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DEEL XXVII No. 1  JAN. 1955 

Tot nuttige Stichting 
No. 1 

HEBREEN II. GOD BEHAGEN DOOR GELOOF (1) 

Maar zonder geloof is het onmogelijk (God) te behagen.  Vs. 6a. 

 

De Briefschrijver heeft in Vs. 5 gesproken over Henochs overbrenging. Mede daardoor heeft God 

getuigenis gegeven. Maar dat gold zijn gezin en zijn tijdgenoten. Voordien had hijzelf al van God 

getuigenis gehad. Dit was, daar er nog geen geschreven woord was, toen nodig. Nadien lezen wij 

daar niet meer van. God heeft getuigenis gegeven aan Abel en Henoch naar aanleiding van hun ge-

loof. Maar de andere Ouden kregen getuigenis door hun geloof. Hun geloof zelf strekte tot getuige-

nis, iets waarop we al bij het stuk over Henoch wezen. 

 

We hebben nu niet Gods getuigenis over ons geloof te ontvangen maar dat over Zijn Zoon, 1 Joh. 

5: 9b. Door dit te geloven, en in Zijn Woord te blijven, blijven we in de Vader en de Zoon en zal de 

Geest getuigen omdat de Geest de waarheid is, 1 Joh. 5: 6b (Nwe Vert.). Er is dus een getuigenis, 

maar het is inwendig en wel dat van de Geest. Maar dit komt pas nadat we geloofd hebben. Zonder 

geloof is het onmogelijk Gode te behagen en zijn getuigenis door de Geest te verkrijgen. 

 

Waar geloof ontbreekt, kan men God niet behagen, waar het aanwezig is wordt het beloond. 

 

Deze woorden wijzen op de complete onmacht van het vlees dat God niet zoekt in de weg van het 

geloof. Die in het vlees zijn kunnen God niet „behagen”, Rom. 8: 8. “In het vlees zijn” betekent 

zich geheel en al laten leiden door de invloed der zinnen en God in wezen niet zoeken. Of Hem 

zoeken om zichzelf te behagen. M.a.w. God willen gebruiken te eigener verheerlijking. Dat behoort 

tot de weg van Kaïn: men wil God iets aanbieden om daardoor zelf gestreeld te worden. 

 

De eeuwen door zijn er geweest die door godsdienstige verering of vormendienst God hebben wil-

len behagen. Ook in onze dagen zijn er zulken. Zij zoeken de rechtvaardiging uit de werken, Rom. 

9: 32. Deze willen zij tot basis maken om bij God een krediet te verkrijgen, hopend hun debet er 

door op te heffen. Maar de Goddelijke onveranderlijke regel is dat we God alleen kunnen behagen 

door het geloof, d.i. het vertrouwen op en in Hem.       P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 13 

3. JOOD EN HEIDEN BEIDE SCHULDIG VOOR GOD 

Rom. 1: 18  -  3: 20. 

Het tweede hoofddeel loopt van 1: 18 - 3: 20. Het kan in vieren verdeeld worden: 

 

A1/1: 18 - 32.        De Volken, onderwezen door natuur en geweten, schieten te kort. 

B1/2: 1  -  16.        Wie ook zondigt, hetzij Jood of Heiden, valt onder het oordeel.  

   Er is alleen bevrijding door gerechtigheid. 

A2/2: 17 - 3: 8.      De Joden, hoewel ze de wet bezitten, zondigen en schieten te kort, 

B2/3: 9 - 20.        De gehele wereld strafschuldig voor God. Niemand rechtvaardig.  

Bevrijding alleen door de verlossing in Christus Jezus. 
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Deel A 1. 

Hfdst. 1: 18. - 3: 20 is een breed gedeelte van de Brief. Het is hoofdzakelijk gewijd aan het grote 

gemis en tevens de diepe behoefte van alle mensen en wil aantonen dat de in het Paulinische evan-

gelie aangeboden genade het enige middel is om daarin te voorzien. Het opent met het getuigenis 

der schepping en de dingen die de mens aangaande God kan weten, het sluit met het getuigenis der 

wet en de kennis der zonde. Maar de mens heeft meer nodig dan kennis: hij heeft de kracht nodig 

om te volbrengen. En die mist hij. Daardoor beantwoordt hij niet aan Gods maatstaf, de gerechtig-

heid. Waar men op aarde rondkijkt, allen hebben gezondigd. Daardoor derven Heiden en Jood de 

heerlijkheid (3: 19). Dit gaan we nu van stuk tot stuk na. 

 

Rom. 1: 18 - 32. 

18. Want Gods toorn wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtig-

heid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. 19. Want hetgeen men van 

God kan kennen, is hen openbaar, want God heeft het voor hen kenbaar gemaakt. 20. Want Zijn 

onzichtbaar Wezen, Zijn immerdurende kracht en goddelijkheid, worden vanaf de schepping der 

wereld aan uit Zijn werken geestelijk verstaan en doorzien zodat zij niet te verontschuldigen zijn; 

21 daarom, omdat zij God kennende Hem niet als God verheerlijkt hebben, maar zij zijn in hun 

overleggingen tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd; 22 bewerend wij-

zen te zijn, zijn zij dwazen geworden 23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God 

veranderd in de uitbeelding van een vergankelijk mens en van vogels en viervoetig gedierte. 

24. Daarom heeft God hen naar de lusten van hun hart overgegeven aan onreinheid om hun 

lichamen onder elkander te onteren; 25 de Waarheid Gods hebben zij vervangen door de leugen 

en het schepsel goddelijk vereerd in plaats van de Schepper die te prijzen is in de eeuwen. Amen. 

26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten; want hun vrouwen heb-

ben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke; 27 evenzo zijn de mannen, nala-

tend de natuurlijke omgang met de vrouw, verhit geworden in hun lusten tot elkander, mannen 

met mannen ontucht bedrijvend en zij hebben de bij hun dwaling passende vergelding in zichzelf 

ontvangen. 

28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft de volle kennis van God te bewaren, zo heeft God 

hen overgegeven aan een verkeerde gedachte om te doen wat onbehoorlijk is, 29 vervuld met alle 

ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moordzucht, twist, list, bedrog, 30 oor-

blazers, achterklappers, haters van God, overmoedig, trots, aanmatigend, verzinners van kwaad, 

ongehoorzaam aan de ouders, onverstandig, onbarmhartig, 31 (mensen) die het recht Gods ken-

nend, dat wie zulke dingen in praktijk brengen des doods waardig zijn, ze niet alleen doen maar 

ook hen toejuichen die ze in praktijk brengen. 

 

1. De Volken schieten te kort. 

 

Vs. 18. Het „want” van dit vers verbindt het met Vs. 17a, de gerechtigheid Gods. Dit is dan de ob-

jectieve: Gods eis t.o.v. het schepsel. Wordt hieraan niet voldaan, dan komt Gods gerechtvaardigde 

verontwaardiging. Op menselijke wijze wordt dit uitgedrukt door het woord „toorn”. Deze toorn is 

geen hartstocht in God maar de uiting ervan wordt door de zondaar die gestraft wordt als zodanig 

gevoeld. In wezen is de toorn Gods ingaan tegen de ongerechtigheid, Zijn Zich verzetten tegen de 

leugen, Zijn diepe afkeer tegen de zonde, de liefdebrand tegen wat Zijn schepping ontsiert, onthei-

ligt en verderft. Dit heilig en rechtvaardig misnoegen openbaart zich door strafgericht. 

 

Gods misnoegen is er steeds waar zonde is, omdat Hij onveranderlijk en onwrikbaar rechtvaardig 

is. Hij gaat nooit van Zijn eisen af. Hij is niet wraakgierig maar wel een wreker. In de toorn hand-

haaft God straffend Zijn gerechtigheid. Hij haat de ongerechtigheid, Heb. 1: 9. Voor we waarlijk 

kunnen beseffen wat genade is, zullen we geestelijk onder de klem moeten komen van het feit van 
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Gods heiligheid  -  Zijn afgescheidenheid van de zonde  -  en van Zijn gerechtigheid  -  Zijn recht-

matige norm  - . Deze richten zich ook tegen onze eigen zonden. 

 

In het kruis heeft God deze ten volle gehandhaafd en dat in de persoon van Christus. In Hem is al 

Zijn toorn als golven der zee heengegaan. Het hoogtepunt was de Godverlatenheid. 

 

Het woord „toorn” komt twaalf maal voor in Romeinen, zeven maal in het eerste buitendeel, vijf 

maal in het tweede. We vinden het niet in het binnendeel 5: 12 - 8: 39. Het wordt dus niet gebruikt 

met betrekking tot Adam en diens zonde of de mens bezien in Adam. T.o.v. deze wordt wel ge-

sproken van oordeel, veroordeling en dood maar we lezen niet dat deze vergezeld gaan van toorn. 

We vinden ook geen toorn en wraak vermeld met betrekking tot de poel des vuurs en de witte 

troon; daar is alles kalm: boeken worden geopend en elk wordt geoordeeld naar zijn werken. Dit is 

opmerkelijk. Het is ook begrijpelijk: bij de rechtsoefening past geen toorn; deze komt bij de straf-

oefening. 

 

Het eerst is van ’s Heren toorn sprake in Ex. 4: 14: de toorn des Heren ontstak tegen Mozes. Merk-

waardigerwijze tegen een die pas tot verlosser van Israël was geroepen. In de woestijn ontstak Zijn 

toorn ook menigmaal over het volk of sommigen hunner, Num. 11: 1, 10, 12: 9. Hebr. 3:11 zegt dat 

Hij in Zijn toorn gezworen heeft dat Israël het Land niet zou ingaan. In het N.T. vinden we dat de 

toorn zou komen over de ongelovige Joden, 1 Thess. 2: 15 - 17. Hij zal ook komen over de 

Beestaanbidders, Op. 14: 10. Hij vindt zijn voleindiging in de zeven schalen, 15: 1, 6, 16: 1 - 21. 

Hierin is het rijk van het Beest en Babylon betrokken. Uit dit alles blijkt dat God oudtijds zo nu en 

dan Zijn toorn heeft geopenbaard maar dat Hij deze pas in de toekomst ten volle zal uitgieten. Per-

soonlijk blijft hij rusten op allen die de Zoon ongehoorzaam zijn, Joh. 3: 36. 

 

We noemen nu de teksten met „toorn” in Romeinen. 

 

De eerste zeven in Rom. 1 - 5 zijn: 

A1 1:18     Toorn geopenbaard tegen alle ongerechtigheid. 

     B1 2: 5     Toorn vergaderd door hardigheid. „Werken”. Vs. 6. 

     C1 2: 5     De dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel. 

    D 2:8, 9     Toorn over Jood en Heiden beide. 

      C2 3: 5     Is God onrechtvaardig als Hij toorn brengt? 

B2 4:15    De wet werkt toorn. „Geloof”. Vs. 14 en 16.  

A2 5: 9      Behouden van de toorn door rechtvaardiging. 

 

De andere vijf zijn: 

E1 9: 22    Toorn bewezen. 

F1 9: 22    Vaten des toorns. 

G 12: 19    Geef de toorn plaats. 

F2 13: 4 Toorn (S.V.: straf) over wie kwaad doet.  

E2 13: 5    Onderworpen om des toorn (der straffe) wil. 

 

Geopenbaard. Hier staat het werkwoord apokalupto; dit betekent letterlijk: het wegnemen van een 

deksel, het onthullen van iets. Het wordt steeds gebruikt i.v.m. een Goddelijke daad; het is het door 

Hem wegnemen van bedekselen die het licht der waarheid beletten tot iemands geest door te drin-

gen. Het onthulde is er, maar wordt nog niet gezien. Zo is de toorn van God tegen de zonde er, maar 

hij wordt pas door strafgericht openbaar. 
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Goddeloosheid: Gr.: asebeia. Dit is gevormd uit het ontkennende voorvoegsel a en het werkwoord 

sebomai: de goden vereren. Een goddeloze was oudtijds iemand die de goden niet meer wilde eren, 

oneerbiedig tegen hen was; goddeloosheid was de geestesgesteldheid die het gevolg er van was. Het 

woord wordt door Paulus gebruikt in Rom. 1: 18, 11: 26, 2 Tim. 2: 16, Tit. 2: 12, en door Judas, Vs. 

15 en 18 en drukt dan die geestesgesteldheid t.o.v. God uit. 

 

Ongerechtigheid, Gr.: adikeia. Het is gevormd uit het ontkennend voorvoegsel a en dikè: recht en 

betekent iedere beledigende of krenkende bejegening, tevens ongerechtigheid in zedelijk godsdien-

stige zin. 

 

In deze twee woorden van Vs. 18 wordt al ’s mensen zonde naar haar Goddelijke en menselijke 

zijde samengevat. Goddeloosheid is de positieve en actieve oneerbiedigheid tegenover God, onge-

rechtigheid het verwringen van de verhouding t.o.v. God en mens. We vinden hierin een samenvat-

ting van de schending tegen de twee grote geboden der wet, Lk. 10: 27. De volgorde der woorden 

wijst hun betrekking aan; het is die van oorzaak en gevolg: uit het eerste vloeit het tweede voort. 

Ongerechtigheid is de giftige vrucht die uit de verdorven wortel, de goddeloosheid, voortspruit. 

 

T.o.v. de toorn moet één ding in het oog worden gehouden: het voorwerp er van is meer de zonde 

dan de zondaar. God heeft de wereld der zondaren lief maar straft de zonde. Hij heeft de wereld met 

Zichzelf verzoend maar Hij kan en wil Zich met de zonde niet verzoenen. Evenals wij medelijdend 

zijn t.o.v. de zieke maar de ziekte haten, zo is het met God t.o.v. de zondaar en de zonde. 

 

Al blijkt uit andere plaatsen dat de toorn van God ingaat tegen alle aspecten van de zonde, tegen 

hardheid van hart, het der waarheid ongehoorzaam zijn, het geregeld kwaaddoen, het een welbeha-

gen hebben in de ongerechtigheid, 2 Thess. 2:12, het veranderen van de waarheid in de leugen, 2 

Thess. 2: 10, 11, de afgoderij, 1 Thess. 1: 9, 10 enz., zo gaat het in Rom. 1: 18 over de goddeloos-

heid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden of onder-

drukken. Het is niet de ongoddelijkheid van de onwetende of de ongerechtigheid van de verlorene, 

het is de bewuste tegenstand tegen geopenbaarde waarheid. De hier bedoelde groep zijn zij die God 

niet in erkentenis houden, Vs. 28, die God niet kennen, d.i.: niet willen erkennen; 2 Thess. 1: 8, die 

vermaak hebben in de ongerechtigheid, Rom. 1: 32, 2 Thess. 2: 12, die de waarheid Gods verande-

ren in de leugen, Rom. 1: 25 die de leugen geloven, 2 Thess. 2: 11. 

 

De waarheid onder houden, Gr.: Katecho. Dit werkwoord heeft meerdere betekenissen. Strikt ge-

nomen betekent het naar de afleiding: neer-hebben. Dit kan in tekstverband dan inhouden: behou-

den, vasthouden, onthouden, tegenhouden. We namen hier die welke het dichtst bij de afleiding is: 

neerhouden, ten onder houden. Iets vrijer kan dit worden: onderdrukken. 

 

In ongerechtigheid, zo men wil: door ongerechtigheid houden zulken de kennis van de waarheid 

tegen. Opzettelijk versmoren zij haar stem en weerstaan ze. 

 

Deze woorden vinden hun toelichting in Joh. 3: 19 - 21. “De mensen hebben de duisternis liever 

gehad dan het licht want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht 

en komt tot het licht niet opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, 

komt tot het licht opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn.”  P. 
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Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo 

1. Inleiding. 
 

Onder bovenstaande titel hebben we een reeks studies verzameld, die handelen over verschillende 

onderwerpen, maar die tot doel hebben ons toe te laten een wel bepaalde en zoveel mogelijk Schrif-

tuurlijke kijk te hebben op de toestanden in onze aioon en in de toekomende. 

 

We willen de lezers helpen hun eigen overtuiging te gronden op wat Gods geschreven Woord hen 

kan leren en een antwoord te vinden op menige vraag die zich stelt in het dagelijkse leven in de 

tegenwoordige maatschappij. Zoals bijv.: wat moeten we denken aangaande het tegenwoordige 

koningschap van Christus, over de zichtbare Kerk, over wetenschap, techniek en cultuur enz.? 

Waarom heerst het kwaad en zwijgt God? In welke richting moeten we vooral de satanische en an-

tichristelijke werking zoeken? Zullen de toestanden in de toekomende aioon beheerst worden door 

een verdere ontwikkeling van onze tegenwoordige wetenschap, techniek en cultuur? 

