanon (in Syrië, dat in 

de toekomst ook tot het Land zal behoren), maar het zal hun niet genoeg wezen”. Zach. 10: 6-10. 

 

Efraïm komt dus uit Egypte en uit Assyrië. Beide Huizen worden weer ingezet. In hun Land. Daar 

zullen ze tot een volk worden. “Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal de Kinderen Israëls (het ganse, 

twaalfstammig Israël) halen uit het midden der Heidenen (Volken) waarhenen zij getogen zijn en 

zal ze vergaderen van rondom en brengen ze in hun land en Ik zal ze maken tot een enig volk, in 

het Land, op de bergen Israëls”. Ez. 37: 21, 22. 

 

“Ik zal ze wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o Jonkvrouw Israëls - Want daar zal een 

dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: Maakt u op en laat ons opgaan 

naar Sion, tot de Here onze God. Roept luide over Jakob met vreugde en juicht vanwege het 

hoofd der Heidenen (dat is geheel Israël) - Ik. zal ze aanbrengen uit het land van het Noorden en 

zal ze vergaderen van de zijden der aarde - en zij zullen komen met geween en met smekingen zal 

Ik ze voeren, want Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene - Hij die Isra-

el verstrooid heeft (ze zijn gezaaid onder alle volken), zal hem ook weder vergaderen”  Jer. 31: 4-

10. 

 

Dan pas zal het wezen: “Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind?” Jer. 

31: 20. 

3 Het Nieuwe Verbond over gans Israël. 

 

Het Nieuwe Verbond is niet maar een verbond waarin nu alleen de 10 stammen zouden staan, het is 

er een voor „gans Israël”. Het N.V. staat tegenover het Oude. Dit had „eeuwig” moeten zijn, d.i. 

gedurende deze eeuw, tot het door iets hogers, de rechtvaardiging door het geloof, was vervangen 
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maar werd in beginsel bij Sinaï en later telkens weer verbroken door Israëls afgoderij. Jes. 24: 5, Ps. 

78: 10. Werd nu het O.V. gemaakt met heel Israël, met het N.V. zal dit ook het geval wezen. Het 

wordt gemaakt met „het Huis. Israël en met het Huis Juda”, Jer. 31: 31 die in vs. 33 samengevat 

worden in „het Huis Israël”. In deze benaming keert de Geest tot de oorspronkelijke betekenis ervan 

terug; Hij duidt er geheel Israël mee aan zoals eertijds gebeurde. Zie Ex. 16: 31; 40: 38; Lev. 10: 63; 

1 Sam. 7: 2, 3; Ps. 98: 3. 

 

Dit inzetten in het N. V. van gans Israël is nog nooit gebeurd. Wel is het bloed er voor gestort, Mt. 

26: 28; Mk. 14: 24; Lk. 22: 20; (men weet; testament moet zijn: verbond; de S.V. is hier onjuist; zie 

Nwe Vert.), maar het is slechts op beperkte schaal en gedurende betrekkelijk korte tijd werkzaam 

geweest. Het waren slechts weinigen in de Handelingentijd die in dat Verbond werden opgenomen. 

Hebr. 8: 8 leert, volgens de grondtekst, dat het voleindigd moet worden, het woord „maken” van de 

S.V. is onjuist. Waar Israël in Hand. 28 terzijde is gezet kon het niet verder worden uitgewerkt en is 

stil gezet; de voleindiging volgt als Israël weer als volk wordt aangemerkt. 

 

Het inzetten in het N. V. houdt in dat allen de Here kennen van de kleinste tot de grootste. Dit ge-

beurt door het geven van een nieuw hart. Ez. 36: 26, 27. Als de volken van de Britse eilanden en 

N.W. Europa in het N. V. stonden zouden we geen steeds voortgaande ontkerstening onder en van 

hen vinden en zou het inzetten na 19 eeuwen toch zeker reeds voltooid moeten zijn. We zijn er nog 

verder van af ooit. 

 

De voleinding van het N.V. heeft plaats in „de bestelde plaats” welke is het beloofde Land. Niet 

Europa. Jer. 32: 37- 41: „Zie Ik zal ze (n.1. de kinderen Israëls en de Kinderen van Juda van vs. 

30 en 32) vergaderen uit al de landen waar- henen Ik ze zal verdreven hebben - en Ik zal ze tot 

deze plaats wederbrengen en Ik zal ze doen wonen. Ja zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal 

hun tot een God zijn. En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om Mij te vrezen al de da-

gen, hun ten goede mitsgaders hun kinderen na hen. En Ik zal een eeuwig verbond met hen ma-

ken - En ik zal Mij over hen verblijden dat Ik hun weldoe – “ Dit is het verbond des vredes waar-

van Ez. 34: 25 en 37: 26 spreken. Uit 34: 24 en 37: 25 kan men andermaal zien dat dit gemaakt 

wordt als David hun vorst is en zij in het Land zijn. Dit verbond des vredes is het „eeuwig verbond” 

dat van „de eeuwigheid” d.i. der toekomende eeuw als Gods Heiligdom, Ezechiëls tempel, in hun 

midden gezet is. Hoe kan het er dan nu zijn buiten het Land? Ook hier weer blijkt dat de Br. Isr. leer 

een verbondsleer huldigt die afwijkt van die der Schrift. 

 

VI OORSPRONG, OPKOMST EN GRONDFOUT DER BR. - ISR. LEER. 

1 Oorsprong en opkomst. 

 

De Br.-Isr. leer is niet zo nieuw als men zou kunnen denken. Ze dateert reeds uit de Middeleeuwen. 

Ze grijpt echter nu steeds meer om zich heen: Naast een Brits-Israël is er ook een Nederlands-Israël. 

Gaan we ook hierin een en ander na. We ontlenen enkele gegevens aan de brochure „De Brits-

Israëlbeweging”, uitgegeven door de Redactie van „Het Zoeklicht” en uit enkele andere ons in han-

den gekomen stukken. 

 

Het Puritanisme in de zeventiende eeuw in Engeland heeft de meeste invloed gehad op het ontstaan 

van de Br.-Isr. leer. Eigenlijk zullen we nog dieper moeten graven, maar hierover hieronder. 

Evenals Da Costa in de 19e eeuw Nederland het Israël van het Westen noemde, deden de Puriteinen 

dit al in de 17e eeuw t.o.v. Engeland. Langzamerhand, een honderd jaar geleden, ging men dit meer 

in nationale zin opvatten en meende men in Engeland het Israël te zien dat met God heerste. Toen 

toch was Engeland gaandeweg een wereldrijk geworden. Deze leer verbreidde zich over Amerika 

en Canada. Nu heeft men moeten prijs geven dat Engeland alleen Israël was; als zich tien stammen 

in Engeland en N.W.Europa gevestigd hebben, zetelt in Engeland niet geheel Israël. Het wil echter 

de leiding behouden en ziet zich nu als de hoofdstam van het tienstammig Israël n.1. Efraïm. 
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Grootmoedig mogen ook andere volken een stamnaam hebben. We vonden in: „Waar bleven de 

Tien Stammen van Israël? van Dr. L. A. Rademaker hierover het volgende lijstje dat weer ontleend 

is aan Prof. Mörzer: 

 

1.-      Ruben       -      O.- en W.- Romeinen.   6.- Aser         -  Zweden. 