 

We zullen daarbij nagaan hoe de meeste dingen die in de christenheid steeds strijd en verdeling 

hebben veroorzaakt, berusten op de fundamentele dwaling dat een zichtbare, door God ingestelde, 

Kerkorganisatie het uitverkoren volk Israël vervangt of voortzet. En dat al die problemen en moei-

lijkheden tegelijkertijd verdwijnen als men aan Israël laat, alles wat God aan die natie beloofd 

heeft. Als men dan ook inziet, dat Israël in het verleden en in de toekomst de spil vormt voor alle 

wereldgebeuren, en bijgevolg in onze tegenwoordige bedeling, beginnende bij Hand. 28: 28, waar 

Israël tijdelijk niet Gods volk is, God de wereld op een geheel andere wijze bestuurt. 

 

Waar onze visie enerzijds die problemen doet verdwijnen en anderzijds Gods genade in al haar 

volheid voorstelt, waar deze visie de hele geïnspireerde Schrift tot haar recht laat komen en alle 

schijn van tegenspraak of fout vermijdt, menen we dat ze de Waarheid op meer volkomen wijze 

omvat en ons dus toelaat Christus in alle opzichten beter te leren kennen en te verheerlijken. 

 

Omdat de gehele Schrift een eenheid vormt, kan men nooit iets behandelen als volkomen afge-

scheiden van het overige. Men moet telkens naar iets anders verwijzen. Hieruit volgen in de loop 

van deze reeks studies, menige herhalingen en verwijzingen naar al gepubliceerde werken, anders 

zou het geheel veel te breed worden. 

 

De Spraakverwarring van Babel 

door S. Van Mierlo. 

 

In Gen. 10 en 11 gebruiken de vertalingen de woorden „spraak”, „woord” en „taal”. Nu is een der 

belangrijke principes voor een goede uitleg, duidelijk te onderscheiden tussen synoniemen. De 

Schrift kiest haar woorden inderdaad met de meeste zorg, en we zouden vele gevallen kunnen aan-

halen waar moeilijkheden verdwijnen, schijnbare tegenspraken vermeden worden en Schriftplaat-

sen verhelderd of meer betekenisvol worden als men slechts een goed onderscheid maakt, en de 

Schrift zelf gebruikt om de juiste betekenis van elk woord te bepalen. 

 

In verband met de spraakverwarring van Babel, gebruikt de Hebreeuwse tekst drie woorden: 

 

-1- Lashon, letterlijk „tong” (zoals in Ex. 11:7: „zal niet een hond zijn tong verroeren”). Vele 

plaatsen (zoals Deut. 28: 49: „een volk welks spraak, d.i. tong, gij niet zult verstaan”) tonen aan 

dat dit woord niet alleen het lichaamsdeel aanduidt, maar ook de taal. 
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Dit is ook het geval in andere talen: Engels: „tongue”, Frans: „langue”. 

 

In Gen. 10: 5, 20, 31 wordt het woord lashon in de Statenvertaling verkeerd weergegeven door 

„spraak”, en in de Nieuwe Vertaling op de juiste wijze door „taal”. 

Dit woord komt niet voor in Gen. 11. 

 

-2- Dabar, letterlijk „woord”, zoals in Gen. 15: 4: „Het woord des Heren was tot hem”. Maar het 

betekent ook hetgeen door een woord of door woorden uitgedrukt wordt: een zinsnede, een „ding” 

(Gen. 29: 13), een bevel (2 Sam. 12: 9), een goddelijke mededeling (Jes. 9:7) enz. 

 

Dabar wordt in Gen. 11:1 door de Statenvertaling juist vertaald door „woord”. Het betreft uitdruk-

kingen die in elke taal geuit kunnen worden. 

 

-3- Saphah, letterlijk „lip”, zoals in Num. 30: 8: „De uitspraak harer lippen.” Het betreft wat door 

de lippen voortgebracht wordt: „Hij beneemt de getrouwen de lip.” (Job. 12: 20) „het volk, dat zo 

diep van lip is.” (Jes. 33: 19). 

 

Dit woord wordt ongeveer 175 maal gebruikt, en wordt nooit door „taal” overgezet. Zelfs als het 

door „spraak” vertaald kan worden, duidt het nooit een taal aan. De spraak is de uitdrukking van 

gedachten in elke taal. Een taal is een idioom van een groep mensen. Al spreken ze dezelfde taal, 

toch kunnen hun gedachten verschillend zijn, dus ook hun „spraak”. Men kan „spreken” door mid-

del van de lippen, door schrift of door tekens. Het Hebreeuwse saphah duidt alleen de spraak aan 

(de uitdrukking van gedachten) door middel van de lippen. 

 

Men kan er zich van overtuigen dat de Schrift steeds saphah gebruikt, niet om een idioom aan te 

duiden, maar wel de uitdrukking van gedachten, gevoelens, neigingen. We geven enkele voorbeel-

den: 

 

„Daartoe ben ik onbesneden van lippen.” Ex. 6:11. Het gaat niet over een taal, maar Mozes was 

niet in staat op duidelijke wijze zijn gedachten uit te drukken. 

 

„Onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen.” Lev. 5: 4. Het betreft kwade gevoe-

lens. 

 

„Of de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft” Num. 30: 6. Het betreft 

een gelofte. 

 

„In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen.” Job. 2:10. 

 

„Hij beneemt de getrouwen de spraak (lip).” Job. 12: 20. De „spraak” staat in verband met „oor-

deel” in dit vers. 

 

„Een voortreffelijke lip... een leugenachtige lip.” Spr. 17: 7. Een spraak kan voortreffelijk of leu-

genachtig zijn, een taal is iets neutraals op zich zelf. 

 

In sommige verzen staan twee synoniemen in contrast: „Het volk, dat zo diep van spraak (saphah) 

is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong (lashon), (hetwelk men) niet verstaan kan.” 
Jes. 33: 19. De spraak (gedachte) is duister, de taal onverstaanbaar. 

 

„Niet tot vele volken, diep van taal (saphah) en zwaar van tong (lashon), welker woorden (dabar) 

gij niet kunt verstaan.” Ezech. 3: 6. De gedachten zijn duister, de taal ingewikkeld, de woorden 
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onverstaanbaar. 

 

We besluiten dus dat saphah op de gedachten, gevoelens en neigingen wijst, die in elke taal uitge-

drukt worden, en het beste door „spraak” vertaald wordt (in de zin van gesproken spraak), dat las-

hon een taal, een idioom aanduidt, en dabar zekere uitdrukkingen in elke taal. 

 

Misschien verwijst men echter naar Jes. 19: 18: „Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland 

zijn, sprekende de spraak (saphah) van Kanaän, en zwerende de Here der heerscharen.” Want 

op het eerste gezicht schijnt het hier de taal van Kanaän te betreffen. Ook de Nieuwe Vertaling ge-

bruikt hier het woord „taal”. 

 

Allereerst kan men opmerken dat het werkwoord „spreken” de vertaling is van dabar, dat betekent: 

„woorden (dabar) uiten”, en dat het zowel betrekking kan hebben op een uitdrukking van gedachten 

of gevoelens als op het spreken van een taal. Zo lezen we bijv. in Ps. 12: 4: „de grootsprekende 

tong”, in Spr. 2:12: „die verkeerdheden spreekt”, en in Jer. 43: 2: „gij spreekt leugen”. 

 

Waarover gaat het nu in Jes. 19: 18? Het bijzondere is dat de Egyptenaren, de Here kennen en die-

nen (vs.21), een altaar zullen bouwen (vs. 19), tot de Here zullen roepen (v. 20). En de Here zal 

ze genezen (vs. 22) en zeggen: „gezegend zij mijn volk de Egyptenaars” (vs. 25). Het is dan ook 

geheel gepast te zeggen dat vijf steden dezelfde gedachten en gevoelens (dus geloof en toewijding) 

zullen uitdrukken als het volk Israël (Kanaän). Men bemerkt daarbij dat het tweede deel van Jes. 

19: 18 er bij voegt: “en zwerende de Here”. In Zef. 3: 9 lezen we: „Dan zal Ik tot de volken een 

reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen.” Het is niet door hun een 

mooie taal te geven, dat ze God zullen gaan aanbidden, maar wel door nieuwe gedachten, die ze in 

gelijk welke taal uitspreken. 

 

Men ziet dus dat het helemaal niet gepast zou zijn, en niet in verhouding met het belang van het 

onderwerp, in Jes. 19: 18 te lezen dat vijf steden het Hebreeuws zouden spreken. 

 

Nu we uit de Schrift de juiste betekenis van saphah geleerd hebben, kunnen we terug gaan tot Gen. 

11: 1, 6, 7 en 9, waar dit woord gebruikt wordt, en overtuigd zijn dat het hier ook geen talen betreft, 

maar uitgesproken gedachten, gevoelens of neigingen. Allen hadden ze dezelfde gedachte en spra-

ken ze in woorden uit: zich tegen de Here verzetten. Maar de Here verwarde hun gedachten, en de 

eensgezindheid verdween. Zo konden ze niet langer samen blijven leven. Dit wordt uitdrukkelijk 

bevestigd door Luk. 1: 51: „Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner har-

ten.” 

In de eindtijd komt de éne gedachte terug. Die vinden we in Ps. 2. Dan beraadslagen de vorsten 

samen om zich te stellen tegen de Here en zijn Gezalfde, zeggende: „Laat ons hun banden ver-

scheuren en hun touwen van ons werpen.” Dat is de Satanische spraak, die we al in Babel hoor-

den. 

Van Dood en Opstanding 

No. 25 

III. HET WEZEN VAN EN DE TOESTAND IN DE DOOD 

1. Inleidend woord. 

 

Nu we de schepping van Adam nagegaan hebben en gezien dat hij uit de aarde is, verder dat hem 

geen ziel is ingeblazen maar dat hij levende ziel geworden is dus dat hij in zijn geheel resultaat is 

van een proces, willen we onderzoeken wat de Schrift aangaande de dood leert en in welke toe-

stand men daarin is. Deze vragen zijn langzamerhand meer aan de orde gekomen in de kringen der 
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gelovigen, mede omdat de stromingen van Adventisten en Russellisten naar voren zijn getreden die 

iets anders leerden dan de officiële Kerken de eeuwen door geleerd hebben. Deze vragen zijn zeer 

belangrijk want ze betreft ons niet alleen persoonlijk maar zijn van grote invloed voor de hele le-

vens- en wereldbeschouwing. 

 

In beginsel strijden hier twee richtingen met elkaar: de ene leert de onsterfelijkheid der ziel, de an-

der haar sterfelijkheid. Wel wordt door velen de consequentie niet doorgetrokken en de draagwijdte 

niet overzien, maar zo moet het vraagstuk toch gesteld worden. Bij het licht van de Schrift willen 

we de deze dingen opnieuw onderzoeken en eerst de hoofdlijn zien vast te stellen. Is deze eenmaal 

gevonden, dan moet men daaraan vasthouden en zich niet door moeilijkheden van de wijs laten 

brengen. Zijn bijv. de doden bewust, dan moet men ze niet op een volgende bladzijde onbewust 

laten zijn. Of omgekeerd. Het is hier niet het een en het ander maar het een of het ander. 

 

Op één ding willen wij hierin nog wijzen: Omdat van de zijden van groepen die als sekten ge-

brandmerkt worden iets geleerd wordt dat waar kan zijn, moet men dat, als het bij nader onderzoek 

ook waar blijkt te zijn, niet verwerpen omdat die groepen andere onjuiste dingen leren. Er zijn ook 

bij wat Kerken of andere groepen gelovigen sekten noemen punten van waarheid, die door de ande-

re Christelijke richtingen verwaarloosd zijn of verkeerd worden gezien. Heten zij niet de onbetaalde 

rekeningen der Kerk? Men sta ook hierin in de vrijheid, n.1. om aan te nemen wat met de Schrift in 

overeenstemming is ook al komt dat van een zijde waarmee men overigens niet akkoord kan gaan. 

Voor zover een groep of een persoon naar de Schrift spreekt en leert, moet men wat als juist ge-

leerd wordt aanvaarden. Alles moet op zichzelf beoordeeld worden, alle leer moet beproefd wor-

den. Over het algemeen ligt de volle waarheid Gods in de Schrift gegeven, verspreid over het hele 

christendom. Zij die tot de volle wasdom van het man-Gods-zijn, zijn gekomen of willen komen, 

hebben de waarheid door wie dan ook gezien, tot een zo groot mogelijk percentage in zich op te 

nemen daarbij het verkeerde uit te zuiveren, en het goede te behouden. Mogelijk moet het goede 

dan nog in een andere zetting worden overgebracht, maar men hoeft het bij voorbaat niet te ver-

werpen omdat een tegenstander het leert. 

 

2. De dood een wederkeer. 

Komende tot de zaak zelf, leert de Schrift dat de dood is een wederkeer. 

 

Gen. 3: 19 „In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert de-

wijl gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en gij zult tot stof wederkeren.”  
 

Job. 11:9 “Gedenk toch dat Gij mij als leem bereid hebt en mij tot stof zult doen wederkeren.” 

 

Job. 30: 23 „Want ik weet dat Gij mij ter dood zult brengen (Hebr.: tot de dood zult doen weder-

keren) en tot het huis der samenkomst aller levenden.” (Dat is het „eeuwig huis” van Pred. 12: 5). 

 

Job. 34: 15 “alle vlees zou tegelijk de geest geven en de mens zou tot stof wederkeren. 

 

Ps. 146: 4 „Zijn geest (n.1. die van het mensenkind van Vs. 3) gaat uit en hij keert weder tot zijn 

aarde.” 

 

God spreekt in al deze teksten over de gehele mens. Deze is uit de aarde genomen en keert tot de 

aarde weder. 

 

Algemeen wordt de dood beschouwd als een scheiding van ziel en lichaam. De ziel die men voor 

de eigenlijke persoon aanziet en men identiek houdt met de geest, verlaat in die voorstelling het 

lichaam en vaart op tot God. De Schrift leert dat de dood een wederkeer is en dat hij de totale mens 
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betreft. Niet zijn lichaam sterft en zijn ziel blijft als geest leven; hij zelf keert in zijn wezen tot de 

aarde weder. Uit de aarde genomen, Gen. 3, Ps. 146, keert hij tot de aarde weder, Gen. 3, Job. 34. 

3.Naar het graf. 

We hebben al enige Schriftplaatsen gevonden waaruit blijkt, dat de mens na de dood tot de aarde 

wederkeert. Job. 1: 21 wees daarop, tevens Gen. 3: 19 en Ps. 146: 4. Deze wederkeer gebeurt door 

het ten grave dragen. 

 

Vooral het boek Job spreekt hierover. 

 

Job. 3: 20 „Waarom geeft Hij de ellendige het licht en het leven de bitter bedroefden van gemoed 

die blijde zijn tot opspringens toe en zich verheugen als zij het graf vinden.” Dit is een merkwaar-

dige uitspraak. Zij moesten zich verheugen, als zij de hemel vonden, zou men zeggen. Job zegt dat 

zij blijde zijn naar het graf te gaan. 

 

Job. 7: 9 „Een wolk vergaat en vaart henen, alzo die in het graf daalt, zal niet (weder) opstaan.” 

 

Job. 7:21 „Want nu zou ik in het stof liggen en Gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal er niet 

zijn.” 
 

Job 10: 18 „En waarom hebt Gij mij uit de baarmoeder voortgebracht. Och, dat ik de geest gege-

ven had en geen oog mij gezien had. Ik zou zijn alsof ik niet geweest ware, van de moederschoot 

zou ik tot het graf gebracht zijn geweest.” 

 

Job. 14: 13 „Och of Gij mij in het graf verstaakt.” 

Job vraagt niet om naar de hemel te mogen gaan, hij vraagt of de Here hem naar het graf wil voe-

ren. Hij vraagt dus iets heel anders dan men algemeen verwacht zou hebben. Hij kende dan ook niet 

de Westerse theologie maar wat beter was, de werkelijkheid. Die was: na de dood naar het graf. 

Niet voortleven in een andere vorm. 

 

Job 17: 13 „Zo ik wacht, het graf zal mijn huis zijn, in de duisternis zal ik mijn bed spreiden.” 

 

Job 17: 16 „Zij (n.1. mijn verwachtingen) zullen nedervaren met de handbomen des grafs (d.i. de 

baar die mij ten grave draagt), als er rust in het stof wezen zal.” 

 

Job. 21: 26 „Zij liggen tesamen neder in het stof.” 

 

Zie voorts Job. 21: 13, 24: 19, 30: 19. 

 

Waar we in het volgende hoofdstuk nader over wat O. en N. T. over het graf zeggen zullen spreken, 

noemen we hier slechts enkele teksten. Men zie verder Ps. 6: 6, 30: 4, 49: 13, 15, 88: 4, 89: 49. 

 

We besluiten deze paragraaf met een woord van Christus. Joh. 5: 28 „Verwondert u daar niet over, 

want de ure komt in welke allen die in de graven zijn. Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan.” 

 

De Here leert hierin uitdrukkelijk dat de doden (in het algemeen) in het graf zijn en dus bij hun 

dood niet zijn opgevaren naar de hemel of neergeworpen in de hel. Ook niet dat ze opgestegen zijn 

in de sferen der Spiritisten of overgegaan in andere wezens zoals animistische Heidenen menen. Zij 

zijn in het graf. Naar de hele persoon. „Allen”. Duidt in Vs. 23 „allen” de hele persoon aan, dan ook 

in Vs. 28. Deze moge tot een (zeer waarschijnlijk onzichtbare) kiem of kern zijn teruggebracht, als 

„bloot” of „naakt” nederliggen, de hele persoon is er in wezen. Niet het lichaam  -  dat is tot stof 
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vergaan; niet de geest  -  die is als levensgeest tot God gegaan. Het is de hele persoon in zijn wezen. 

In het graf moeten allen tot de opstanding wachten op het woord van Hem die de opstanding en het 

leven is. 

4.In de zee of in de dood. 

Niet alle doden komen in het graf. Er zijn er ook die verdrinken in de zee of sterven op een zeereis 

en dan in de zee een graf vinden. Anderen verbranden, of verongelukken in diepe kloven en vinden 

zo geen begraafplaats. Op de eersten heeft Op. 20: 13a het oog: „En de zee gaf de doden die in 

haar waren”, op de anderen het volgende gedeelte “en de dood de doden” Zij die begraven wer-

den, zijn in het graf, de Hades, door de S.V. foutief vertaald door „hel” (zie hfdst. IV). Deze drie 

doodssferen geven hun doden terug. De doden komen niet in een plaats terecht als ontlichaamde 

zielen, zoals de Traditieleer wil, zij zijn daar waar hun graf of rustplaats is. En van daaruit staan zij 

op. 

 

De Ned. Geloofsbelijdenis zegt in art. 37 dat de zielen weer met het lichaam verenigd worden. 

Maar die lichamen bestaan voor de meesten, d.w.z. voor hen die al lang of zeer lang dood zijn, niet 

meer. Hun graf is wellicht al lang weggeruimd, hun as is verstoven, zeedieren hebben hen verslon-

den. De voorstelling van art. 37 is dus een zeer onrealistische. En tevens onschriftuurlijke want met 

de idee van de ontlichaamde ziel komen we precies bij het Heidendom van Plato uit. De Schrift 

leert dat de doden opkomen uit graf, zee of dood waarin zij waren door begrafenis, of om- koming. 

Dit stelt ons voor het mysterie hoe zij bewaard worden, een verborgenheid die niemand kan oplos-

sen en die we aan God moeten overlaten. We kunnen alleen het feit constateren, niet het hoe ver-

klaren. 

 

We gaven slechts een kort overzicht om een algemene hoofdlijn te verkrijgen. Hier langs moet nu 

verder gewerkt worden. Dit echter is voldoende om te zien dat de Schrift leert dat men na de dood 

naar het graf, in de zee of in de dood is. Ze kent geen in hoger sferen bewust voortlevende ziel. 

Dood is voor haar dood. Maar  -  niet dood blijvend. Er is opstanding en oordeel.   P. 

 

Alle Schrift nuttig 
No. 1 

DE NIEUWE RUBRIEK 

 

We waren eerst van plan deze nieuwe rubriek te betitelen met: „Dingen die verschillen”, bij nader 

inzien meenden we dat we het terrein dat we willen bestrijken dan te zeer zouden beperken. Onder 

bovenstaande betiteling kunnen we meer samenvatten. We stellen ons hierin n.1. tot doel in korte 

stukken punten waarmee men moeite heeft nader of nogmaals te belichten, op vragen die men kan 

hebben te antwoorden en voorts op nog niet of slechts kort aangegeven dingen in te gaan. 

 

De Schrift heeft velerlei nut. Naast het allerbelangrijkste: het geven van kennis die wijs kan maken 

ter behoudenis (2 Tim. 3: 13) is er het opwekken tot volharding, en naast het geven van vertroos-

ting (Rom. 15: 4) is het nuttig tot lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing, zoals de S.V. 

in 2 Tim. 3:15 zegt (de Nwe Vert. heeft hier: onderwijzing, wederlegging, verbetering en opvoe-

ding). Dit alles is een zo breed veld dat we zeker ons gehele leven nodig hebben het enigszins te 

verkennen. De Psalmist zegt: “Aan alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is 

zeer wijd.” (Ps. 119: 96). Ieder die de Schrift onderzoekt zal, waar we nu veel voller Woord hebben 

dan deze dichter het eerste deel van zijn woord overnemend, het tweede transponeren in: maar uw 

Woord is zeer wijd en onuitputtelijk rijk. Het moge ons ook in deze rubriek veel nut doen. 
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KUNNEN BEDELINGEN NAAST ELKAAR LOPEN? 

I 

Eerst een overzicht van het woord „bedeling”. 

Dit is in het Gr.: „oikonomia”, wat gevormd van „oikos” „huis” en van het werkwoord „nemo” dat 

„besturen, leiden, regelen” betekent. 

De St.-Vertalers vonden het in de Textus Receptus, de overgeleverde tekst naar welke zij vertaal-

den, zeven maal; zij zetten het hiervan drie maal over door „rentmeesterschap”: Lk, 16: 2, 3 en 8, 

één maal door „uitdeling”: 1 Kor. 9: 17 en drie maal door „bedeling”: Ef. 1: 10, 3: 2, Col. 1: 26. 

Het komt echter negen maal voor, ook nog in Ef. 3: 9 waar zij „koinönia” (gemeenschap) en in 1 

Tim. 1: 4, waar zij „oikodomè” (stichting) vonden. 

De betekenis is oorspronkelijk: huisbestuur, later meer algemeen: wijze van bestuur of beheer. In 

Lk. 16 had dus ook kunnen staan: Geef rekenschap van uw beheer. 

In Heb. 2: 4 vindt men ook het woord „bedeling”; dit is echter niet „oikonomia” maar „meros”; dit 

betekent: een deel van iets, hier: een zekere gave van de Heilige Geest. 

Wat is de ene doop ? 

No. 1 

Voorwoord. 

In 1939 gaven we uit “De heerlijkheid van de ene doop”, een vertaalde uitgave van de auteur Otis 

Q. Sellers. Deze brochure is sinds langere tijd uitverkocht. We willen nu weer over de zaak van de 

doop schrijven en geven nu een eigen bewerking waarbij we naast het bovenstaande werkje een 

dankbaar gebruik maken van wat wijlen Ds. H. Bultema hierover schreef in „The Bible and Bap-

tism” (De Bijbel en de Doop). 

Wat we in het onderstaande geven is een zeer verkorte uitgave van de helft van een veel breder 

werk; de andere helft, inhoudende de verschillende doopsbeschouwingen van Rooms-katholicisme, 

Lutheranisme en Calvinisme kan misschien later volgen, in dit werkje kunnen ze hoogstens aan-

gestipt worden; het gaat immers in de eerste plaats om wat de Schrift hierin leert. Moge het te ge-

vene de lezers versterken in of anders leiden tot de visie en de geloofservaring, in elk geval tot een 

geloofszekerheid gedoopt te zijn in de dood des Heren Jezus. 

 

1. INLEIDING. 

1. Dopen in het O. T. 

De eerste maal, dat we het woord „dopen” in het O. T. vinden, is in Gen. 37: 31:  „zij (Jozefs 

broeders) doopten de rok in het bloed.” Vervolgens vinden we dat de Israëlieten een bundeltje 

hysop in het bloed moesten dopen, Ex. 12: 22. Verdere teksten zijn te vinden in Lev. 4: 6 en 17 (de 

priester moest zijn vinger in het bloed dopen), 9: 9, 14: 6,16 en 51, Num. 19: 18, Deut. 33: 24, Joz. 

3: 15 (de voeten der priesters waren ingedoopt in het water), Ruth. 2: 14, 1 Sam. 14: 27, 2 Kon. 5: 

14 (Naäman doopte zich zeven maal in de Jordaan), 2 Kon. 8: 15, Job. 9: 31 dan zult Gij mij in de 

gracht induiken (d.i. dompelen). Dit zijn met elkaar 16 teksten. Ze leren: ten le dat „dopen” „in- of 

onderdompelen” betekent; niet „besprengen”: rok, vinger, voeten spies enz. waren geheel in bloed, 

water of honing gedompeld; ten 2e dat het woord in het O. T. in algemene zin gebruikt wordt, 

d.w.z. zowel van gewone als van heilige verrichtingen. Jozefs broeders deden zeker geen heilige 

daad toen zij de mantel in het bloed dompelen, maar ook Hazaël toen hij Benhadad onder een in 

water gedompelde deken deed stikken. Ruth’s bete werd in de azijn, de zure landwijn gedoopt, een 

gewoonte in die dagen. Hierin vinden we het in het gewone leven gebruikt. Een heilige handeling 

was het dopen echter bij de priesterdienst.
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Tot nuttige Stichting 

No. 2 

HEBREEËN 11. GOD BEHAGEN DOOR GELOOF  (2) 

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Gode) te behagen - Vs. 6a. 

 

Om God te behagen moet men geloven. Nu moeten we hier goed onderscheid maken. Geloof in 

algemene zin is een ingeschapen trek van de mens, een gave die hem van nature eigen is, een hem 

van scheppingswege gegeven goed. Ieder mens gelooft. Ook de atheïst. Want hij gelooft dat God 

niet bestaat. Geloof in die zin zouden we kunnen omschrijven als: het gericht zijn van de geest op 

het onzichtbare. Maar over het geloof in die zin, beter het geloofsvermogen, heeft Heb. 11 het niet. 

Het gaat hier om een zekere inhoud van het geloof. En dit niet alleen, maar ook om nog een ander 

kenmerk: het vertrouwen, „de vaste grond”. Als iemand niet te vertrouwen is, niet geloofwaardig, 

dan zullen we hem niet of zeker zeer weinig geloven en reserves maken. 

 

Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Dat is hier: zonder vertrouwen te stellen in wat 

Hij zegt of gezegd heeft. Aan elk geloof gaat kennis gepaard, elk geloof vraagt verstand en begint 

met een werking van het verstand. 

 

De inhoud van wat gezegd wordt mag vaak niet of slechts ten dele begrepen worden, men kan niet 

aan een plant of dier vragen te geloven; steeds betreft het redelijke wezens. 

 

Maar het geloof in de zin van Hebr. 11 vraagt ook vertrouwen. Vertrouwen in God en in Zijn 

woorden. Wie dit niet heeft, kan Hem niet geloven. En dan geldt: „Die God niet gelooft, heeft Hem 

tot een leugenaar gemaakt”, 1 Joh. 5: 10. 

 

Men zal inzien, dat het zonder geloof, zonder het geloof dat Hebr. 11 bedoelt, onmogelijk is Gode 

te behagen. Dit werkwoord komt alleen hier voor in Vs. 5 en 6 en betekent: welgevallig zijn en in 

de lijdende vorm in Heb. 13: 16: welgevallen hebben aan. God heeft welgevallen in zulk een ge-

loof omdat het Hem vertrouwend nadert. Waar Hij de Waarachtige is, vraagt Hij vertrouwen. Dit is 

de enige grond waarop Hij benaderd en gevonden kan worden. Nog nooit heeft Hij Zijn woord niet 

volbracht. Hij vraagt dat we dit ook geloven zullen t.o.v. wat Hij nog meer vervullen zal. En dat we 

voor het heden ons steeds op Hem zullen verlaten.       P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 14 

In Vs. 19 - 32 gaat de apostel nu na hoe het Heidendom zich, bijzonder na de Vloed, geopenbaard 

heeft. Vs. 19 en 21 beginnen beide met het woord „want” en er wordt in aangetoond hoe zij de 

waarheid onderdrukt hebben. 

 

Vs. 19. Hetgeen zij van God kennen. Sommigen lezen hier: Hetgeen van God kenbaar is; de zin is 

echter niet: datgene wat zij van God kunnen kennen maar: datgene wat zij van Hem kennen. De 

vorm van het tegenwoordige deelwoord vinden we ook in Joh. 18: 15: Johannes was kennende de 

hogepriester; ook in Hand. 1: 19 en 28: 22, waaruit we zien dat het woord geen mogelijkheid maar 
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een feit uitdrukt, iets wat werkelijk gekend wordt. Zo ook in Rom. 1:19. 

 

De kennis van God is die welke onder hen openbaar is. God heeft het hun geopenbaard, zegt de 

S.V. Hier staat echter niet het werkwoord apokalupto, onthullen, wat op een onmiddellijke openba-

ring wijst, maar faneroo, wat betekent: aan het licht brengen zodat het algemeen kan waargeno-

men, gekend en begrepen worden, een doen schijnen. 

 

Vs. 20. Dit zichtbaar maken of doen schijnen wordt nu verklaard: het is door de uitwendige wereld. 

Deze spreekt van Gods kracht en goddelijkheid; Zijn scheppingswerken, Gr.: maaksels, getuigen 

dat er achter deze een Maker moet zijn. Buiten de bijzondere openbaring die aan Israël gegeven is, 

kunnen de mensen aan een hoger Wezen geloven want God maakt hun dit door en uit Zijn werken 

bekend. Enige eigenschappen van God, ondanks dat ze voor het oog onzichtbaar zijn, worden uit 

de schepping door het verstand verstaan en doorzien. Zo blijft er geen verontschuldiging over. God 

is er, al is Zijn Wezen onzichtbaar. Hij openbaart zich in kracht en goddelijkheid. 

 

Kracht is het eerste wat ons treft bij de studie der geschapen wereld. Reeds de onmetelijke zee en 

het hooggebergte getuigen er van. Ook in planten- en dierenwereld vinden we uitingen van kracht. 

Nog meer de zon en de sterrenwereld. Hoe meer de wetenschap doordringt in de kennis der ons 

omringende wereld, des te meer leert ze de kracht kennen, de energie die het wezen der stof is of 

waaruit zij althans voortkomt. Wijst Jes. 40: 26 niet op de grootheid Zijner krachten, uitkomend 

in het sterrenheer? 

 

Die kracht is steeds werkend. De eeuwige God wordt niet moe noch mat, Jes. 40: 28 en daarom is 

Zijn kracht in de energie der schepping altijd durend. 

 

De S.V. zette voor dit woord “eeuwig”. Dit doen ook andere vertalingen. Er staat echter niet „aio-

nios” maar „aidios”. Sommigen zien in dit woord een samenstelling van het voorvoegsel a, „niet” 

en het woord idios, een afleiding van “idein”; „zien”; „aidios” is dan: onzienlijk, onzichtbaar. An-

deren menen dat het afgeleid is van „aie” d.i. „altijd”, voortdurend. Hoewel voor de eerste mening 

veel te zeggen valt juist omdat het over Gods onzichtbare eigenschappen gaat, hebben we in ver-

band met het volgende woord „goddelijkheid” ons bij de tweede mening aangesloten en vertaald: 

altijd durende kracht. 

 

Goddelijkheid. Er is verschil tussen theiotès, goddelijkheid en theotès, Godheid; het laatste woord 

drukt Gods Wezen uit, Col. 2: 9, het eerste Gods eigenschappen. Rom. 1: 20 spreekt van twee van 

dezen. 

 

De goddelijkheid komt in de schepping uit in de verhevenheid, de grootheid der dingen. Job 

wordt opgeroepen om op vele vragen in de natuur te antwoorden, maar hij kan het niet, hfdst. 38, 

39. Dit is omdat het Gods eer is een zaak te verbergen, Spr. 25: 2, ook in de natuur. Vaak ontdekt 

de mens slechts met moeite haar geheimen. Ook hierin ligt de goddelijkheid. Maar bijzonder 

spreekt de glans der hemelen er van. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid (grondtekst) en het 

uitspansel verkondigt Zijner handen werk, Ps. 19: 1. Hij breidt die hemel en spant de aarde uit 

door Zichzelve, Jes. 44: 24. 