2.-      Simeon     -      Franken.    7.-  Issaschar  -  Friezen. 

3.-      Dan          -      Denen.    8.-  Zebulon    -  Bataven. 

4.-      Naftali      -      Spanje - Portugal.   9.-  Efraïm      -  Engelsen. 

5.-      Gad          -      Slavische Volken.   10.- Manasse   -  Amerikanen, 

 

Tegen deze beweging heeft de Anglicaanse Kerk zich fel gekant. Ze plaatste haar op één lijn met de 

Vrijmetselarij. Maar de beweging breidde zich desalniettemin uit en tegenwoordig heet zij “The 

British World Federation”. Vooraanstaande politici en militairen hebben zich in haar gelederen ge-

schaard. 

 

De Br. Isr. beweging wil in de Engelse natie de Theocratie, de Godsregering zien. Ze wordt meer en 

meer een nationalistische religie, een rassengodsdienst. De Engelsen worden als „Israëlieten” ge-

zien, iets wat hun nationale trots niet weinig streelt en stevigt. Hiervoor is, zoals gezegd, reeds enige 

eeuwen geleden zijdelings de grondslag gelegd door de Puriteinen. 

 

Echter, zij niet alleen. Ook in ons land gingen de gedachten over de 10 stammen. Daar was een ze-

kere Dr. Abadie, die meende dat het niet alleen Engeland was dat Israël, of beter, de tien stammen, 

vertegenwoordigde; hij zocht de 10 verloren stammen behalve op de Britse eilanden ook in het 

noorden en westen van Europa. Dit waren meer op zichzelf staande meningen. Sinds een eeuw is de 

visie tot een grote beweging geworden door Richard Brothers die beweerde openbaringen gehad te 

hebben dat hij een erfgenaam was. van de troon Davids en verder door „Edward Hine die in 1871 

een boek uitgaf over de vereenzelviging van de Britse natie met de verloren 10 stammen. Hij ont-

dekte (z.g.) veel overeenkomst in gewoonten, geloof, traditie, taal, enz. der beide volken, zodat hij 

Gods verbond met Abraham vervuld zag in diens (z.g.) nakomelingen, de Engelsen. Door de prikkel 

der nationale gevoelens is deze beweging geworden tot een wereldfederatie.” - (Brochure Het Zoek-

licht). In de loop van de tijd zijn er honderden boeken en boekjes over de Br.Isr. leer verschenen. 

Elk jaar wordt er in Londen vanwege de Beweging een Congres gehouden dat soms tot 20.000 be-

zoekers trekt, waaronder bisschoppen der Eng. Kerk en leden van het Koninklijk Huis. We laten het 

bij dit korte overzicht; het is van meer belang haar grondfout in te zien. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXVI No. 12 DEC. 1954 

Tot nuttige Stichting 

No. 12. 

HEBREEN II. HENOCHS OVERBRENGING. 

 

In geloof is Henoch overgebracht geworden opdat hij de dood niet zien zou en hij werd niet ge-

vonden daarom dat God hem overbracht. Want voor zijn overbrenging had hij getuigenis dat hij 

God behaagde.       Vs. 5a. 

 

De S.V. zegt dat Henoch weggenomen is; de grondtekst spreekt echter van een overbrengen. We 

vinden hetzelfde woord in Gal. 1: 6: het overbrengen tot een ander evangelie en Hand. 7: 16: het 

overbrengen van „Jakob en onze vaderen”; dit zijn dan wel de zonen van Jakob. 

Henochs overbrenging is geweest een niet zien van de dood. In Joh. 8: 51 hebben we een soortgelij-

ke uitdrukking, al staat er een ander werkwoord; beiden komen hierin overeen dat ze betekenen dat 

de dood hen niet treft. 

Henochs overbrenging is gebeurd door God. Niemand kan zichzelf overbrengen. God nam hem weg 

en gaf hem een ander lichaam, evenals Hij dit later aan Elia schonk en deed hem ten hemel varen. 

Men meent in Henochs overbrenging voor de Vloed een type te zien van de opname “der” gemeente 

voor de grote verdrukking. Dit is in tweeërlei opzicht onjuist:  

Ten eerste is Henoch de Here niet tegemoet gegaan in de lucht, evenmin als Elia, want dan zou hij 

met Hem zijn teruggekeerd, want de ter ontmoeting uitgaande partij keert immers naar haar uit-

gangspunt terug; bij de opname gaat niet de Here die groep tegemoet maar zij Hem.  

Ten tweede is de opname niet voor maar uit de grote verdrukking. De Thessalonicensen groep 

wordt immers verlost uit de toekomende toorn, grondtekst. 1 Thess. 1: 10 en gaat eerst de Here te-

gemoet als Hij keert. Dit is ten tijde van Israëls grote benauwdheid, Dan. 12: 1. Daarom is Henochs 

overbrenging evenmin als die van Elia en tussen beiden in Mozes’ opstanding en opname een type 

van de opname der (lees: ener) gemeente. 

Wat dan? Henoch is type en voorloper van het hemelse geslacht dat later aan Abram beloofd is. Hij 

is een van de „sterren” des hemels. Deze krijgen een bovenaards lichaam en worden een geslacht 

(patria, d.i. groep uit een Vader) der hemelen, Ef. 3: 15. 

Wat met Henoch letterlijk gebeurde is bij hem eerst geestelijk geschied: hij is uit de dood overge-

bracht in het leven. Dit geschiedde toen hij zijn vertrouwen stelde op de Here en ongetwijfeld zoals 

Abel het betere offer geofferd heeft als symbool van de bevrijding door het bloed. Thans gebeurt dit 

door geloof in Christus’ bloed als middel ter rechtvaardiging. Al komt dan de lichamelijke dood nog 

tussenbeide, in de geest is men toch reeds overgegaan en zal men in zijn opstanding ook de dood 

niet zien, aangezien men het hogere leven verkrijgt. 

Evenals aan Abel heeft God ook aan Henoch getuigenis gegeven. Het hoe wordt niet meegedeeld. 

God heeft echter duidelijk laten uitkomen dat hij Hem welgevallig was. 

Het getuigenis Gods over ons komt op een andere wijze. Voorop staat: „Die in de Zoon Gods ge-

looft, heeft de getuigenis in zichzelve”, 1 Joh. 5: 10a. God geeft daarbij echter nog een bevestiging: 

„Die Geest getuigt met onze geest”. Rom. 8:16. Het geloof tot in Christus zal leiden tot bevestiging 

door de Geest.            P. 
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De Heilige Geest en heilige geest 

No. 12. 

GEEN „PERSOON” OF GAVE. 

 

Er zijn enkele teksten waarin men licht geneigd is de Geest te zien en waar de vertalingen een 

hoofdletter zetten maar waarin Hij toch niet bedoeld is. 