 

De moderne wetenschap heeft de laatste tientallen jaren enorme ontdekkingen gedaan welke de 

grootheid Gods nog veel heerlijker aan het licht hebben doen treden voor wie er oog voor wil heb-

ben. Ons zonnestelsel met zijn 80.000 lichtjaren in de lengteas en zijn 12.000 in de breedteas is 

slechts een klein deel van het universum dat oneindig veel groter is dan men ooit had kunnen den-

ken. Maar ook in de wereld van het kleine spreekt Gods goddelijkheid. De bouw van het atoom, 

die van de cel en daarbij vele dingen in de planten- en dierenwereld getuigen ook in die gebieden 

er van. De goddelijkheid van de macrokosmos  -  de wereld van het grote, het universum -  is voor 
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het verstand verbijsterend, de microkosmos  -  de wereld van het kleine  -  is ontzagwekkend. Bei-

de bewijzen de uitnemende grootheid Gods. 

 

Vs. 21, 22. God kennende. Het Grieks heeft: de God kennende, de God der schepping en der open-

baring. We hebben hier te denken aan de kennis die er door het Adamietische geslacht van voor en 

na de Vloed aangaande God was. Deze kennis had door de mensen die in Vs. 22 „wijzen” genoemd 

worden verder gedragen en verbreid moeten worden maar zij hebben die ten onder gehouden omdat 

zij de duisternis liever hadden dan het licht. En dat niet alleen, zij veranderden de waarheid in de 

leugen, Vs. 24. 

 

Deze verandering schijnt al spoedig na de Vloed gekomen te zijn. De torenbouwers van Babel wil-

den al voor zich een naam maken, Gen. 11: 4. De leider was Nimrod, zoon van Kusch en klein-

zoon van Cham. Zijn naam betekent: Laat ons afvallen of rebelleren. Hij behoorde met anderen, 

mogelijk allereerst Chamieten, tot de mensen die de waarheid ten onder hielden. Zij kenden God 

wel, de God van de schepping en van de Zondvloed maar verheerlijkten en dankten Hem niet als 

God. 

 

God verheerlijken is een hoge gedachte van Hem hebben, met eerbied over Hem spreken, Hem 

openlijk erkennen als Maker, Bestuurder en Onderhouder en Hem in Zijn scheppingsmacht en -

kracht aanbidden. Maar dit heeft men niet gedaan; integendeel, men heeft zich van Hem afgewend, 

is verdwaasd door zijn overleggingen en zo is het onverstandige hart, de zetel van het verstand en 

de gevoelens, verduisterd geworden. Steeds verder ging de vatbaarheid voor het hogere licht ach-

teruit. Toen was er nog maar één stap nodig om van de Schepper af te dalen tot het schepsel, Vs. 

23 en om voor de onzichtbare God een zichtbare gedaante in de plaats te stellen en de onverganke-

lijkheid te vervangen door het vergankelijke schepsel. 

 

In Vs. 21 heeft de S.V. het werkwoord „verijdelen”. Een ander werkwoord is in een tekst ook zo 

vertaald, in andere teksten door „ijdel worden” of „ijdel maken”. Het verschil tussen beiden is dat 

het laatste wijst op een leeg maken m.b.t. de inhoud, het eerste, dat alleen in Rom. 1: 21 voorkomt, 

wijst op een ijdel, een onnut, een leegmaken m.b.t. de gevolgen. De betekenis is in Vs. 21: ver-

dwaasd worden, tot dwaasheid vervallen. De Nwe Vert. zet: zij hebben zich in hun overleggingen 

verloren. 

 

Overleggingen. Dit woord heeft de betekenis van: overlegging, gedachte, denkbeeld, mening, be-

denking in de zin van twijfel of tegenspraak. In dit vers betekent het de meningen of gedachten die 

de wijzen er op na hielden; deze waren nutteloos, zinledig. 

 

Dat ze dit waren blijkt uit Ef. 4: 17, 18: „De Heidenen (Volken) wandelen in de ijdelheid huns 

gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in 

hen is door de verharding huns harten.” 

 

Uit Vs. 22 blijkt dat Paulus hier een bijzondere groep op het oog heeft: zij die zich voor wijzen 

hebben uitgegeven. Het waren degenen die vroeger kennis van de ware God hebben gehad maar 

omdat zij de ongerechtigheid en de leugen liever hadden, deze kennis hebben ondergehouden en in 

plaats van God te verheerlijken en te danken meenden de verering van het schepsel er voor in de 

plaats te moeten stellen. Omdat zij dit deden werden zij tot dwazen gemaakt en het gevolg was 

onwetendheid en hardigheid van hart bij de Volken.       P. 
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Koninkrijk en Kerk 

                        door S. Van Mierlo 

                         2. De koninkrijken. 

 

De Griekse naam voor „koninkrijk” is „basileia” en voor “koning” “basileus”. Het werkwoord „ba-

sileuo” heeft de algemene betekenis van „heersen”. Dit blijkt onder meer uit Rom. 5: 14, 17 (de 

dood heerst) en Rom. 5: 21 (zonde en genade heersen). Een koning is een heerser. 

 

De Hebreeuwse naam voor „koninkrijk” is „malkoet” en voor „koning” „melek”. Behalve het 

werkwoord „malak” (heersen), vermelden we nog „radah” (met geweld heersen) en „masjal” 

(macht hebben). Het woord „vorst” is gewoonlijk de vertaling van „nasj”. 

 

We willen hier in het bijzonder onderzoeken wat in het N. T. bedoeld wordt met de benaming „ko-

ninkrijk”. We vinden er de volgende uitdrukkingen: „koninkrijk der hemelen”, „koninkrijk 

Gods”, „het koninkrijk van de Zoon des mensen”, „het koninkrijk van de geliefde Zoon”, „het 

koninkrijk van Israël”, „het overhemelse koninkrijk”. Laten we proberen te begrijpen welke de 

Schriftuurlijke betekenis is van deze uitdrukkingen. 

1. Koninkrijk der hemelen. Deze uitdrukking vindt men alleen in het evangelie volgens Mattheüs, 

terwijl de nadere evangeliën in de overeenstemmende plaatsen „koninkrijk Gods” gebruiken. 

Dit verschil kan men uitleggen door het feit, dat de oorspronkelijke tekst van Mattheüs in het Ara-

mees geschreven werd. In zekere zin is er geen verschil tussen de twee benamingen, want zowel de 

Schrift als onze menselijke literatuur gebruiken soms „hemel” of „hemelen” voor „God”. Zoals 

bijv. in Luk. 15: 21 en Joh. 3: 27. 

Het gebruik van het lidwoord „der” doet ons onmiddellijk zien dat „koninkrijk der hemelen” niet 

wijst op een koninkrijk dat zich in de hemelen bevindt, evenmin als „koninkrijk Gods” een rijk is 

dat zich „in” God zou bevinden. Het gaat hier over een hemelse heerschappij. De vraag is dan, 

waarover die heerschappij gevoerd wordt. 

 

Om hierop een antwoord te vinden, kunnen we er allereerst aan herinneren, dat de Here zich uitslui-

tend tot Israël richtte (Mat. 10: 5, 6; 15: 24; Mark. 7: 26, 27). Het is aan dit volk, dat het koninkrijk 

der hemelen aangekondigd werd, zonder dat er bij staat wat hiermee bedoeld werd. Het betrof dus 

iets dat ze konden verwachten. En inderdaad spreekt het hele O. T. over een Koning en een Ko-

ninkrijk voor Israël. De Here zelf zou hun Koning zijn (Jes. 44: 6), maar in David kregen ze een 

vertegenwoordiger, zijn huis en koningschap zullen bestendig zijn in de toekomende aioon (2 Sam. 

7: 8 - 16). 

 

Zelfs in de perioden van tijdelijke verwerping en ballingschap, bleef de belofte van een Koninkrijk, 

Ezech. 21: 27. Dat koninkrijk zou op aarde zijn. Want steeds wordt er over Israëls land gesproken, 

dat ze erfelijk zouden bezitten, het land begrensd door de rivier van Egypte en de Eufraat. Zie bijv. 

Gen. 15: 18; Deut. 30: 1 - 5; Jes. 60: 21; Jer. 23: 3 - 8; 30: 3 - 11; Ezech. 28: 25; 36: 24 - 29; 37 ; 25 

- 28; Dan. 2: 44; 7: 13, 14, 27; Amos 9:11. 

 

Bij de komst van de Zoon des mensen is dan ook de getuigenis eenparig: 

 

De wijzen: „Waar is de geboren Koning der Joden?” Mat. 2: 2. 

 

De engel Gabriël: „God de Here zal Hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het 

huis Jakobs Koning zijn”, Luk. 1: 32, 33. 
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Nathanaël: „Gij zijt de Koning Israëls”, Joh. 1: 50. 

 

De schare: „Hosanna de Zone Davids”, “De Koning Israëls”, Mat. 21: 9; Joh. 12: 13. 

 

Pilatus: „Deze is Jezus, de Koning der Joden”, Mat. 27: 37. 

 

Een der kwaaddoeners: „Here, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn”, Luk. 

23: 42. 

 

En de Here zelf bevestigde dit alles. Volgens Mattheüs was de profetie van Zacharia vervuld: „Zie 

uw Koning komt tot U”, Mat. 21: 5; Zach. 9: 9. Hij was de Koning der Joden, Mat. 27: 11. Zijn 

rijk betreft de aarde: „Zij zullen het land beërven”, Mat. 5: 5. Jeruzalem is de stad van de Ko-

ning, Mat. 5: 35. Maar feitelijk zal dat koninkrijk pas beginnen als de Zoon des mensen komen zal 

in zijn heerlijkheid. Dan zullen al de volken vergaderd worden, Mat. 25: 31, 32. Dit koninkrijk 

was toen „nabij”, het kon weldra beginnen, maar daartoe moest Israël zich bekeren, Mat. 4: 17; 10: 

7; 18: 3. 

 

Soms meent men uit Joh. 18: 36 te kunnen afleiden dat dit koninkrijk niet op aarde zou zijn. Want 

de Griekse tekst luidt: „Mijn koninkrijk is niet uit deze wereld”. Het was geen koninkrijk zoals de 

anderen, het komt niet op uit de wereld, maar zal op aarde gevestigd worden door een daad Gods. 

 

Dat het koninkrijk nabij was, bleek onder meer uit de wonderen en de onderwerping der boze 

machten, Mat. 4: 23; 9: 35; 10: 7, 8; 12: 28 enz. In die tijd konden de discipelen zieken genezen, 

melaatsen reinigen, doden opwekken, demonen uitwerpen, Mat. 10: 8, met nieuwe tongen spreken, 

slangen opnemen, niet geschaad worden door iets dodelijks te drinken, Mk. 16: 17, 18. Al deze be-

wijzen van de macht, die aan de Zoon des mensen en aan zijn discipelen gegeven was, kondigden 

de komst van het koninkrijk aan. Die krachten waren een voorproeve van de „krachten der toeko-

mende aioon”, Heb. 6: 5. 

 

In de Zoon des mensen, en degene die Hem toebehoren, zal dan vervuld worden de opdracht die 

aan de mensheid gegeven werd: „Vervult de aarde en onderwerp haar, en hebt heerschappij (ra-

dah) over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de 

aarde kruipt”, Gen. 1: 28; „Gij hebt hem met ere en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen 

(masjal) over de werken uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet”, Ps. 8: 7; Heb. 2: 7. 

Met Adam had dit kunnen beginnen, maar door de val kwam er een onderbreking. Al de profeten 

spreken over de geheel nieuwe toestanden in de toekomende aioon. Zie bijv. Jes. 11: 1  -  12; 32: 

15; 35: 6 - 9; 43: 19, 20; 65: 19 - 25; Hos. 2: 20 - 22; Am. 9: 11  -  15. We zullen hierover meer 

uitvoeriger handelen in ons stuk over De Toestanden in de toekomende aioon. 

 

Nu is het waar, dat al die beloften betreffende het koninkrijk der hemelen door het onbekeerde Is-

raël verkeerd begrepen werden. Zij beschouwden die voorrechten en die macht als iets dat alleen 

voor hun volk gegeven werd en dat ze zouden kunnen gebruiken om de andere volken aan zich te 

onderwerpen. Maar de tot Christus bekeerde Joden wisten dat de uitverkiezing van Israël tot doel 

had de zegening der volken, Ps. 96: 3; Jes. 2: 2, 3; Jer. 3:17; Zach. 2: 11; 8: 13, 23; 14: 16, 17. Ze 

wisten dat ze de heerlijkheid des Heren onder de volken zouden kunnen verkondigen, Jes. 66: 19, 

dat ze een koninkrijk van priesters zouden zijn, Ex. 19: 6; Jes. 61: 6; 66: 21, dat de aarde dan vol 

zou zijn van de kennis des Heren, Jes. 11: 9; 29: 24. Dan zouden ze de opdracht van wereldevange-

lisatie, Mat. 28: 19, kunnen uitvoeren door de kracht waarover ze zouden beschikken. 

 

Men kan dus goed begrijpen dat ze met ongeduld dat hemelse koninkrijk op aarde verwachtten. 

Van de „schare” der volgelingen zou men nog kunnen vermoeden, dat ze toch de beloften der pro-

feten niet zo goed begrepen. Maar hoe zouden we durven te veronderstellen dat de apostelen een 
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verkeerd begrip hadden van dit koninkrijk, als we weten, dat zij veertig dagen onderwijs genoten 

van de Here zelf over het koninkrijk Gods, Hand. 1: 3, en dat hun verstand geopend was “opdat ze 

de Schriften verstonden”, Luk. 24: 45? Welnu, ze vroegen aan de opgestane Zoon des mensen: 

„Here, zult Gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten?”, Hand. 1: 6. En hierop 

antwoordde de Here niet, dat ze zich vergisten, maar alleen dat het hun niet toekwam de tijden en 

gelegenheden te weten. 

 

Het koninkrijk der hemelen kon toen nog beginnen, zoals we, onder meer van Petrus vernemen: 

„Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van ver-

ademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor U te voren 

bestemd was, Jezus, zende; dien de hemel moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting 

aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher”, 
Hand. 3: 19 - 21. Tot op het einde van de periode der Handelingen werd zo aan Israël de mogelijk-

heid gegeven zich te bekeren, maar we weten nu dat de vertegenwoordigers van het uitverkoren 

volk zich niet bekeerden en dat Paulus dan te Rome ten slotte de profetie van Jes. 6: 9 aanhaalde en 

zei dat de zaligheid Gods dan tot de volken gezonden werd, Hand. 28: 25 - 28. Van toen af werd 

Israël „Lo-ammi”, tot op zijn herstel als „Ammi”, aan het einde der tegenwoordige aioon. 

 

Men kan dus goed begrijpen dat, toen de apostelen Hem vroegen of het koninkrijk weldra opgericht 

zou worden, de Here hun hierop geen antwoord kon geven. Die apostelen moesten hun roeping tot 

bekering van hun volk met kracht volvoeren, zodat Israël geen voorwendsel kon vinden voor zijn 

ongeloof. Ze mochten niet weten dat zij hun doel niet zouden bereiken en dat er nog 2000 jaren 

zouden verlopen alvorens het volk zich zou bekeren. 

 

Er is dus geen sprake van, dat de apostelen een valse opvatting zouden gehad hebben aangaande het 

koninkrijk der hemelen en zeker niet dat de Here zich ook vergiste toen Hij dat koninkrijk als nabij 

zijnde verkondigde. Wat nabij is, kan zich ook weer verwijderen. 

 

Hoe is het mogelijk dat de grote meerderheid der Christenheid beweert het beter te weten dan de 

Here en de apostelen, dat ze over de tegenwoordige Kerkorganisatie hadden moeten spreken? 

Ons besluit is dus, dat, als men de Schrift leest zonder vooropgestelde mening, zonder beïnvloed 

te zijn door enige menselijke traditie, er geen twijfel kan bestaan, dat het koninkrijk der hemelen 

een koninkrijk op aarde zal zijn, nadat de Zoon des mensen zijn Koninklijke macht aanvaard zal 

hebben en medegedeeld aan de bekeerde natie Israël. 

 

Christus is de Koning der Joden, maar ook Koning over de gehele wereld, inbegrepen die der gees-

ten. Na zijn opstanding werd hem alle macht gegeven in hemel en op aarde, Mat. 28: 18, maar de 

Zoon des mensen zal pas zijn grote kracht aannemen, zijn heerschappij aanvaarden, op het einde 

van onze aioon, zoals dat meermalen aangeduid wordt in het Boek Openbaring: 6: 16; 11: 15, 17; 

12: 10; 16: 1, 6. Die heerschappij zal 1000 jaren duren, Op. 20 ; 4. - 6, en daarop zal volgen de 

tweede toekomende aioon, die van de nieuwe hemel en aarde, Op 21. 

 

Nadat we dus de nadruk gelegd hebben op het aardse koninkrijk, op het heersen over de aarde en al 

de schepselen die er zich op bevinden, kunnen we onderzoeken of er nog geen andere wijze van 

heersen is. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 26 

5. De geest keert weder. 

Ps. 146: 4 „Zijn geest gaat uit.” 

Pred. 12: 7 “En dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God 

die hem gegeven heeft.” 
 

Job. 34: 14 „Indien Hij zijn hart tegen hem (de mens) zette, zijn geest en zijn adem zou Hij tot 

Zich vergaderen.” 

 

De geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. Waar men ziel en geest niet onderscheidt, 

meent men dat de ziel die men voor de eigenlijke persoon houdt, bij het sterven tot God gaat, hetzij 

om zalig bij Hem te leven, hetzij om zijn rampzalig lot te ontvangen. Het is hier dat het Christen-

dom  -  en dat vanaf de eerste Kerkvaders  -  verstrikt is in het Heidendom. Zij waren besmet met 

Plato’s leer. Volgens hem had de ziel reeds voor haar wonen in het lichaam een zelfstandig bestaan; 

na het verlaten van het lichaam zette zij het bestaan voort. Het lichaam was haar tijdelijk een huis 

om in te wonen, beter nog een kluis en kerker die haar gevangen hield. 

 

Dit alles weerspreekt de Schrift. Tot God keert de geest weer. Niet de ziel. Het is nu de vraag: 

Heeft God deze als persoonlijke geest, d.w.z. als bewuste, in beginsel met zelfbewustzijn begaafde 

geest gegeven en aan het lichaam toegevoegd en keert deze geest als zodanig weer tot God. Als 

men dit gelooft, komt men op de leer van Plato uit. Maar als men de geest niet identiek houdt met 

de ziel en hem alleen beschouwt als algemene levenskracht, als stuwkracht, dan wordt de zaak an-

ders. We geloven dat het laatste het geval is. Laat de Schrift het bewijzen. 

 

Pred. 3: 19 - 21 “Wat de kinderen der mensen wedervaart, wedervaart ook de beesten en enerlei 

wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterven deze; en zij hebben allen één geest (niet: 

adem). Zij gaan allen naar één plaats, zij zijn allen uit het stof en zij keren allen weder tot het 

stof. Wie merkt dat de geest van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de geest der 

beesten nederwaarts vaart in de aarde?” 

 

Allen hebben één geest; eenzelfde levenskracht drijft allen. Deze is uit God maar het is geen per-

soonlijke geest die in de mens komt, het is onpersoonlijke levensgeest. Zoals Op. 11: 11 zegt tegen 

de twee getuigen: een geest des levens uit Geest kwam in hen, zo werden zij weer levend. Deze 

geest des levens is zo lang persoonlijk, d.i. tot de persoon behorend als hij leeft evenals zijn li-

chaam zolang persoonlijk is. Evenmin nu het lichaam bij de dood persoonlijk bezit blijft, is dit met 

de geest niet het geval. Hij gaat uit en keert als algemene kracht terug tot God. Hetzelfde geldt de 

dieren; allen hebben één geest. Niemand zal beweren dat het wezen van een dier tot God gaat als 

het sterft of gedood wordt, het is alleen zijn levenskracht die wegvloeit. En zo ook bij de mens. 

 

Het zich onttrekken van de geest des levens heeft tot gevolg, dat het schepsel terug zinkt in het stof 

waaruit het scheppend is voortgebracht. Bij plant en dier is de terugtrekking absoluut, zij hebben 

geen blijvende kiem of kern, bij de mens blijft er iets over. Dit volgt uit andere uitspraken van de 

Schrift. 

 

Dat de geest van de mens niet de ziel is, volgt ook uit Job 34: 14: bij de dood vergadert God ’s 

mensen geest (roeach) en adem (neshamah). Deze worden hem bij zijn verwekking en geboorte 

gegeven: „alzo Hijzelf allen het leven en de adem  geeft”, Hand. 17: 25. Bij de dood worden 

deze teruggenomen. Niemand zal echter willen beweren, dat wij een persoonlijke adem hebben, de 
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luchtstroom in onze neus is alleen „persoonlijk” doordat wij kunnen ademen. We kunnen zeggen: 

„Ik hield mijn adem in” maar dat wil niet zeggen dat dezelfde lucht die we inademen steeds weer 

door ons wordt gebruikt. Dit kan hierom reeds niet omdat we de zuurstof er van gebruiken. Zoals 

ook met de geest, beide zijn onpersoonlijke dingen, die God bij de dood terug neemt. 

 

In verband hiermee nog iets. In Gen. 2: 7 wordt gezegd dat God de adem des levens in ’s mensen 

neusgaten heeft geblazen. Sommigen zien hierin een begiftiging met de hogere hoedanigheden die 

alleen de mens eigen zijn. Nu was het wel vreemd als deze door de neus ingeblazen zouden zijn 

geworden. Wat heeft deze met de hogere vermogens in de mens te maken? Wij voor ons menen dat 

dit de gewone ademhaling is die God bij het uittreden uit de aarde deed ontstaan. Als dit niet zo zou 

zijn, zouden we moeten aannemen dat God de boven dierlijke hoedanigheden, uitkomend in ver-

stand, gevoel en wil, bij de dood ook tot Zich nam. Zo zou er een scheiding zijn tussen de lagere 

ziel en de hogere geesteswerkzaamheid en zouden we drieërlei krijgen: een animale of dierlijke 

ziel, een onpersoonlijke geest  -  de levenskracht  -  en een persoonlijke adem, de hogere geestes-

hoedanigheden. Hiermee zouden we in de theosofische wateren komen. We menen echter dat 

evenmin als de geest persoonlijk is, de adem dit is en dat deze niet de hogere geesteshoedanigheden 

heeft. In dat geval zouden de gedachten dan bewust blijven bestaan Pred. 9: 5 en 6 zeggen echter 

dat de doden niet met al weten en dat hun liefde, haat en nijdigheid vergaan zijn. En Vs. 10 dat 

men niet als bewuste geest of bewuste adem naar God gaat  -  dat zou twee bewustheden zijn  -  

maar naar het graf waar geen verzinning (vernuft) noch wetenschap noch wijsheid is. Zo blijft 

dan alleen over dat geest niet is de zich persoon voelende ziel, en adem niet is de hogere tot mens 

makende vermogens maar beide onpersoonlijke levenskracht en onpersoonlijke levensstroom, de 

laatste gaande door de neus. 

 

Het leven is ontstaan  -  en wordt in stand gehouden  -  door de inwerking van de geest op de stof- 

Het terugtrekken van de geest heft het leven op. Ps. 104: 29 zegt dan ook: 

“neemt Gij hun geest (roeach, niet adem zoals de S.V. heeft) weg, zij sterven.” „Zonder geest is 

het lichaam  -  en daarmee de mens  -  dood”, Jak. 2: 26. Hij kan Gode aanbevolen worden, Ps. 31: 

6, waarin men zijn hoop op de opstanding uitspreekt. Ook Christus deed dit, Mt. 27: 50, Lk. 23: 46, 

Joh. 19: 30. De levensgeest is de natuurlijke band tussen God en het schepsel. Hij houdt het in stand 

en draagt het: in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Vanuit Gods Geest gaat een onafge-

broken levensstroom en elk schepsel ontvangt daarvan. Hij kan echter niet meer opnemen dan zijn 

organisme toelaat. Houdt deze stroom op dan sterft de mens. 

 

Dit is de natuurlijke weg. Op andere wijze volgt de dood als de mens verbloedt waaruit blijkt hoe 

nauw de levensgeest met het normale leven in de mens te maken heeft. Op nog andere wijze als hij 

verdrinkt en de adem des levens ophoudt. En op nog andere wijze als we door vergiftiging de le-

vensgeest doen ophouden. Maar hoe dan ook, dit heeft aller dood gemeen: onttrekking of afsnijding 

of verdrijving van de geest des levens of de adem des levens. 

6. De geest in de mens geformeerd. 

 

In dit verband willen we ook nog een woord over Zach. 12: 1 zeggen: De Here formeert in de 

mens de geest des mensen. De Kantteek. meent dat dit de ziel is. Dit even aannemende, zien we 

haar behoorlijk in tegenspraak komen met wat zij bij Gen. 2: 7 aantekent, n.1. dat God de ziel „van 

buiten ingestort” heeft. Hoe kan ze dan in de mens geformeerd zijn, dan is ze er immers al hele-

maal. Als we echter ziel en geest onderscheiden, vervalt deze moeilijkheid. Echter, dan rijst een 

nieuwe: Hoe kan een geest die we ons onvormelijk denken, geformeerd worden, d.i. zekere vorm 

aannemen. 

 

We geloven dat dit zo gezien kan worden: Gods Geest schept de mens. Hij zet het stof om in proto-

plasma en drukt tegelijkertijd daarin het wezen af dat Hij wil doen ontstaan. Maar tegelijkertijd 
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geeft hij het levensgeest, een kracht die alle levende stof gemeen heeft. Door voortdurende inwer-

king op de levensgeest die weer op zijn beurt op het geschapen wezen in zijn in kiem aanwezig 

organisme  -  de kernlissen  -  werkt, kan het nieuwe wezen zich ontwikkelen. De kernlissen of 

chromosomen ontplooien zich, de levensgeest dringt er verder in door, er ontstaan steeds weer cel-

len, ze nuanceren zich en vormen organen. De opbouw vordert steeds meer en daarmee de verdere 

doordringing met levensgeest. Deze volgt de windingen van het zich vormende lichaam, hij vult het 

bouwsel al bouwend, hij doorstroomt en doorwoont het. Hij krijgt mede zijn werking in de herse-

nen en door middel van deze komt het inwendige wezen meer tot ontplooiing. Steunend op de her-

sencellen verheft de inwendige mens er zich boven uit en ontstaat het hogere bewustzijn dat zich 

openbaart in gedachten, gevoelens en wil en zich concentreert in het zelfbewustzijn. Dit bewuste 

leven heet in Joh. 1: 14 licht. Afgesneden uit het leem, Job 33: 6, steunend op de stof, Job 11: 19, 

doorgaand tot het vegetatieve leven dat we met de planten en het animale leven dat we met de die-

ren gemeen hebben, stijgt de levensgeest op tot in de hersenen. Dit is vorming in de mens. Deze 

omvat zelf nog meer n.1. het vermogen zich er boven te verheffen en opkomend uit het onbewuste 

zich in een boven de stof uitgaande sfeer zichzelf te herkennen. Onder de in hem geformeerde geest 

verstaan we de levensgeest. Bij de dood onttrekt deze zich en blijft het stof in zijn lege opbouw 

achter tot het uiteenvalt. “De wateren verlopen uit een meer en een rivier droogt uit en verdort. 

Alzo ligt de mens neder.” Job. 14: 11. De dood leidt niet tot complete vernietiging, de mens ligt 

neder, de eeuw uit: „totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken noch uit hun slaap 

opgewekt worden.” Vs. 12. 

 

God formeert de geest in de mens. Er staat niet dat hij de geest, die men voor de ziel houdt, tot 

mens formeert maar Hij formeert de geest in de mens. Dit doet Hij niet rechtstreeks maar door de 

voortbrenging door ouders. Dit daarlatende bewijst dit woord dat de mens er in kiem reeds is. Als 

de geest zich terugtrekt, blijft hij in kiem, kern of hoe men dit wil noemen, bestaan. Alleen is hij 

dan „naakt”. 

 

Nog een ding moet hier opgemerkt worden. De inwendige mens heeft maar niet een passieve uit-

straling, hij wordt niet alleen gedragen door de levensgeest, hij gebruikt deze en het organisme dat 

hem er door wordt aangebracht. De gaven en vermogens die hij in kiem heeft meegekregen en door 

de levensgeest tot ontplooiing zijn gekomen, wendt hij aan, deels ten goede, deels - soms groten-

deels omdat hij zondaar is - ten kwade. In elk geval doet hij er iets mee. Zo ontstaat er een zekere 

vrucht, het werk van zijn leven. Dit noemt de Schrift ook geest omdat het iets onzichtbaars is. Het 

is de geest des mensen die in hem is 1 Kor. 2: 14 en alles onderzoekt. In deze geest gaat ook geen 

indruk of daad verloren, alles wordt als op een filmband of plaat vastgelegd. Daarom zegt Jes. 17: 1 

dat Juda’s zonde geschreven is op de tafel van hun hart. En dit geldt voor het hart van allen. Trekt 

nu de algemene levensgeest zich terug, dan blijft dit „schrift”, de registratie, het resultaat van ’s 

mensen doen, bewaard. Hoe dit kan, weten we niet, maar het feit is er. 

 

In de opstanding wordt door een plotselinge uitgroei van de „naakte” mens tot gewone mens het 

gehele verleden weer levend. Zo is er aansluiting bij het verleden en daardoor kan God naast het 

oordeel over de werken ook oordelen over „de verborgen dingen der mensen”. Rom. 2: 16. Dit is 

een ontzaglijke zaak: alle daden en zelfs gedachten zijn genoteerd, hun zondige en ook hun niet-

boze. Alleen bij hen die met Christus gestorven zijn, is de ingravering weggenomen. 

 

Hand. 17: 28 zegt: In Hem leven wij - dat is het leven dat we met planten en dieren gemeen hebben, 

bewegen wij ons - dit is het leven dat we met de dieren gemeen hebben, en zijn wij - dat is wat wij 

boven beide hebben. 

 

Mocht iemand vragen hoe het dan komt dat we sterven, omgeven als we zijn door een onverganke-

lijk Leven, dan zij opgemerkt dat zoals een vis kan sterven in zijn element, de mens dit mede kan al 

is hij door Gods levensgeest omspoeld. Als de vis geen zuurstof meer kan opnemen uit het water, 
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gaat hij dood. Zo kan de algemene levensgeest zich aan de schepselen onttrekken, dan zullen zij 

sterven en tot de aarde wederkeren.         P. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 2 

KUNNEN BEDELINGEN NAAST ELKAAR LOPEN? 

II 

Velen die wel al meer bedelingen zien in Gods gangen dan alleen die van „oude” en „nieuwe” be-

deling die men dan laat samenvallen met O.T. en N. T., menen toch met hen die slechts genoemde 

twee hebben dat de bedelingen elkaar opvolgen zoals de maanden van het jaar. Evenals de geschie-

denis haar tijdperken heeft, zo heeft de heilsgeschiedenis haar bedelingen en de ene vervangt de 

andere. Komt er dus een nieuwe bedeling, dan gaan alle gelovigen daarin vanzelf over. En waar 

volgens Efeze de bedeling der verborgenheid gekomen is met het Lichaam van Christus behoren 

alle gelovigen tot dit Lichaam. Zo stelt en leert men het. 

 

We geloven dat men dit hier niet goed ziet en het onjuiste hierin ligt dat men van een bedeling te 

zeer een tijdsperiode maakt. We geven toe dat een bedeling zich voltrekt in de tijd, maar daarom is 

haar wezenlijk karakter toch anders. 

 

Een bedeling is een wijze van beheer. Het gaat in Luk. 16 niet over de tijd dot de rentmeester zijn 

ambt bekleedde maar over zijn rentmeesterschap, zijn beheer zelf. Er wordt niet gevraagd hoe lang 

hij rentmeester was maar hoe zijn beheer geweest is; althans hij vreest er voor hoe hij in die tijd ge-

handeld heeft. Hieruit blijkt dat een bedeling die God geeft een wijze van doen is. Deze wordt nu 

wel openbaar in de tijd maar daarom wil dit niet zeggen dat God tegelijkertijd ook nog niet wat 

anders kan doen. Men denkt dat Hij maar één ding doet. Maar is er niet menigerlei genade en is 

God niet vrij om te werken zoals en zo veelsoortig als Hij wil? Zoals de Geest in 1 Kor. 12 veel-

soortige gaven uitdeelde gelijk Hij wilde, zo kan God, al is er nu de bedeling der Verborgenheid, 

nog wel anders werken. 

 

Wij willen dit nader uitwerken. 

De gehele aarde leefde toen Abram geroepen werd onder het Noachietisch verbond van zaaiing en 

oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht; met Abrams roeping echter begon de Here, 

zonder dat het Noachietisch Verbond ophield daarboven nog wat anders: het verbond (of beter) de 

verbonden der belofte. Kregen alle aardbewoners die? Neen, zij waren slechts voor een deel. Van 

toen af liepen twee bedelingen naast elkaar; die van de algemene, die van de bijzondere zegening.