 

In Joh. 3: 5 is sprake van „het geboren worden uit water en geest”. Zowel de St. als de Nwe Vert. 

zetten hier een hoofdletter, echter ten onjuiste. De uitdrukking „water en geest” is een eenheid, het 

zijn twee woorden voor één zaak; ze betekenen „geestelijk water”. Het Rooms-katholicisme en het 

Lutheranisme leren dat men door uiterlijke doop wedergeboren wordt. Zij zien in de woorden twee 

zaken aangeduid: letterlijk water en (figuurlijke) Geesteswerking; het is echter één ding: geestelijk 

water en wil zeggen: door geestelijke reiniging. Voor deze kan plaats hebben moet het vuur van het 

oordeel reinigen; dit is het dopen in heilige geest en vuur. Dit is toch ook geen dopen in letterlijk 

vuur maar een in vurige heilige geest. We vinden deze dopen vermeld in Jes. 4: 4: de afwassing der 

zonden en schulden door de Geest van oordeel en uitbranding. Men lette er op dat Nikodemus, de 

leraar in Israël, dit moest weten; we moeten de betekenis dus in het O.T. kunnen vinden. 

 

In Hand. 10: 19 lezen we dat de geest tot Petrus spreekt. De S.V. zet hier een hoofdletter en ziet 

daarin de „Persoon” van de Heilige Geest. O.i. is dit niet het geval, maar wordt met die geest de 

engel aangeduid, die tot Cornelius gesproken heeft, vs. 3. Deze spreekt in vs. 19 tot Petrus. Ook in 

Hand. 11: 12 is de geest die engel. Men houde in het oog dat er in die bedeling tussenkomst der 

engelen plaats had. 

 

In 1 Kor. 15 is de Levendmakende Geest het opstandinglichaam van Christus. Dit vinden we ook in 

1 Petr. 3:18: “Christus is levend gemaakt in (niet: door) de geest, d.i. in Zijn opstandinglichaam en 

in die geest, d.i. dat opstandinglichaam heeft Hij de geesten - de gevallen engelen van 2 Petrus 2: 4, 

zij die hun beginsel niet bewaard maar hun woonstede verlaten hebben, Jud.: 7 - iets geproclameerd. 

(niet: geëvangeliseerd). Het zijn dus niet de geesten van afgestorvenen - deze heten nooit op zich-

zelf geesten - maar de engelen uit Noachs dagen, zoals er bij staat. 

 

In 1 Kor. 5: 5 in, “opdat de geest behouden mag worden”: dit is “opdat het opstandinglichaam 

behouden mag worden.” Het opstandinglichaam van velen kan immers verdorven worden in de 

Gehenna: Lk. 12: 4, 5. Die betekenis van „opstandinglichaam” heeft het woord ook in 1 Petr. 4: 6: 

“naar de mens zijn velen gedood in het vlees, in dit hun lichaam, maar de martelaren voor God 

onder hen zullen, naar Gods maatstaf genomen, leven in de geest, in hun opstandinglichaam”. 
 

In negen teksten moet het woord “geest” worden weggelaten n.1. in Lk. 2: 40 (Johannes wies op en 

werd gesterkt; niet “in de geest”); 9: 55 (hier moet 55b en 56a worden weggelaten; de tekst moet 

luiden: Maar zich omkerende bestrafte Hij hen. En zij gingen naar een ander vlek; Hand. 18:5 

(Paulus werd gedrongen; niet „door de Geest”); Rom. 8: 1 (weglaten: die naar het vlees wandelen 

maar naar de geest); 1 Kor. 6: 20 (weglaten: en in uw geest welke Gods zijn); Ef. 5: 9 (want de 

vrucht des lichts; niet „des Geestes”); 1 Petr. 1: 22 (uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der 

waarheid tot ongeveinsde broederlijke liefde; niet: „door de Geest”); 1 Joh. 5: 7: „Want drie zijn er 

die getuigen; dan weglaten 7b en 8a en verder gaan met 8b: de Geest en het water en het bloed.” 

Men ziet hoe vier maal de „Persoon” wegvalt, n.1. Rom. 8:1; Ef. 5: 9, 1 Petr. 1: 22, 1 Joh. 5: 7. 

 

In drie teksten moet het woord „geest” of „Heilige Geest” worden bijgevoegd, n.1. Hand. 4: 25 (die 

door de Heilige Geest door de mond Davids); Fil. 4: 23 (De genade des Heren Jezus Christus zij 

met uw geest); Op. 22: 6 (De God van de geesten der profeten; niet: de God der heilige profeten). 
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Hier krijgen we dus één toevoeging van de „Persoon” des Geestes. We hebben deze in nr. 10 reeds 

opgegeven en de weglatingen laten vervallen. 

 

Alle Schrift is nuttig. 

 

Mogelijk vraagt deze of gene lezer: Wat nut ons nu al dit onderzoek, dat minutieus gepluis voor ons 

geloofsleven. We kunnen dit toch niet allemaal onthouden en het verandert niets aan de geloofs-

waarheden. 

 

We antwoorden hierop:   

le: Men kan de veranderingen in zijn bijbel aanbrengen en ze bij het lezen ervan raadplegen;  

2e: Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Het gaat om wat Hij gezegd heeft. En dan is alle Schrift 

nuttig tot lering en onderwijzing (discipline, zo men wil: training) in de rechtvaardigheid, (d.i. tot 

verduidelijking van geestelijk inzicht, uitdraging ervan naar buiten en het zich vaster klemmen aan 

Gods geopenbaarde waarheid);  

3e.: Door deze studie hebben we getracht de oorspronkelijke tekst dichterbij te brengen. Al moeten 

de lezers grotendeels op hun vertaling(en) steunen, hoe dichter deze bij het oorspronkelijke gebracht 

worden, des te dichter komen zij bij de geïnspireerde bron. Wie bij het Woord wil leven, heeft dit 

zeer nodig. En hoewel „Uit de Schriften” vanzelf geen cursus is in de oude talen, is een der doelstel-

lingen van het blad de zin van wat God gezegd heeft nader te onderzoeken, waar vertalingen deze 

verduisteren hierop te wijzen, en wat de eigenlijke Schrift geeft zoveel mogelijk dichterbij te bren-

gen. Daarvoor diende ook deze reeks. Ze had niet tot doel elke tekst in het bijzonder te behandelen; 

alleen om voor de lezers een nieuw veld van onderzoek of overdenking te openen. Ook in dezen zij 

men haar leerling.           P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 12. 

 

Wat is Gods gerechtigheid? Deze term heeft een dubbele betekenis: ten le drukt hij uit Zijn recht-

vaardig oordeel en ten 2e Zijn „persoonlijke” eigenschap. De term heeft dus een objectieve en een 

subjectieve zijde. In 1: 18-3: 20 wordt Gods objectieve gerechtigheid openbaar als leidend ter ver-

oordeling van zowel Jood als Heiden, in 3: 21-5: 11 wordt deze gerechtigheid voor het geloof open-

baar als rechtvaardigende de goddeloze. De subjectieve vinden we in de objectieve verweven. Ze 

wordt genoemd in dit vers, 1: 17a, en 3: 25, 26a en geopenbaard door Christus in Diens geloof, 3: 

22 en toegerekend door geloof 1: 17b, 3: 26b, 30. 