             P. 
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Wat is de ene Doop ? 

No. 2 

2. Dopen in het N. T. 

Komende tot het N. T., dan vinden we meer dan één woord om een onder- of indompeling aan te 

duiden. 

Ten eerste „nipto”; dit betekent een deel van het lichaam wassen. Mt. 6: 17b: en was uw aange-

zicht, 15: 2: de discipelen wasten hun handen niet voor het brood eten, Mk. 7: 3: de Joden deden 

dat dikwijls, Joh. 9: 7, 11, 15: de blindgeborene moest zich (de ogen) wassen, 13: 5, 6, 8, 8, 10, 12, 

14: (de Here wies de voeten der discipelen), 1 Tim. 5: 10). 

Ten tweede is er het werkwoord „louo”; dit betekent het gehele lichaam wassen. Joh. 13: 10: Die 

(geheel) gewassen is (louo), heeft niet van node dan de voeten te wassen (nipto); (hier staan de 

twee werkwoorden in één zin: voor zij ter paasmaaltijd gingen, hadden zij zich thuis geheel ge-

wassen; vanwege het stof van de weg moesten hun voeten opnieuw gewassen worden); dan nog 

Hand. 9:37: Tabitha 16: 33: Paulus en Silas, Heb. 10: 22: het lichaam gewassen, 2 Petr. 2: 22 en 

Op. 1: 5 (maar in meerdere handschriften staat hier niet louo, maar luo, d.i. verlossen; voor „van” 

staat “ek”, „uit”; de tekst luidt dan: die ons verlost uit onze zonden). Het bovenstaande bewijst dat 

„louo” een complete wassing betekent. 

Ten derde „bapte”; dit betekent „indompelen” in algemene niet-ceremoniële zin. We vinden het 

slechts drie maal: Lk. 16: 24 (Lazarus moest zijn vinger indopen om de tong te verkoelen). Joh. 

13: 26 (De Heer doopte de bete in), Op. 19: 13 (een kleed met bloed geverfd, Gr.: in bloed ge-

dompeld ). 

Ten vierde „baptizó”, We vinden dit 6 maal in Mt.: 3: 6, 11, 11, 13, 14 en 28: 19 (in Mt. 20: 22, 

22, 23, 23 zijn de woorden over het gedoopt worden met een doop ingevoegd uit Mk. 10; de oudste 

handschriften hebben ze in Mt. niet), 

11 maal in Mk.: 1: 4, 5, 8, 8, 9, 6: 14, 7: 3 (wassen), 10: 38, 38, 39 en 39, 16: 16; in Lk. 13 maal: 3: 

7, 12, 16, 16, 21 en 21, 7: 29 en 30, 11: 38 (wassen), 12: 50, in Joh. 21 maal: 1: 25, 26, 28, 31, 33 

en 33, 3: 22, 23, 23 en 26, 4: 1 en 2, 10: 40 ; in Hand. 1: 5 en 5, 2: 38 en 41, 8: 12, 13. 16, 36 en 38, 

9: 18, 10: 47 en 48, 11: 16 en 16, 16: 15 en 33, 18: 8, 19: 3, 4 en 5, 22: 16; in Rom. 12, 2 maal: 6: 3 

en 3, in 1 Kor. 10 maal: 1: 13, 14, 15, 16, 16 en 17, 10: 2, : 13, 15: 29 en 29; in Gal. 1 maal: 3: 27. 

Samen 82 maal. 

De bij dit werkwoord behorende zelfstandige naamwoorden zijn baptismos, baptisma en baptistès. 

Het woord „baptismos” betekent de daad van dopen, de doopsverrichting of -toediening. We vin-

den het slechts 4 maal; in Mk. 7: 4, 8 en Hebr. 9: 10, is het vertaald door „wassingen”, in Heb. 6: 2 

door „dopen”. 

Het woord „baptisma” betekent het ondergaan van de handeling, het gevolg van de doopstoedie-

ning, de toegediende doop. Het komt voor in Mt. 3: 7, 21: 25, Mk. 1: 4, 10: 38 en 39, 11: 30, Lk. 3: 

3, 7: 29, 12: 50, 20: 4, Hand. 1: 22, 10: 37, 13: 24, 18: 25, 19: 3, 4, Rom. 6: 4, Ef. 4: 5, Col. 2: 12, 1 

Petr. 3: 21. Samen 21 maal. In al deze teksten is het door „doop” vertaald. De zinsneden over het 

met een doop gedoopt worden van Mt. 20: 22 en 23 staan niet in de oudste handschriften, ze zijn 

later ingevoegd uit Mk. 10: 38 en 39. 

 

Het woord „baptistès” betekent „doper”. Het komt 14 maal voor: Mt. 3: 1, 11: 11 en 12, 14: 2 en 

8, 16: 14, 17: 13, Mk. 6: 24 en 25, 8: 28, Lk. 7: 20, 28 en 33, 9: 19. In al deze teksten is sprake van 

Johannes de Doper. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXVII No. 3 MAART 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 3 

HEBREEN 11. „UW LOON ZEER GROOT”. 

Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner der genen die Hem zoeken.   

           Vs. 6b. 

 

„Die tot God komt”. De Briefschrijver heeft het werkwoord al gebruikt in 4: 16 (toegaan), 7: 25; 

10: 1, 22 en gebruikt het nog twee maal in 12: 18, 22. Het betekent: zich wenden tot God om in 

gemeenschap met Hem te komen. 

 

Om God te behagen moet men niet maar alleen Zijn bestaan aannemen. Zulken zijn er genoeg. 

Maar daar blijft het dan ook bij. Zij naderen niet tot Hem. Hij moge bestaan, zij zullen het niet ont-

kennen, maar evenmin als met zoveel wezens die bestaan, maar waarmee zij zich niet bemoeien, 

laten zij zich met Hem in. Zij komen niet tot God en dezen heeft de Briefschrijver niet op het oog. 

Maar ook niet de vele Heidenen die een bovenaards Wezen vereren, dat voor hen echter een onbe-

kende God is. 

 

Voor wie schrijft hij dan? Voor hen die van de geopenbaarde God gehoord hebben. Het Grieks zet 

hier in de grote handschriften voor God het lidwoord: Wie tot de God, n.1. die van de vroegere 

openbaringen, komt. 

 

De geopenbaarde God was de Hebreeën uit hun geschiedenis bekend. Maar velen van hun hadden 

nog slechts de God der vaderen. Hij was voor hen nog niet de God voor hun persoonlijk. Zij begre-

pen zo weinig van de dingen, konden veel niet rijmen, waren wankelmoedig geworden. Velen twij-

felden bijna aan Gods bestaan. Hoe zouden zij Hem dan kunnen vertrouwen. Echter, een zeker be-

sef leefde nog wel bij hen en zij wilden toch ook wel van Hem horen. Ja, zich tot Hem wenden. 

Wie dit nu doen wil, zegt de Apostel, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat. Pas dan heeft het 

zich tot Hem wenden zin. 

 

Voor hen die tot Hem komen, houdt God Zich vaak verborgen. Hij doet dit om te beproeven of hun 

komen wel ernstig gemeend is. Voor zulken die het waarlijk menen wordt het dan een zoeken. Er 

staat eigenlijk: uitzoeken. Dit houdt in een volhardend zich tot Hem keren, een ernstig zoeken. Wie 

zo zoekt, zal vinden. Ja, voor zulke zoekers zal God een beloner zijn. Een beloner door Zich te la-

ten vinden, een beloner door tot verdere openbaring te leiden. 

 

Het loon is geen betaling voor bewezen diensten. Alle verdienste is uitgesloten. Niemand kan God 

verdienen. Toch geeft Hij loon. Het loon is Hijzelf in en met Zijn beloften. En moge de beloften 

verschillend zijn, voor alle groepen geldt: Ik ben uw loon zeer groot.    P. 
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De Brief aan de Romeinen 

 
No. 15 

 

Een en ander willen we nog nader bekijken. 

 

Als we de tijdrekening van de Companion Bible nemen die de Massoretische tekst volgt, blijkt dat 

de Zondvloed was in 2348 - 2347 voor Christus (d.i. 1656 jaar na Adams schepping). Het krijgen 

van een zoon gebeurde na de Vloed veel eerder dan vroeger: Sem kreeg een zoon toen hij 100 jaar 

oud was, twee jaar na de Vloed, dus in 2346; maar zijn zoon Arpachsad kreeg er een toen hij 35 

jaar was, dus in 2311. Deze zoon, Selah, kreeg er een, Heber, toen hij 30 jaar oud was, dus in 

2281, Heber een, Peleg, toen hij 34 jaar was, dus in 2247. Met deze zijn we een eeuw na de Vloed. 

Zie Gen. 11: 11 - 45. Nemen we in de lijn van Cham nu twee geslachten dan komen we bij Nimrod 

uit, Gen. 10: 6 -  8. Deze leefde zeker wel in Pelegs tijd, een eeuw na de Vloed. Met hem begint 

het verlaten van de Heerlijkheid Gods. In die tijd leefde Noach nog  -  deze stierf in 1998, twee 

jaar voor Abrams geboorte (in 1996) - en ook Sem, die 150 jaar Abrams tijdgenoot was want hij 

stierf in 1846. (Misschien was hij Melchizedek want dit behoeft geen eigennaam te zijn: het bete-

kent koning der gerechtigheid). Uit dit overzicht blijkt dat reeds kort na de Vloed de „wijzen” zich 

van God hebben afgewend hoewel ze God, de God van Noach en Sem, kenden en ze zeker ge-

hoord hebben van Zijn grote daden in schepping en strafgericht. 

 

Voor de Vloed lezen we niets van afgoderij; uit Joz. 24 blijkt dat Terach andere goden diende, 

hoewel God niet geheel onbekend was. Hier was het centrum van de maangodsdienst. Hiermede 

zijn we dan een paar eeuwen na de Vloed. (Terach is geboren in 2126). 

 

De eersten der „wijzen” zijn wellicht Chamieten geweest. Zeker is dat Nimrod een voornaam lei-

der in dezen geweest is. Maar mogelijk had hij reeds voorlopers. Van Cham stammen af de Kana-

anieten en de Egyptenaars (Mitsraim), Gen. 10: 6 van wie Israël later veel afgoderij overnam. 

 

Al deze volken zijn Adamieten. We geloven dat er ook Pre-Adamieten zijn, rassen voor Adam. 

Mogelijk behoren daartoe het zwarte, het bruine en het gele ras. Deze hebben, als ze al een openba-

ring van God gehad hebben, Hem ook verlaten. Indien niet, dan zijn zij mogelijk mede door Satan 

verleid om te zondigen. 

 

Satan heeft eenmaal een rijk op aarde gehad, Ez. 28. Als overdekkende cherub was hij eenmaal in 

een Eden met allerlei kostelijk gesteente. Er waren muziekinstrumenten, dus ook muzikanten, en 

daarmee zeker ook anderen toen hij geschapen werd, Ez. 28: 13. Mogelijk werd hij de leider der 

Volken ten kwade n.1. door zijn leugenarij en ongerechtigheid en zijn zij niet door hem tot God 

geleid maar verleid. Daardoor zijn dan de godsdiensten ontstaan die er reeds waren toen Abram nog 

geboren moest worden, ja voor de Vloed. (Deze is niet de aarde omvattend geweest). Hoe dan ook, 

als we voor-rassen aannemen  -  en dat moeten we als we de tijdrekenkunde van de Schrift willen 

handhaven  -  moeten we ook aannemen dat zij op andere wijze zijn gaan dwalen dan de Adamieten 

waarover Paulus het heeft. Deze hebben de ware God gekend maar Hem de rug toegekeerd, zij wa-

ren mensen zonder die hogere openbaring en zijn o.i. door Satan verleid. 

 

Vs. 23. In dit vers vinden we de korte beschrijving van het verval tot afgoderij: de heerlijkheid van 

de onvergankelijke God is veranderd in (of verruild voor) de afbeelding van een schepsel. Eerst 

was dit een mens en hiermee bleef men nog bij de afbeelding van de afbeelding van het Beeld 

Gods, maar later nam men daar een dier voor. 
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Heerlijkheid. Dit woord komen we in de gehele Brief tegen; we vinden het 16 maal: 1: 23; 2: 7, 

10; 3: 7. - 23; 4: 20 (eer); 5: 2; 6: 4; 8: 18, 21; 9: 4, 23, 23; 11: 36; 15: 7; 16: 27. 

De Heerlijkheid Gods. We geloven dat we hier niet aan een der eigenschappen Gods moeten den-

ken maar dat er het Beeld Gods mee bedoeld wordt. In 1 Kor. 11:7 heet Christus het Beeld en de 

Heerlijkheid Gods en o.i. wordt Hij in Rom. 1: 23 aangegeven door „Heerlijkheid Gods.” Men kan 

zo ook te beter het woord „veranderen” begrijpen. Men heeft geen eigenschap Gods veranderd in 

de gelijkenis van een beeld maar het Beeld Gods in een ander beeld dat er op moest lijken. Daar-

voor koos men dan ook eerst de mens vorm, later, toen ook dat idee verzwakt was, ging men over 

tot die van een dier. 

 

Dat de uitbeelding niet volkomen was (en kon zijn) wordt weergegeven door het woord gelijkenis; 

dit drukt slechts zekere overeenkomstigheid uit. 

 

Er is hier een dubbele zonde: men drukte het onvergankelijke uit door het vergankelijke en het 

zuivere Beeld door een zekere gelijkenis. Men ziet de verdwazing; ze uitte zich door het Wezen te 

verlaten en een zekere vergankelijke vorm te gaan vereren. 

 

Vs. 24 - 31. De Volken hebben, zeker op het voetspoor van hun leiders, God niet verheerlijkt of 

gedankt, hoewel Hij genoegzaam bekend was. Het heeft hun niet goed gedacht Hem in erkentenis 

te houden, d.i. de volle kennis, de epignosis, van Hem te bewaren en daarom heeft God hen over-

gegeven. En dat drievoudig: 

  

- Omdat zij de Heerlijkheid van God veranderd hebben heeft Hij hen overgegeven tot on-

reinheid, Vs. 24,  

- omdat zij de Waarheid Gods vervangen hebben door de leugen heeft Hij hen overgegeven 

aan schandelijke hartstochten, Vs. 26,  

- omdat zij het natuurlijke gebruik veranderd hebben heeft Hij hen overgegeven aan een ver-

keerde gedachte, Vs. 28. 

 

Vs. 24. Het prijsgeven van de Heerlijkheid Gods, de Uitbeelding van Gods Wezen, leidde al snel 

tot het onteren van hun lichaam. Het afvallen van God gaf zedelijke ontaarding. 

 

Vs. 25. De Waarheid Gods. We geloven dat we deze hier concreet moeten nemen voor het Beeld 

Gods. Hij is de waarheid, Joh. 14:6. Dat we het o.i. zo moeten nemen volgt uit wat er verder staat:  

 

het vervangen der Waarheid door de leugen. Met „leugen” is niet het abstracte liegen bedoeld 

maar allereerst de afgod. Zie Jer. 13: 25, 16: 19, 51: 17. In 1 Thess. 1: 9 staan de afgoden tegen-

over de waarachtige God. De zonde der Volken was het laten varen van de ware God, die Zich ge-

openbaard had in Zijn beeld, de Waarheid; in Diens plaats hebben zij afgoden gesteld. 

 

De „leugen” heeft echter nog een diepere ondergrond. Ze is afkomstig van de vader der leugen, 

Joh. 8: 44. Deze heeft haar aan de wijzen ingeblazen. Op de achtergrond staat dus Satan. De Waar-

heid Gods staat hier tegenover. In de eindstrijd zal de leugen andermaal verkozen worden boven de 

waarheid, omdat de mens verblind zal worden door de wonderen ervan, 2 Thess. 2: 9 - 12. 

 

Voor „veranderen” staat metallatto; dit staat ook nog in Vs. 26: de vrouwen vervingen de natuur-

lijke omgang voor iets anders. 