 

Dat dit de subjectieve zijde is, Gods „persoonlijke” gerechtigheid volgt uit andere verbindingen. 

Gods toorn is Zijn eigen toorn, 1: 18, Gods kracht Zijn eigen kracht, 1: 16 en Gods wil die van 

Hemzelf, 1:10. Dat ze persoonlijk is blijkt ook uit de tegenstelling in Fil. 3: 9: het „mijn gerechtig-

heid” staat tegenover Gods gerechtigheid. Deze wordt in Rom. 3: 5 gesteld tegenover onze onge-

rechtigheid. Waar de rechtvaardigheid uit de wet en onze ongerechtigheid persoonlijk zijn, is de 

gerechtigheid Gods ook een eigenschap of deugd van Hemzelf, dus is ze subjectief. Ze kan echter 

meegedeeld worden door geloof en is dan de gave der rechtvaardigheid, Rom. 5: 17. 

 

Gods gerechtigheid als deugd vinden we geopenbaard in de voorgaande Schriften. Hier rijst een 

grote moeilijkheid t.o.v. de rechtvaardiging van zondaars want zoals ze daar openbaar wordt, ver-

oordeelt ze de zondaar en houdt de schuldige geenszins onschuldig, Ex. 34: 7; ze biedt daarbij geen 

grond van hoop, is geen blijde boodschap. Maar God heeft deze Zijn gerechtigheid niet alleen geo-

penbaard door Zijn oordeel en bedreiging met straf maar - en dat is het verhevene - als gave. Eerst 

als persoonlijke gave in Christus, de Rechtvaardige, dan als toegerekende gave waardoor we kun-

nen worden rechtvaardigheid Gods in Hem, 1 Kor. 1: 30; 2 Kor. 5:21. 
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Deze gerechtigheid is geopenbaard. „Openbaren, apokatalupto,” is in de Schrift steeds een onthul-

len van Gods zijde. De mens kan dit gewaar worden door geloof. Openbaren wordt dan ook alleen 

gebruikt als de waarheid door de mens wordt waargenomen, erkend; het verschilt van het „open-

baren” van vs. 19 waar faneroo staat d.i. aan het licht brengen, zichtbaar maken. 

 

De typen en schaduwen konden niet ten volle worden verklaard. Pas toen Christus Zichzelf Gode 

had geofferd, kon de volle openbaring worden gegeven en werd de gerechtigheid Gods geopenbaard 

in Zijn Zoon. 

 

„De rechtvaardige zal leven uit geloof”. Dit is een citaat van Hab. 2: 4 dat echter in de aanhaling 

verschilt van de Hebr. tekst. Deze heeft: „De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”. Paulus laat 

het „zijn” weg en citeert dit vers niet om hiermee de rechtvaardiging door het geloof te bewijzen. 

Wie dit er in wil zoeken, maakt een fout. We vinden in Habakkuk nergens een spoor van het bij-

zondere Paulinische onderwijs. Wat is dan de bedoeling? Dit: deze woorden zijn om op de waarde 

van het geloof de klemtoon te leggen. De rechtvaardige die Habakkuk op het oog heeft zal leven 

door de dreigende storm van geweld en verderf van de zijde der Chaldeeën heen. Paulus geeft aan 

deze woorden een bredere toepassing. De wereld heeft een oordeel te wachten, 1: 18; 2: 5, daarbij 

zijn er allerlei gevaren op aarde die de gelovige bedreigen, niettemin zal hij leven als hij in het ge-

loof staat. 

 

Paulus citeert de woorden van Habakkuk nog twee maal. In Gal. 3: 11 wordt het geloof in tegenstel-

ling tot de werken der wet geplaatst; de wet zegt dat men leven zal door het doen van werken, Lev. 

18: 5, het geloof schenkt een hoger leven door toerekening. In Hebr. 10: 38 worden ze geciteerd in 

verband met het zich onttrekken ten verderve. Al deze teksten leggen de klemtoon op het leven door 

geloof. 

 

Het citaat in Romeinen omvat het gehele leven van de gerechtvaardigde. Het geloof is het vermogen 

dat de hand legt op al hetgeen in Gods behoudenis is vervat en hoewel het leven des geloofs er een 

is van gevaar daar het bedreigd wordt door de wereld, het vlees en Satan; het is toch een leven dat 

overwint door de kracht Gods. Hij die Paulus’ onderricht aangaande rechtvaardiging, geloof en le-

ven vat met als tegenpool zonde, ongehoorzaamheid en dood, zal de basis van Paulus’ evangelie 

verstaan. En tevens dat Paulus dit wil verkondigen in de gehele wereld. 

 

„Uit geloof tot geloof”. De gerechtigheid Gods is er een uit geloof tot geloof. Dit wordt nader toe-

gelicht in het verdere van de Brief. Deze gerechtigheid is geopenbaard door het geloof van (niet: in) 

Christus, Rom. 3: 22. Hij is de bron ervan en heeft Gods gerechtigheid geopenbaard, onthuld. Ze 

was reeds in Hem als de aan de vaderen verschenen Jahweh maar is in Hem als mens openbaar ge-

worden. Als Zoon uitgezonden, leefde Hij uit het geloof aan de Vader en beantwoordde ten volle 

aan Gods maatstaf; Hij is de Rechtvaardige bij uitnemendheid. Uit dat geloof spruit nu de gerech-

tigheid voort. God rechtvaardigt hem die uit het geloof van Jezus is, Rom. 3: 26. Dat is „tot geloof”. 

 

Het „uit geloof tot geloof” geeft mede een voortschrijden aan; een toenemend geloof. Eerst is er 

geloof tot in (eis) Christus, d.w.z. Christus wordt als voorwerp des geloofs bereikt, in Hem vindt 

men zijn Behouder. Dan komt er geloof in (en) Hem, d.w.z. als voorwerp des geloofs wordt Hij 

nader en meer volkomen be- en gekend. Dit laatste voert tot rechtvaardiging. Dan is men der zonde 

gestorven en heeft toegang tot Hem als gerechtvaardigde. 

 

Niet elk gelovige is hiertoe direct gekomen. De rechtvaardiging is een proces, een ontwikkelings-

gang van het “uit” tot het „tot”. De geestelijke verwekking tot kinderen Gods is aller deel, het ont-

vangen der gerechtigheid Gods betreft slechts een deel hunner. Van Gods zijde is dit een voorver- 

ordinering, Rom. 8: 29, 30.       P. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 24. 

11 Het Calvinistisch begrip van het Beeld Gods. 

 

Het Calvinisme heeft niet gezien dat het maken naar het Beeld Gods ook het geven van dezelfde 

gedaante aan Adam is als de Here voor Zijn vleeswording had. Het heeft gemeend dat Hij bij Zijn 

verschijningen telkens weer een lichaam aannam om zich daarin te openbaren maar dit daarna weer 

aflegde, weer oploste. Het meent dan ook dat men de dingen die aan het Beeld worden toegeschre-

ven en ontleend zijn aan het menselijke lichaam niet werkelijk moet opvatten. Het zijn antropomor-

fismen, d.w.z. het toeschrijven van het mensvormige aan God (zonder dat Hij het heeft). Zodoende 

moest men er wel toe komen het Beeld Gods anders op te vatten en wel innerlijk. Men verklaarde 

dat het bestaat in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, termen ontleend aan Ef. 4: 24 en Col. 3: 

10. Wie ze nagaat, zal zien dat hier geen sprake is van Adam. Het geldt hier wat in Christus de 

nieuwe mens, is en door de gelovige moet worden aangedaan. 

 

Adam had niet de volle kennis, maar hij had wel een rechtstreekse kennis van God. Hij had de zin-

nen nog niet geoefend tot onderscheiding van goed en kwaad, Hebr. 5: 14. Daarom stond in de Hof 

de boom der kennis van goed en kwaad. Adam had niet de gerechtigheid die in Ef. - Col. wordt be-

doeld, n.1. de geloofsgerechtigheid in haar volheid. Hij had de roeping voor de hemel nog niet en 

had de weg daartoe nog niet doorlopen. Hij had zich ook nog niet geheiligd tot het werk waartoe hij 

bestemd was. Hij stond nog slechts aan het allereerste begin ervan. We zeggen hiermee niet dat 

Adam zondig was. Hij was goed gemaakt. Alleen, hij was nog slechts een levende ziel. Niet de vol-

komen man die de laatste Adam is geworden (waartoe wij in deze bedeling worden geroepen). 

Adam was volkomen. Niet volmaakt. Een kind is volkomen als alle delen aanwezig zijn en kunnen 

functioneren. Het is echter nog niet volmaakt, d.w.z.: het ontbreekt nog aan de ontwikkeling der 

delen, aan het geoefend zijn ervan, De volkomen mens Adam moest tot de volmaking voortschrij-

den. Hij had alle eigenschappen die hem in staat stelden het werk te doen dat God voor hem te doen 

had maar moest ze ontwikkelen. 

 

We namen de drie eigenschappen die volgens het Calvinisme het Beeld Gods uitmaken. Als we de 

lijn doortrekken t.o.v. andere eigenschappen aan het Beeld Gods eigen springt de onhoudbaarheid 

van dit idee nog meer in het oog. Het Beeld Gods is, om iets te noemen, alwetend, alwijs, almach-

tig, heerlijk. Bezat Adam dit alles ook? Ieder weet dat het tegendeel waar is. Het Beeld Gods is 

geestwezen. Maar Adam levende ziel. In al deze opzichten is hij niet naar het innerlijke Beeld Gods 

gemaakt. 

 

Men zal vragen: Drukken deze woorden dan niets hogers uit, ligt er dan niet in al datgene wat de 

mens boven het dier heeft, zijn geestelijke vermogens als b.v. verstand en rede. We antwoorden 

hierop dat we het innerlijke van het Beeld Gods niet tot deze mogen beperken. Uiterlijk ziet het zo 

geschapen zijn op de vorm, innerlijk op de aanleg. Niet op het volle bezit. Adam had alles in kiem, 

in potentie. Hij was bestemd om de volle kennis, de gerechtigheid en de heiligheid, de alwetendheid 

en de almacht te verwerven. Hij moest immers eenmaal over alles heersen, Gen. 1: 26b, Ps. 8, Hebr. 

2. Maar hij bezat alleen datgene wat hij als levende ziel nodig had. Niet minder, maar ook niet 

meer. Als mens was hij een andere dan het dier, maar wat staat betreft was hij nog zielewezen, geen 

geestwezen, was hij nog in de dagen zijns vlezes, niet in die des geestes. Als levende ziel ontaard is 

zijn verstand verduisterd, zijn gevoel afgestompt, zijn wil verkeerd gericht. Adam heeft de volheid 

niet bereikt die hij had kunnen bereiken naar zijn aanleg. Het beeld Gods in inwendige zin was er 

alleen voor zover hij een redelijk zedelijk wezen was en Gods kennis had. Zijn aanleg was om het 

Beeld Gods gelijkvormig te worden, doch hij was gesteld op de trap van levende ziel. We moeten 

hier wel onderscheiden tussen aanleg en eerste trap van uitwerking. 
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12 Adam niet onsterfelijk. 

 

Adam is niet onsterfelijk geschapen. Onder onsterfelijk verstaan we: leven hebben in zichzelf. Dat 

had Adam niet. Van Christus op aarde staat, dat hij leefde door de Vader. Joh. 6: 57. Geldt dat de 

Laatste Adam, hoeveel te meer de eerste. Een engel behoeft geen spijs of drank. Adam was er ge-

heel afhankelijk van. Evenals wij. Paulus zegt dat God eenmaal buik en spijze zal te niet doen. 1 

Kor. 6: 13. Het lichaam wordt hiermee echter niet weggenomen, het wordt veranderd, levend ge-

maakt, ook als is het niet gestorven. 1 Kor. 15: 51, 52. We geloven dat Adam hiertoe ook had moe-

ten komen. Hij was krachtens zijn schepping een levende ziel. Hij had door inwerking van de Geest 

verheerlijkt moeten worden. De aanleg, het vermogen daarvoor had hij, maar de ontplooiing moest 

nog komen. Hij had geen leven in zichzelf, was echter geschapen om het te verkrijgen. Adam was 

niet onsterfelijk, had ook geen onsterfelijke ziel. Hij was echter met God innerlijk verbonden maar 

nog slechts in de natuurlijke sfeer. God was voor hem nog niet de Vader der heerlijkheid. 

 

God heeft geschapen de hemelen en aarde. Dit zijn zeker twee sferen. Als Gods zoon zou Adam 

over beide heerschappij ontvangen. God begon met de aarde. Voor deze sfeer had Adam alles wat 

hij nodig had. Om tot de hogere te komen, moest God hem minstens het vermogen geven zich van 

de aarde te verheffen, de zwaartekracht te overwinnen. En zeker ook nog wel meer. Adam had dit 

alles nog niet. 

 

Hoewel de Schrift Adam Gods Zoon noemt, lezen we nergens dat hij zelf opklom tot het licht dat 

God zijn Vader was. Hij kende Hem alleen als de Here God, Gen. 3: 8, 9, en reikte niet tot God als 

Vader wat Christus reeds deed op zijn twaalfde jaar. Adam was slechts een levende ziel en kon de 

ingeschapen levenswet uitleven, stond in de juiste verhouding tot God maar pas aan het begin van 

de weg. Hij was alleen zoon van God krachtens zijn schepping, nog niet krachtens de volle bewust-

zijnsverhouding tussen God en hem. 