 

Het slot van Vs. 25 is een lofprijzing voor God. Hierin ligt niet alleen eerbiedige lof voor de 

Schepper aller dingen maar ook dat er een omkeer zal komen. Eenmaal zullen de Volken de Here 

loven, alle natiën Hem prijzen, Ps. 117: 1. 36 
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Dat zal echter pas beginnen in de toekomende eeuw en steeds toenemen. David wekt hiertoe op: 

„Geeft de Here, gij geslachten der Volkeren, geeft de Here eer en sterkte. Geeft de Here de heer-

lijkheid (St. Vert.: eer, Heb.: heerlijkheid) Zijns naams” 1 Kron. 16: 28, 29.   P. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo 

2. De koninkrijken (Vervolg). 

De natie Israël vormde een zichtbare eenheid en had zichtbare instellingen. Vaak werd dan ook de 

aandacht der Israëlieten te veel gericht op het uitwendige, en steeds weer moesten de profeten 

spreken over het „inwendige”, over de gezindheid van de mens en het zuiver symbolische van het 

zichtbare. De hele Wet toch steunde op het grote gebod: „Zo zult gij de Here, uw God, liefhebben 

met uw hele hart, en met uwe hele ziel, en met al uw vermogen”, Deut. 6: 5.  

 

De profeten vroegen: 

 

- een besneden hart (Deut. 10: 16; 30: 6; Jer. 4: 4),  

- gehoorzaamheid (1 Sam. 15: 22),  

- een gebroken geest (Ps. 51: 19),  

- weldadigheid en kennis Gods (Hos. 6: 6),  

- belijdenis van zonden (Ps. 32: 5),  

- dank (Ps. 50: 14),  

- prijs (Ps. 69: 31),  

- goed doen (Jer. 1: 17),  

- bekering (Jes. 55: 7; Ezech. 33: 11; Joël 2: 11 - 32),  

- recht doen, weldadigheid, ootmoed (Micha 6:8). 

 

Steeds was ook de neiging van de zonen Israëls, zoals van alle „natuurlijke” mensen, in eigen 

kracht te doen wat God verlangt, Ex 24: 1 - 8. En toch konden ze uit hun eigen geschiedenis weten 

hoe ze steeds in alles afhankelijk waren van de Here. Om alles te doen, wat de Here vroeg, hadden 

ze zich dan ook tot Hem moeten wenden om kracht en vermogen te verkrijgen, Deut. 8: 2 - 18. En 

het was de Here zelf die hun hart moest besnijden, Deut. 30: 6. De profeten die zoveel van hen 

vereisten, spraken ook telkens over de geestelijke werking Gods in hen: het „uitgieten” van de 

geest uit de hoogte (Jes. 32: 15 - 18; 44: 3; Joël 2: 11 - 32; Zach. 12: 10), het geven van een nieuw 

hart (Jer. 24: 7; 31: 31 - 34; Ezech. 11: 17 - 20; 36: 24 - 29) enz.  

 

- Ten slotte kwam alles hier op neer:  

- ze moesten hun eigen zonde en onmacht inzien,  

- zich vrijwillig tot God keren om hulp,  

- zich aan Hem onderwerpen,  

- Hem laten heersen over hun hart,  

- Zijn wil doen, Mat, 7: 21, in het bijzonder het grote gebod der liefde, Mat. 5: 19, 20, 44. Alleen 

die onzichtbare heerschappij over de Israëliet kon voeren tot de zichtbare heerschappij over de 

natie. Het onzichtbare koninkrijk was niet af te scheiden van het zichtbare. 

 

Welnu, we weten dat dit ook overeenstemt met hetgeen de Here Jezus steeds proclameerde: door 

bekering tot het koninkrijk op aarde. Het koninkrijk der hemelen staat dus in verband met het „arm 

van geest” zijn, Mat. 5: 3, en zie Jes. 66: 2; Ps. 34: 19; het doen der geboden, Mat. 5: 19; 7: 21, het 

zich vernederen en worden als kinderen. Mat. 18: 3, 4; het vergeven van eens anders schuld, Mat. 

18 ; 23 - 35. 
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Op zichtbare wijze zal zich dus het koninkrijk der hemelen openbaren in het heersen van Christus 

over Israël als natie, over de volken, de demonen en andere boze machten. Dat zal gebeuren in de 

algemene wedergeboorte, Mat. 19: 32, als alle dingen Hem onderworpen zullen zijn, 1 Kor. 15: 27; 

Fil. 2: 10. 

 

Op onzichtbare wijze manifesteert zich het koninkrijk Gods door het zich persoonlijk onderwerpen 

aan Gods Woord, het geneigd zijn al zijn geboden te onderhouden. En dan kan ook de wederge-

boorte volgen, waardoor men kind van God wordt, Joh. 3: 3, 5. De algemene wedergeboorte, het 

koninkrijk op aarde, kan pas beginnen door Israëls bekering, gevolg van de individuele wederge-

boorte der Israëlieten. Deze bekering van het volk zal beginnen plaats te hebben aan het einde van 

de tegenwoordige aioon. In deze zin moest het koninkrijk nog komen, Mat. 6: 10. Maar de per-

soonlijke wedergeboorte kan te allen tijde geschieden. 

 

2.Het Koninkrijk Gods. Deze benaming komt vier maal voor in Mattheüs (volgens de voornaamste 

handschriften), namelijk in Mat. 12: 28; 19: 24; 21 ; 31 en 43. 

 

Zoals al gezegd, komt de uitdrukking „koninkrijk der hemelen” niet voor buiten Mattheüs.  

Markus, Lukas en Johannes gebruiken vaak „Koninkrijk Gods” waar Mattheüs „Koninkrijk der 

hemelen” schrijft. Hieruit zou men geneigd zijn te besluiten, dat er geen verschil bestaat tussen 

deze twee uitdrukkingen. Maar het gebruik van „Koninkrijk Gods” door Paulus in Rom. 14: 17 

 („Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede en blijd-

schap, door de Heilige Geest”), in 1 Kor. 15: 50  

(„dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen”) en in Kol. 4:11  

(„deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods”)  

toont ons dat deze uitdrukking méér omvat dan hetgeen Matthëus met „Koninkrijk der hemelen” 

aanduidt. In de brief aan de Romeinen beperkt Paulus zich niet tot de wedergeboorte, maar legt de 

nadruk op de rechtvaardiging, op de positie van zoon (huios) van God, en de hemelse sfeer van ze-

gening. In 1 Kor. 15 handelt hij over de opstanding met een geestelijk lichaam, wat ook weer de 

zonen Gods betreft. 

De brief aan de Kolossensen is in het bijzonder gericht aan hen die in Christus „voleindigd” zijn, de 

leden van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. Waar Paulus in Kol. 4: 11 spreekt over de 

enkelen die zijn medearbeiders waren voor het Koninkrijk Gods, moeten wij besluiten dat dit Ko-

ninkrijk ook de overhemelse sfeer omvat. Overal, in de gehele schepping, en altijd, in alle aionen 

en bedelingen waar een intelligent wezen zich aan God onderwerpt, heerst God, is het Koninkrijk 

Gods gerealiseerd. En het einddoel wordt bereikt als God alles in allen zal zijn. 

 

3.Het Koninkrijk van de Zoon des mensen. Het Koninkrijk van onze He re en Zaligmaker Jezus 

Christus.  

De eerste benaming vinden we in Mat. 16: 28 („Er zijn sommigen van die hier staan, welke de 

dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn Ko-

ninkrijk”),  

de tweede in 2 Petr. 1:11 („Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het aioni-

sche koninkrijk van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus”).  

We hebben er reeds aan herinnerd, dat de mens geschapen werd om de aarde te onderwerpen en 

heerschappij te hebben (Gen. 1: 28). In Gods voornemen is hij met eer en heerlijkheid gekroond en 

moet hij heersen over de werken van Gods handen; alles is onder zijn voeten gelegd (Ps. 8). Maar 

de mens faalde, en nu is Christus als mens gekomen om Gods voornemen te verwezenlijken. Door 

bekering en geloofsgemeenschap met Christus, kan nu de hele mensheid, in principe, deel hebben 
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aan dat koninkrijk. Maar het moest beginnen met Israël, het priesterlijk koninkrijk (Ex. 19: 6). 

 

Jezus Christus, de Overste van de koningen der aarde, zal hen maken tot koningen en priesters van 

God. Petrus schrijft dan ook aan de Christen-Joden der verstrooiing: „Daarom, broeders, benaar-

stig u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer 

struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het aionische koninkrijk 

van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus”. Wat Petrus hun verkondigde waren geen kunstig- 

verdichte fabelen, want hij was aanschouwer geweest van de majesteit van de Here Jezus Christus. 

Hij verwijst klaarblijkelijk naar de verheerlijking in Mat. 17: 1  -  6 vermeld, waar de Zoon des 

mensen veranderd werd van gedaante, zijn aangezicht blonk als de zon en zijn klederen wit werden, 

gelijk het licht. Toen weergalmde Gods stem: „Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn wel-

behagen heb”. Want de Zoon des mensen was ook werkelijk Zoon Gods. 

 

Laat er ons nog bijvoegen, dat, zoals de Zoon des mensen blonk gelijk de zon toen de apostelen 

Hem in zijn heerlijke gedaante zagen, ook de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon, in het 

Koninkrijk huns Vaders, Mat. 13: 43. 

 

4.Het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het overhemelse koninkrijk.  

 

Paulus richtte zijn brief Kolossensen aan heilige en getrouwe (pistos) broeders in Christus, leden 

van het Lichaam waarvan de Zoon het Hoofd is. Het is van deze gelovigen, dat hij zegt dat ze door 

de Vader uit de macht der duisternis zijn getrokken en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zij-

ner liefde, Kol. 1: 13. Dit komt overeen met wat hij in Ef. 2: 6 schreef: “en heeft ons mede-

opgewekt en mede-gezet in het overhemelse in Christus Jezus”, d.i. in Gods rechterhand, Ef. 1: 

20. Christus zit daar boven alle overheid, en macht en heerschappij, en alle naam; alle dingen zijn 

Hem onderworpen en de Vader heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 

die zijn Lichaam is, de volheid desgenen die alles in allen vervult. Hier zien we de verheerlijkte 

Zoon Gods in de geest, met hen die in Hem “volmaakt” zijn (Kol. 2: 10), in het overhemelse ko-

ninkrijk, 2 Tim. 4:18. Het is het koninkrijk van Christus en van God, Ef. 5: 5 dat, in de loop der 

tijden, zal komen als de Zoon des mensen het koninkrijk aan de Vader overgeeft, als alle vijande-

lijke heerschappij en alle macht en kracht te niet gedaan zal zijn, als feitelijk alle dingen zijn voeten 

onderworpen zullen zijn en de Zoon des mensen als Zoon van God met de Vader over alles zal 

heersen. En dan komt de eindtoestand, waar God alles in allen is, 1 Kor. 15: 24 - 28. 

 

Het overhemelse koninkrijk is natuurlijk niet met onze zintuigen zichtbaar, al bevinden zich op 

aarde mensen die er in gezet zijn. 

 

Van Dood en Opstanding 
No. 27 

7.Het Dodenrijk is het land der duisternis. 

 

Veel van wat we hiervoor geschreven hebben, zal in het algemeen toegegeven worden maar, zal 

men zeggen, dit alles is de buitenkant, dat zijn de dingen die men ziet. Daarachter ligt meer. Het 

lichaam gaat naar het graf en verteert daar maar met de ziel is het anders. Al moge zij dan niet di-

rect naar de hemel of de hel gaan maar in het Dodenrijk komen, toch zijn de zielen der gelovigen 

daar in een andere gesteldheid dan die der ongelovigen. Het Dodenrijk toch is in twee delen ver-

deeld, de ene zijde is voor de gelovigen, dat is de schoot van Abraham of het paradijs, de andere is 

die van de ongelovigen, daar is reeds nu tandengeknars of wroeging. 

 

Hoewel we reeds vooruit moeten lopen op het begrip Dodenrijk, willen we er reeds hier op wijzen 

dat dit onschriftuurlijk is. Al zal eenmaal het verschil blijken tussen wie God gevreesd heeft en wie 
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niet, daarom is dit niet het geval in het Dodenrijk. De Schrift ziet daarheen vromen en niet-vromen 

gaan zoals hfdst. IV zal leren. Hier geven we slechts een enkele tekst als bewijs. 

 

Job. 10: 20 „Houd op, laat van mij af dat ik mij een weinig verkwikke eer ik henenga en niet we-

derkom (in deze eeuw dan) in een land der duisternis en der schaduwe des doods, een stikdonker 

land en zonder ordeningen en het geeft schijnsel als de duisternis (dus geen schijnsel)”. 
 

Dit is de beschrijving van het rijk des doods. Men ziet dat Job zich het Dodenrijk niet voorstelt zo-

als de Grieken: met allerlei afdelingen. Hij denkt ook niet als Dante die een Hel uitvond met negen 

afdelingen. Voor hem is het een land zonder ordeningen. Hiermee vervalt de mening alsof het Do-

denrijk, de Hades, in tweeën verdeeld is, waarvan het ene deel het voorportaal der Hel is, het ande-

re het Paradijs. De sfeer des doods is een land zonder ordeningen waarin bozen en goeden, vromen 

en bozen tussen elkaar liggen en het geeft schijnsel als de nacht. 

 

Dezelfde gedachte geven ook andere Schriftplaatsen. 

 

Ps. 88: 7, 13 „Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternis en diepten  -  Zullen uw won-

deren bekend worden in de duisternis en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?” 

 

Ps. 143: 7 „Hij (de vijand) legt mij in duisternissen als degenen die overlang (St. Vert. „eeuwig”, 

Hebr. in de olam, d.i. gedurende deze eeuw) dood zijn.” 
 

Men ziet dat de doden in duisternissen, d.i. in diepe duisternis zijn. In de duisternis wordt het bed 

gespreid, Job 17: 13. Geen wonder dat de O. T. gelovige uitzag naar verlossing uit dit donkere land. 

Men zal zeggen: Maar dit is veranderd in het N. T. door het offer van Christus. Is het niet nuttig 

hierover, hier al iets te zeggen? 

 

Ps. 49: 16 „Maar God zal mijn ziel (mijn gehele persoon) van het geweld des grafs (o.a.) verlos-

sen”. 

 

Hier staat voor graf het woord sheool dat ook Dodenrijk kan betekenen (zie hfdst. IV). Daar over 

heerst een macht, een “geweld” dat vasthoudt. De doden worden vastgehouden door hem die de 

heerschappij des doods heeft. Alleen door de Sterkere is er verlossing. Deze heeft plaats bij de op-

standing. „Hij zal mij nemen”. Niet ,.opnemen” alsof men bij de dood als ziel zou opvaren, dat is 

S.V. In Ps. 6:10 is hetzelfde woord vertaald door „aannemen”, in 18: 14 50: 9, 75: 7, 8, 10 en 109: 

8 door „nemen” in 75: 3 door „ontvangen”, alleen in 49: 16 en 73: 24 door „opnemen” wat dan 

door de visie komt. Het is dus een kwestie van vertalen. In Ps. 49 betekent het: uit het graf nemen, 

in 73: in heerlijkheid nemen, d.i. die geven. 

 

Men zal echter vragen: Maar is dit alles niet veranderd door Christus’ opstanding. Heeft Hij de ge-

vangenis  -  deze houdt men dan voor de in het Dodenrijk opgesloten O. T. gelovigen  -  dan niet 

gevangen gevoerd en wil Paulus niet ontbonden en bij Christus zijn? Als voorlopig antwoord dit: 

 

1° Wat de O. T. gelovigen betreft: Velen hunner zullen het Land beërven en behoefden daarom 

niet naar de hemel te gaan. Zij ontwaken eerst uit hun slaap in het stof der aarde na Michaëls 

komst, d.i. na de grote verdrukking, Dan. 12: 1, 2. 

 

2° Vele N. T. gelovigen zullen pas uit hun slaap ontwaken bij de komst des Heren en dan op-

staan. Zij komen pas bij de Here door de opname: „Alzo” 1 Thess. 4: 13 - 48. 

 

3° Het ontbonden worden en bij Christus zijn is, nog afgezien dat dit niet de scheiding der ziel uit 

het lichaam is, de uitzondering en is daarbij niet voor allen maar alleen voor hen die met Paulus 
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jagen naar de prijs der roeping Gods. 

Zo blijft dan dat uitgezonderd een deel van de Lichaamsgemeente geen gelovigen bij de Here zijn 

en dat de doden, waaronder ook de O. en N. T. gelovigen in het algemeen pas geoordeeld worden, 

d.w.z. opstaan bij Christus' verschijning en in Zijn koninkrijk 2 Kor. 5: 10, 2 Tim. 4:1, Op. 11: 18. 

Dit alles zal nader ter sprake komen. 

7. Toestand in de dood. 

De Schrift leert voorts dat de toestand in de dood een onbewuste is. Zowel in O. als N. T. wordt 

gezegd dat de doden slapen, dus zich van niets bewust zijn. 