 

De zonde heeft die innerlijke verhouding verbroken. Hierdoor is de band met God afgesneden. De 

mens is nu een stervende ziel. De Schrift gebruikt het woord „levende ziel” slechts eenmaal t.o.v. de 

mens. Naast de verklaring die we van dit woord gaven heeft deze benaming juist door de zonde nog 

een diepere betekenis verkregen: alleen Adam beantwoordde, en dan nog slechts kort, aan de hem 

ingeschapen wet van zijn natuur. Toen hij deze verbroken had, werd hij een stervende ziel. Wel 

heeft God het proces van de dood in zijn volle doorwerking gestuit, wel heeft Hij het vermogen der 

verwekking gegeven, maar de dood zelf werd niet weggenomen. Door één mens kwam de zonde en 

haar bezoldiging, haar loon, is de dood. Wat uit Adam geboren is, is de dood onderworpen. Het 

innerlijk is reeds dood voor Hem daar het in geen levensverhouding tot Hem staat. 

 

Adam was geen onsterfelijk wezen. Hij had dit kunnen worden. Hieruit volgt dat de ziel niet onster-

felijk geschapen is. God alleen heeft onsterfelijkheid. De mens kan sterven en God kan ziel en li-

chaam even goed verderven als Hij ze geschapen heeft. 

 

Het sterfelijke en verderfelijke moet juist onsterfelijkheid en onverderfelijkheid verkrijgen. Hoe zou 

de mens deze dan al door schepping bezeten hebben. Het volgende hoofdstuk zal ons duidelijk de 

sterfelijkheid leren.           P. 
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De Brits-Israëlleer 

No. 24. 

2 De Grondfout der Br. - Isr. leer. 

 

De grondpijlers der Br.Isr. leer n.1. de scherpe scheiding tussen Israël en Juda, niet alleen na de 

splitsing, maar ook in het N. T., het wegtrekken der 10 stammen naar N.W.Europa en het nu aan-

wezig zijn van het Stenen Koninkrijk, het laatste wereldrijk van Dan. 2, hebben een dieper liggende 

draagbodem. Deze is gevormd door de Kerkvaders der eerste en tweede eeuw en houdt in, dat, toen 

Israël als volk was weggevallen in 70 n. Chr. en Christus wederkomst niet gebeurd was men is be-

gonnen te leren, dat men de profetieën verkeerd verstaan had en dat men ze „vergeestelijken” 

moest. Niet het weggedane Israël was Gods volk, maar de gelovigen uit de Christenheid. Voor Isra-

el was de Kerk in de plaats gekomen en de Schrift moest in dat licht uitgelegd worden. Gods profe-

tische woord moest ,.geestelijk” worden uitgelegd. Termen als Israël, Huis Israëls, Koning Israël, 

Verlosser Israëls, Heilige Israëls, Rotssteen Israëls, Sion, Jeruzalem, Huis des Heren enz. welke 

gebruikt worden t.o.v. het Verbondsvolk hadden, volgens de Kerkvaders, betrekking op het geeste-

lijke Israël, de Kerk. Althans wat de zegening betreft. De vloek was voor de „Jood”. Dit legde de 

grondslag voor de Katholieke Kerk die later gesplitst is in Rooms- en Grieks-Katholieke Kerk. De 

Reformatie heeft deze dwaalleer niet uitgezuiverd. In Lutheranisme en Calvinisme evenals in An-

glicaanse (half Rooms, half Reformatorisch) is deze leer nog de grondslag van de belijdenis geble-

ven. Zo leven we in een Christenheid die in wezen moeder is van velerlei dwaalleer. Ook van die 

der Br.-Isr. leer. 

 

Wat is er nu gebeurd? Eerst was de Kerk geestelijk Israël. Nu onze tijd zo realistisch geworden is, 

slaan velen om en maken gestuwd door meningen van vroegere voorlopers, sagen, allerlei spitsvon-

dige en dwaze taalbeschouwingen, enz. van het geestelijke Israël een concreet verstatelijkt Israël 

met letterlijke stammen. Waar zij geen oog hebben voor de betekenis van Paulus die twee bedienin-

gen gekregen heeft en niet verstaan, dat hij de grote pauze inleidt en inluidt tussen Israëls verwer-

ping en herstel, werpen zij zich met alle macht op de profetieën en menen dat die grotendeels nu 

vervuld worden. En hier wreekt zich nu de grondfout, deze, dat de Christenheid in de plaats van 

Israël gekomen is. Dit is allerwegen leer in de bredere hoofdstromingen en dat concretiseert de Br.-

Isr. leer nu. 

 

De Kerk heeft geen recht hierin de aanhangers te oordelen. Zij doet dezelfde dingen, zij het in te-

gengestelde zin: zij „vergeestelijkt”; terwijl de Br.-Isr. leer “verconcretiseert”. Voor de Kerk zijn de 

gelovigen geestelijk Israël, voor de Br.-Isr. leer zijn meerdere volken letterlijk Israël. 

 

Beide lopen logisch genomen vast. De Kerk kan vele profetieën niet uitleggen zonder de eenvoudi-

ge betekenis ervan geweld aan te doen, de Br.-Isr. leer kan dit evenmin. De Kerk draagt termen die 

Israël aanduiden op de Christenheid over, de Br.-Isr. leer draagt ze op volken over. Voor de Kerk 

zijn de Heidenen geestelijk Israël, voor de Br.-Isr. leer zijn de Heidenen verheidenst Israël. , 

 

Vanzelf lopen deze visies uiteen maar de basis van Kerk - en Br.-Isr. leer is dezelfde: de heilsbelof-

ten aangaande Israël worden nu, geheel of gedeeltelijk, vervuld in de Kerk volgens de ene, in Euro-

pese volken volgens de andere. En dit nu is de grondfout der beide visies. 

 

Dat de Br.Isr. leer haar leerlingen en aanhangers wijst op de letterlijke vervulling der nationale be-

loften trekt aan; dat laat de Schrift ongerept staan; dat ze meent dat dit nu gebeurt, is haar grote fout 

en is betreurenswaardig. Dat de Kerk de O.T. beloften vergeestelijkt en ze daarmee verijdelt is 

eveneens betreurenswaardig; dat zij ze nu ziet vervullen is ook haar grote fout. Beide gaan scheef 
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en komen verkeerd uit. 

 

De misvatting dat God ons nu op aarde zegent door een burgerschap in Israël leidt tot het bedenken 

van aardse dingen. En Rooms-katholicisme èn Calvinisme èn Brits-Israëlitisme willen de wereld nu 

zo leiden dat zij ze bij Christus’ komst als aan Zijn voeten zouden willen leggen. Rome wil dit door 

een alles overheersende Kerk, het Calvinisme door de doorwerking van de beginselen in kerk, staat 

en maatschappij, de Br.-Isr. leer door de politieke beheersing door Westerse volken. Dit alles is een 

vooruitgrijpen op Christus’ werk. Het is nu echter de dag des mensen en het is Gods bedoeling niet 

om het Koninkrijk der hemelen te doen heersen. Dat zal komen, maar alleen door Christus’ weder-

komst. 

 

De sleutel van de hele zaak ligt in het recht snijden van het Woord der waarheid. We mogen nu de 

feiten die zuiver en alleen Israël gelden, niet toepassen op een volk of op een tijd waarin ze niet 

passen. God doet nu een ander werk. Weldra vangt Hij met de herschepping in elk opzicht op aarde 

aan. 

 

Voor ons is er, gelukkig, een uitnemender weg. Wet en Profeten gaan niet voorbij dan door vervul-

ling van de beloften en woorden zoals ze er staan. Maar dat is niet voor nu. De nationale heilsbelof-

ten wachten tot de tijd dat duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volken maar dat de 

Here over Israël zal opgaan en Zijn heerlijkheid over hen zal gezien worden. Deze tijd is nu nog een 

“te dien dage”. Dat is merendeels in de toekomende eeuw. We leven nu in een tussenbedeling, die 

ligt tussen wat reeds letterlijk vervuld is en het andere dat het nog moet worden. Als we het zo kun-

nen zien, zullen we niet alleen het Woord der waarheid recht snijden maar ons verblijden over het 

heil dat God nu toebereidt. 

 

VII VOOR EN NA HANDELINGEN 28 

 

De voorstanders der Br.Isr. leer weten niet in welke bedelingen we nu al honderden jaren leven. Zij 

menen dat de 10 stammen ten volle in het Nieuwe Verbond staan. Maar dan zou ook de wereld in 

de Wedergeboorte zijn en zouden de 12 Apostelen op 12 tronen zitten, oordelende de 12 geslachten 

Israëls. Dan zou de Zoon des mensen moeten zijn wedergekomen en zouden we al in de toekomen-

de eeuw leven. Heten zij de Israëlieten der 10 stammen blind voor hun identiteit, zien zij zelf wel de 

markante grenslijn die God getrokken heeft in Hand. 28: 28? 

 

Het is niet zonder bedoeling dat het Boek der Handelingen zo plotseling eindigt .We hadden gaarne 

van Lukas nog meer gehoord. Maar hij eindigt zonder slot. Dit komt omdat God daar de grenslijn 

trekt en in een enkel woord de nieuwe sfeer - en dat nog voor der helft - aangeeft. 

 

In Hand. 28 verdwijnt Israël uit de heilsbedeling. Het is van dan af geen lichtdrager meer. Bediende 

Paulus tot op die tijd het Evangelie der Voorhuid nog als Israëliet die in dezen de priesterdienst tus-

sen God en Volken waarnam, een staat waartoe Israël al spoedig na Christus’ opstanding had moe-

ten komen, na Hand. 28: 28, dit is na het afscheid dat Paulus de Joodse leiders uit Rome moest ge-

ven, verliest Israël definitief die plaats. Al eeuwen komt de heilsprediking niet meer door Israël, 

maar door de Volken. Hand. 28: 28 is nog steeds van kracht: „Het zij u dan bekend dat de Za-

ligheid (Behoudenis) Gods (dit is hier: Christus) tot de Heidenen (de Volken) gezonden is en de-

zen zullen horen.” Van toen af werd Christus ook naar de bedeling de Middelaar Gods en der men-

sen. 1 Tim. 2: 5. Israël valt weg als kanaal der zegening dat het had moeten zijn en nu komt het heil 

tot de mensen zonder Israël. Door Duitsers, door Angelsaksen, door Nederlanders, enz. Maar niet 

als zijnde de 10 verloren stammen, maar als Heidenen, die eertijds vervreemd waren van het bur-

gerschap Israëls en geen hoop in de wereld hadden, terwijl Israël die wel had. (Tot op Hand. 28: 20 

is spraken van de hope Israëls; dat is allereerst Zijn Messias, dan zijn verbonden, zijn beloften). 
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Hand. 28: 28 is de bedelinggrens. Hier werd het Nieuwe Verbond, dat vanaf Pinksteren werkte, 

tijdelijk stil gezet en treedt iets nieuws in: zegening, niet van volken als zodanig maar van individu-

ele personen uit de Volken. Paulus ontving „allen die tot hem kwamen”. Hand. 28: 30. Hij leert 

hen van de Here Jezus Christus. 

Wel verre dat Israël het kanaal der zegening is, is Israël nu uitgeschakeld. Wel verre dat het nu is: 

eerst de Jood en ook de Griek, is het nu: de behoudenis is tot de Heidenen gezonden. Indien dit ook 

Israëlieten zijn, houdt alle zin van de Schrift hierin finaal op. Zeker de „Jood” kan ook nu het geloof 

in de Here Jezus Christus deelachtig worden, maar dit geeft hem geen enkele voorrang boven de 

anderen. Alle nationale beloften zijn opgeschort. Terwijl de Br.Isr. leer de 10 stammen aardse, nati-

onale beloften geeft (de bestelde plaats, de Davidische troon, het heersen over vijanden, Israël het 

hoofd der volken, het Nieuwe Verbond), leert de Schrift de supra- en buitennationale beloften, 

voorgehouden in twee bedelingen. Deze zullen we aangeven. 

1 De bedeling van het algemeen geloof. 

In 1 Tim. 1:4 (1 Tim. is geschreven na de tijd van Hand. 28, toen Paulus weer vrij gekomen was) is 

sprake van de bedeling Gods die in geloof is of anders gezegd: geloofsbedeling Gods. Hiermee be-

gint de Here een tijd als er was van Abel tot op Abram. De eis is: wandelen door geloof, geloven in 

de Here Jezus Christus zonder zichtbare tekenen, ceremoniën of symbolen. Hiertoe wekt Hebreeën 

al op en het wijst daarbij op de helden des geloofs. Romeinen leidt mede daarheen door zijn leer 

van het sterven en opgewekt worden met Christus, waarin dan niet meer is Jood of Griek. In deze ge 

loofsbedeling die „naar het (al)gemeen geloof”, Tit. 1: 2, zijn geen nationale beloften vervat maar 

bovennationale. De hoop ervan is niet de hope Israëls, maar „de verschijning van de heerlijkheid 

van de grote God en Behouder”, Tit. 2: 13. Is het Koninkrijk (voor Israël en de Volken) bereid van 

(af) de grondlegging (nederwerping) der wereld, Mt. 25: 34, de hoop van het eeuwige (aionische) 

leven voor de geloofsbedeling Gods is gegeven voor de tijden der eeuwen, dat is voor de nederwer-

ping der wereld, Tit. 1: 2. Ze geeft ongetwijfeld een erfdeel niet van een land maar van de wereld, 

omvattend hemelen en aarde, evenals ook Abraham is beloofd. Rom. 4: 13. Hiermee staan we niet 

op nationale maar op supranationale bodem. 

2.De bedeling der Verborgenheid. 

God heeft nog meer gedaan. Naast de geloofsbedeling heeft Hij aan Paulus een andere geopen-

baard: de bedeling der genade Gods, Ef. 3: 1, in vs. 9 genoemd bedeling der Verborgenheid (voor 

„gemeenschap” moet in de S.V. staan: „verborgenheid”. Zo zegt ook de Luther vertaling). Deze is 

alleen aan Paulus toebetrouwd, vs. 8, en openbaart een zegening in Christus met alle geestelijke 

zegening in een sfeer boven over al de hemelen, in de bovenhemelen, grondtekst Ef. 1: 3. Deze gaat 

mede terug tot voor de grondlegging (nederwerping) der wereld, vs. 4. Ook deze bedeling is supra-

nationaal maar omvat daarbij nog veel meer dan de geloofsbedeling. Ze openbaart de onnaspeurlij-

ke rijkdom van Christus, geeft een positie in Gods Rechterhand, Ef. 2: 6, en een taak voor de over-

heden en machten, 3: 10. Ze behelst de vorming van het Lichaam en overtreft in beloften al wat 

vroeger geopenbaard was verre. Ze begon met de openbaring aan Paulus in zijn eerste gevangen-

schap gegeven en loopt nog door tot in onze tijd. 

In deze bedeling heet Christus het Hoofd boven alle dingen en wordt Zijn Lichaam gevormd door 

lid voor lid toe te bereiden. Dit is een zuiver geestelijke gemeenschap. De hoop ervan is zelfs nog 

meer dan het aionische leven; dit immers begint in lichamelijke zin bij de toekomende eeuw, Mk. 

10: 30, Lk. 18: 30. Maar de hoop der roeping Gods die boven is, is niet minder dan kort na het ster-

ven van de leden, door de uitopstanding (grondtekst Fil. 3:11) het lichaam der vernedering, (dit is 

dat hetwelk in het graf is neergelegd) te zien gelijkvormig gemaakt aan het lichaam der heerlijkheid 

van het Hoofd, de Here Jezus Christus. Fil. 3: 21. Daartoe komt Hijzelf neer uit het Burgercentrum 

in de hemelen (grondtekst vs. 20). („Wandel” is geen juiste vertaling; vs. 20 luidt: Maar ons bur-

gercentrum behoort tot de hemelen, uit hetwelk - n.1. uit welk burgercentrum - wij ook de Be-
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houder verwachten.) Voor het natuurlijk oog onzichtbaar doet Hij opstaan en ten hemel varen. Als 

het Lichaam volledig is zal het met zijn Hoofd Christus bij Diens wederkomst zichtbaar in heerlijk-

heid verschijnen, Col. 3: 4. 

3.Buiten Israël om. 

Beide genoemde bedelingen gaan geheel buiten Israël, wat kanaal der zegening betreft, om. Het zijn 

nu boven nationale beloften die God geeft. De Behouder is tot de Heidenen gezonden. Paulus is de 

gevangene voor de Heidenen. Ef. 3: 1. Daar verheidenste Israëlieten van te maken is daarom mede 

ongerijmd omdat hij die de besnijdenis niet houdt, uit zijn volk uitgeroeid zou worden. Gen. 17: 14. 

De besnijdenis behoort mede tot het Nieuwe Verbond Ez. 44: 9. Hoe zou God dan verheidenste 

Israëlieten kunnen zegenen die krachtens het niet houden van het verbond der besnijdenis uit het 

volk uitgeroeid zouden moeten worden. Allemaal dingen die men over het hoofd ziet, maar die voor 

God meetellen. Wet en Profeten gaan eenmaal voorbij, maar niet door ontbinding, dat is, niet ver-

vulling maar door vervulling. Mt. 5: 17, 18. Zo zal ook de besnijdenis Israëls volkskenmerk zijn. 

“Mijn verbond zal in ulieder vlees zijn ten eeuwigen verbonde,” Gen. 17: 13. Wie niet besneden is, 

heeft Gods verbond verbroken, vs. 14. Dit woord geldt voor heel Israël. Wie Brits- of ander - Israël 

leert, moet ook de besnijdenis leren. God zal ook dit Zijn verbond houden. Mede omdat het Pascha 

weer gevierd zal worden en daaraan mocht en mag geen onbesnedene deel nemen. Ex. 12: 44, 48. 

Zoals nu de offeranden terugkomen, Ez. 45, 46, 20 zo zal ook de besnijdenis van kracht zijn in het 

Nieuwe Verbond. Hoe dan met die Westerse 10 stammen? 

Men kan uit al het bovenstaande zien - er was nog veel meer over te zeggen - dat juist nu alles bui-

ten Israël om gaat en dat we in een heel andere bedeling leven. In zoverre heeft de Kerk haar be-

trekkelijke waarheid, betrekkelijk omdat zij veel te veel uit voorgaande bedelingen in de tegen-

woordige overgedragen en de zaken verward heeft. Wiens oog verlicht mag worden, Ef. 1 :18, zal, 

lettend op de dingen die verschillen, zeker twee anderen zien. De ene is de algemene geloofsbede-

ling, waarvan de grondslag ligt in 2 Kor. 5: de verzoening der wereld en die tot hoop heeft het Huis 

aionisch in de hemelen en ter verwezenlijking de verschijning van de grote God en Behouder, Tit. 

2, de ander die dezelfde basis heeft maar een andere hoop, d.i. doelstelling, n.1. het mede gezet 

worden en mede deelgenoot zijn van de belofte in Christus (n.1. zijn zitten in Gods Rechterhand). 

Wie tot elk van deze sferen behoort, bepalen niet wij maar God door verkiezing (uitverkorenen 

Gods in Tit. 1: 1 en uitverkoren in Hem in Ef. 1: 4). Naast deze twee bedelingen loopt dan die van 

de Christen-Joden die in Christus de Beloofde der vaderen zien, in Hem geloven en behoren tot het 

uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom waarvan Petrus spreekt. Zij hebben tot hoop de 

hope Israëls. Wij menen dat als ze zo de Schrift bekijken de schijnbare tegenstrijdigheden weg-

vallen. Dit is de visie die we sinds een kwart eeuw in onze geschriften ontwikkeld hebben. 

4 Ten besluit. 

In zoverre de Br. Isr. leer de profetieën letterlijk neemt en tegen de vergeestelijking door de Kerk 

opkomt, kunnen wij er niet dan mee sympathiseren. Maar in zoverre zij een scheiding maakt tussen 

Jood en Israëliet waarbij de eerste geheel verworpen is (zoals men veelal in de Kerk leert) en de 

laatste nu zou heersen in een aantal Angelsaksische en aanverwante volken menen wij dat zij abso-

luut het spoor bijster is en moeten wij haar als Gods Woord weer ondergravende afwijzen. Heffen 

velen Israël geheel op - geen sprankje van hoop meer voor dat volk - dé Br. Isr. leer maakt het be-

staan als volksstammen concreet, voor haar regeren deze nu met God. Er is een uitnemender weg. 

Heel Israël komt weer op zijn plaats, Gods roeping en verkiezing hierin zijn onberouwelijk en Hij 

zal Zijn werk aan hen voleinden. Maar niet in deze eeuw. Nu zijn allen in de verstrooiing. Inmiddels 

werkt God iets anders uit van Zijn voornemen (plan) der eeuwen. Het geheel zal veelkleurige wijs-

heid openbaren. Wie van de twee Huizen Israëls meer mag zien dan de Kerk en de Br. Isr. leer, be-

tuigt met Paulus: „Want God heeft ze allen onder de zonde besloten opdat Hij hun allen zou 

barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms en der kennis Gods.” Rom. 11: 32, 33.   P. 

 