 

Job 3: 13 „Want nu zou ik nederliggen (in het graf, zie Vs. 11) en stille zijn, ik zou slapen, dan 

zou rust voor mij wezen.” 

 

Ps. 13:3 “opdat ik in de dood niet ontslape”. Hebr.: opdat ik de dood niet slape (d.i. de slaap des 

doods niet slape). 

 

Jer. 51: 39 en 57 spreken van „een eeuwige slaap slapen”. 

 

Hetzelfde werkwoord (jascheen) wordt van de natuurlijke slaap gebruikt in Gen. 2: 21, 41: 5, Richt. 

19: 5, 1 Kon. 19: 5, Ps. 3: 6, 4: 9, 121: 4, Spr. 4: 16, Pred. 5: 12, Jes. 5: 27, Ez. 34: 25. 

 

Dan. 12: 2 „Velen die in het stof der aarde slapen”. 

 

Job. 14: 12 „Alzo ligt de mens neder en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij 

niet uit hun slaap opgewekt worden.” 

 

Hier vinden we het zelfst. naamwoord; dit wordt in Jer. 51: 39 en 57 gebruikt bij het werkwoord 

„slapen”, in Gen. 28: 16, 31: 40, Richt. 16: 14, 20, Dan. 2: 1 e.a. wordt het van de natuurlijke slaap 

gebruikt. 

 

In vele teksten vinden we „ontslapen met zijn vaderen”. Hier staat in het Hebr. echter niet het 

werkwoord „slapen”, maar een ander dat „liggen” of „nederliggen” betekent. Zie hierover hieron-

der. 

 

In het N. T. vinden we ook een werkwoord dat zowel voor de natuurlijke slaap gebruikt wordt als 

voor die van de dood. 

 

Joh. 11: 11 De Here zei; „Lazarus onze vriend slaapt.” 

 

Verder vinden we dat Stefanus „ontsliep”: Hand. 7: 60, zo ook David: 13: 36, de vaderen „ontslie-

pen”, 2 Petr. 3: 4, velen in Korinthe waren door misbruik van het avondmaal ontslapen, 1 Kor. 7: 

39. Broeders waren ontslapen; 1 Kor. 15: 6, 18. Over hen die in Thessalonica ontslapen waren, 

moesten de anderen niet bedroefd zijn, 1 Thess. 4: 13, 14, 15. 

 

Voor natuurlijke slaap wordt het gebruikt van de wachters (naar zij zeiden): Mt. 28: 13, van de dis-

cipelen: Lk. 22: 45, van Petrus: Hand. 12: 6 en van Lazarus, naar de discipelen meenden, Joh. 11: 

12. 

 

Als de natuur ons nu leert dat de gewone slaap een onbewuste toestand is, zullen we dan het on-

derwijs van de Heilige Geest veronachtzamen of verwerpen en beweren dat, hoewel men in de na-

tuurlijke slaap onbewust is, men in de doodsstaat bewust voortleeft? Dit is tegen alle logica. God 

heeft opzettelijk het woord „slapen” ook van de toestand in de dood gebruikt om ons te leren dat de 
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natuurlijke slaap en de dood iets gemeen hebben: In de slaap onderhouden we geen betrekkingen 

met anderen, redeneren niet, converseren niet, disputeren niet, voelen we niet, enz., in één woord: 

weten we niet, zijn onbewust. Zo nu ook in de dood. Dit is het punt van overeenkomst. 

 

Waar slaap en dood vergeleken worden, is er naast overeenkomst ook verschil. In de slaap behoudt 

men zijn zintuigen om zich te uiten en daarmee het lichaam, in de dood verliest men ze en wordt 

men „naakt”, ontbloot. In de slaap rusten de organen (en nog slechts ten dele), in de dood vergaan 

zij. De slaap is gedeeltelijke afsnijding: we ademen nog, het hart blijft kloppen, het bloed blijft 

stromen, de dood echter is een totale afsnijding waarbij we alles moeten missen en zonder opwek-

king niet meer kunnen ontwaken. Het leven trekt zich dan geheel terug. Zodra het radiotoestel uit-

geschakeld is, horen we niets meer, al blijven de radiogolven voort trillen. In de dood worden de 

ontvang- en zendtoestellen van onze geest vernietigd al gaat het leven door. Toch blijft er iets over, 

anders kon men niet “naakt” genoemd worden. De mens is in zekere kiem, kern of „korrel” samen-

getrokken en „slaapt de slaap des doods”. 

 

Vele andere teksten bevestigen dit. 

 

Ps. 6: 6 „Want in de dood is Uwer geen gedachtenis, wie zal U loven in het graf?” 

Voor „graf” staat hier het woord „sheool” dat ook de betekenis kan hebben van „dodenrijk”. Zie 

hfdst. IV. We vermelden dit terloops opdat men niet zou menen dat hier het plaatselijke graf, de 

grafstede, bedoeld is. In het Dodenrijk looft men de Here niet. Ook de vromen hebben geen kennis 

of wetenschap van of liefde tot God (in actieve zin genomen) omdat ze slapen. 

 

Jes. 38: 18 „Want het graf (de sheool) zal U niet loven, die in de kuil nederdalen, zullen op Uw 

waarheid niet hopen.” 
 

Ps. 115: 17 „De doden zullen de Here niet prijzen.” Pred. 9: 5, 6 “De levenden weten dat zij ster-

ven moeten, maar de doden weten niet metal - Ook is al hun liefde, ook hun haat, ook hun nij-

digheid vergaan.” 

 

Pred. 9: 10 „Want daar is geen werk noch verzinning (vernuft), noch wetenschap, noch wijsheid 

in het graf (sheool -  dodenrijk) waar gij henengaat.” 

 

Job 14: 21. “Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet; of zij worden klein en hij let niet op 

hen.” 

 

Al deze plaatsen en nog meer wijzen er op dat men na het sterven niets meer weet. Men is onbe-

wust. Gedachten, raadslagen, liefde, haat, alles vergaat (houdt op) bij de dood. Men slaapt, zegt de 

Schrift, en heeft geen deel meer in alles wat onder de zon geschiedt. 

 

De tegenstanders van deze leer beroepen zich voor het bewust voortleven na de dood steeds op Lk. 

16: de rijke man en Lazarus. We zullen hierover later in dit werk in breder verband handelen. Hier 

merken we alleen op dat men de gegeven teksten met één tekst die er schijnbaar tegenin gaat niet 

mag ontwrichten. Niet de meerderheid, het getuigenis van het O. T., moeten wijken voor de min-

derheid, (schijnbaar een woord des Heren want Hij laat Abraham juist naar de Wet en de Profeten 

verwijzen en zegt dat men daar naar horen moet), maar de schijnbare minderheid moet in het licht 

van de meerderheid verklaard worden. M.a.w. men mag van de gegeven teksten niet zeggen dat zij 

oudtestamentisch zijn en Israëls vromen niet meer zagen maar dat er nadien meer licht gekomen is; 

maar men moet ze onveranderd laten staan. Dat dit moet bewijst ’s Heren woord zelf: „Lazarus 

slaapt” en: „allen die in de graven zijn”. Waarom neemt men deze woorden dan niet voor de 

waarheid? 
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8. De geestelijke dood. 

 

Velen nemen geen genoegen met de onbewuste staat in de dood. Zij wijzen op de geestelijke dood 

en zeggen: Al zijn velen geestelijk dood, daarmee leven zij toch nog wel in natuurlijke zin; waarom 

zou dit nu in de natuurlijke of tijdelijke dood ook niet het geval kunnen zijn. Ze zijn dood voor, 

afgesneden van het een, daarvoor onbewust, waarom zouden zij niet in en voor iets anders kunnen 

leven. Zondaars zijn geestelijk dood voor God en Zijn Woord, toch leven zij door in de zonde. Zij 

zijn in een slaap want er staat: „Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal 

over u lichten” Ef. 5: 14. De verloren zoon was dood, toch leefde hij in een ver land, Lk. 15. We-

duwen kunnen gestorven zijn, al leven zij in de wellust, 1 Tim. 5: 6. En doden kunnen hun doden 

begraven, Mt. 8: 22. 

 

Hier maakt men een dubbele fout. Ten eerste t.o.v. het karakter van de dood, ten tweede t.o.v. de 

vergelijking van tweeërlei dood. 

 

Ten eerste. Het dood zijn is een onbewust zijn t.o.v. de dingen. Geestelijk dood zijn is dit t.o.v. 

God en Zijn Woord, men heeft geen bewustzijn van het hogere leven. De verloren zoon was dood 

t.o.v. zijn vader en zijn thuis, hij had de banden verbroken, was afgesneden. Zo weduwen die hun 

wellust volgen; zij zijn gestorven t.o.v. de geestelijke gemeenschap met God. Zij die in de zonden 

leven, slapen. De geestelijke dood drukt dus, evenals de tijdelijke, een onbewustheid uit t.o.v. gees-

telijke dingen, een gescheiden zijn van geestelijke goederen. 

 

Ten tweede. De geestelijke dood en de natuurlijke dood hebben dit gemeen dat zij beide een onbe-

wuste staat uitdrukken of een verbreking van banden. Maar daarmee behoeven zij niet in alles pa-

rallel te lopen. Omdat geestelijk doden van andere dingen bewustzijn hebben, daarmee behoeven 

natuurlijke doden nog niet van andere dingen bewustzijn te hebben. De Schrift zegt nergens dat 

geestelijk doden in het geheel geen bewustzijn hebben. In tegendeel: men kan leven in de zonden en 

in de misdaden. Maar wel leert zij dat de natuurlijk doden niets weten. Men maakt daarom een 

denkfout als men beiden in alle opzichten wil gelijkschakelen. De vergelijking betreft slechts één 

punt. Daarom kan men hier geen algemene parallel trekken.      P. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 3 

KUNNEN BEDELINGEN NAAST ELKAAR LOPEN? 

III 

 

Christus verscheen in de volheid des tijds. Dit opende een nieuwe bedeling: naast de bedeling der 

wet kwam nu wat anders. Hief dit de wet op? Niet dus, de wet bleef van kracht, er kwam echter iets 

bij. Deze twee bedelingen liepen parallel. Gingen alle Israëlieten nu als vanzelf over in de genade 

die God bood? Niet dus, Hij kwam tot het Zijne maar de Zijnen namen Hem niet aan; zij traden 

niet in in die nieuwe bedeling. Hoewel de tijd er was voor het Koninkrijk der hemelen, aanvaard-

den zij niet de gelegenheid, niet de hogere genade. 

 

Toen Christus opgestaan was en de dag van het Pinksterfeest vervuld, begon er een nieuwe bede-

ling die zich duidelijk kenmerkte door de geestesgaven. De Wet bleef, het geloof in Christus bleef, 

maar er kwam weer iets bij: een nieuwe genade. Drie dingen liepen gelijktijdig want men kon er 

een hebben, de wet, of twee (denk aan de Johannes jongeren van Hand. 19) of alle drie (de 120 van 

de Pinksterdag en later vele anderen). Men ging echter niet automatisch over: wie van Israël zich 

niet bekeerde en tot in Christus ging geloven, verkreeg geen Pinkstergaven, ook al was de dag van 

het Pinksterfeest vervuld. 
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In Hand. 13 opent God weer een nieuwe bedeling. Daartoe zondert Hij Barnabas en Saulus af. Zij 

worden begiftigd met het evangelie der Voorhuid: dat der rechtvaardiging en der verzoening. Gin-

gen allen zonder dat zij er van gehoord hadden over? Nee dus. Zelfs zij die geloofden en er wel van 

hoorden: Jacobus, Kefas en Johannes, Gal. 2: 9, gingen er niet in over. Omdat zij er zich tegen ver-

zetten? Neen, maar hier was het omdat dit toen hun roeping niet was: zij hadden het Evangelie der 

Besnijdenis te prediken. Al nemen we aan dat zij persoonlijk deel hadden aan de inhoud van Pau-

lus’ evangelie der rechtvaardiging wat blijken kan uit Hand. 15: 11: door de genade des Heren Je-

zus Christus behouden te worden op zulke wijze als zij (de door Paulus bearbeiden), dan nog pre-

diken zij zijn evangelie niet en gingen hun hoorders niet over tot het evangelie der Voorhuid. 

 

Een ander deel der Joden, dat door Paulus’ prediking werd bereikt, ging wel over tot zijn evangelie. 

Dan waren er ook nog heidenen zoals Cornelius die noch het ene noch het andere evangelie ken-

den, niet de Joodse Wet volgden, alleen God vreesden en gerechtigheid werkten en God daarom 

aangenaam waren, Hand. 10: 35. Zo liepen in de wereld van de gelovigen van die dagen, dus in 

dezelfde tijd, zeker vier bedelingen parallel: die van de O. T. openbaring, die van de openbaring 

van de ene God, die van het evangelie der Besnijdenis, die van dat der Voorhuid. 

Konden deze in elkander overgaan in die zin dat het minder rijke overging in het rijkere? Zeer ze-

ker. Maar gebeurde dit automatisch omdat de rijkere bedeling er kwam? Niet dus. Zo bleven bede-

lingen naast elkaar lopen, iets wat, als de hogere niet gepredikt werd, Gods bestel was, als dit wel 

gebeurde maar de hoorders bij het oude bleven, hun zonde was.     P. 

Wat is de ene Doop ? 
No. 3 

3. Wat betekent baptizo en baptisma. 

 

We zagen al het verschil tussen „niptó” en „louo”, maar wat is nu de betekenis van “baptizó” dat 

ook hier en daar door „wassen” is vertaald. Het is dit: „Baptizo” wordt niet gebruikt om het verwij-

deren van lichamelijke onreinheid mee aan te duiden maar betekent iets anders. 

1° „Dopen” en „doop” is een ceremonieel reinigen. Als de Farizeeërs gingen eten, wasten zij eerst 

de handen Mk. 7: 3 en 4. Zo was de leer der Ouden. Als zij van de markt kwamen, waren ze niet zo 

bezoedeld, dat ze een bad nodig hadden om zich te reinigen, niettemin „wiesen” zij zich, d.i. zij 

dompelden zich in water om de „bezoedeling” van hen met wie zij in aanraking gekomen waren en 

die misschien niet rein waren weg te nemen. De Heer Jezus waste zich niet voor de maaltijd en de 

Farizeeër die hem genood had verwonderde er zich over, Lk. 11: 38. De Farizeeën wasten ook hun 

drinkbekers en kannen, en koperen vaten; zij dompelden deze in om ze ceremonieel rein te maken. 

Ze „wiesen” ook hun bedden, dit zijn matrassen; deze werden met water begoten om ze ceremoni-

eel rein te maken. 

 

Wat was de grond voor dit alles? Dit leert ons zijdelings Heb. 1: 10: “de verscheidene wassingen” 

uit het O. T. Als we die nagaan, blijkt dat de wassingen in het wasvat in de Voorhof en die onder 

het bezoedelde volk voorgeschreven waren. Alles met ceremoniële betekenis. 

 

2° „Doop” en „dopen” wijzen het bijzondere werk van Johannes aan. Dit is niet een zaak van 

ceremoniële aard maar van bekering. Hij predikte en doopte “de doop der bekering”: Mk. 1: 4, Lk. 

3: 3, Hand. 13: 24, 19: 4. Door deze doop kon men ingang in het Koninkrijk der hemelen verkrij-

gen. De indompeling van priesters en melaatsen werd verdiept en uitgebreid tot allen die het evan-

gelie van het koninkrijk geloofden. De opdracht ertoe had Johannes van God ontvangen en daarom 

was deze doop “ uit de hemel”, al noemt de Schrift hem “de doop van Johannes”: Mt. 21: 25, 

Mk. 11: 30, Lk. 7: 29, 20: 9, Hand. 1: 12, 10: 39, 18: 25, 19: 3. Dit is de bekende waterdoop, toe-

gediend na belijdenis van zonden, 



Uit de Schriften 1955 Pagina 34 
 

 

3° „Dopen” is het toedienen van een symbolische doop. “Allen werden tot in Mozes in de wolk 

en in de zee gedoopt”. 1 Kor. 10: 2. 

 

4° „Doop” en „dopen” is het doormaken van intens lichamelijk lijden, de lijdens indompeling: 

Mt. 10: 38; Lk. 12: 50. (Over de zinsneden van Mt. 20: 22 en 23, zie de opmerking die aan de 

teksten met baptizo voorafgaat). 

 

5° De „doop” is de doodsdoop van Christus voor ons, de behoudende doop. 1 Petr. 3: 21. 

 

6° „Doop” en „dopen” is de doordrenking met heilige geest, de begiftiging met geestesgaven. 

Johannes voorzei dat de Christus in heilige geest zou dopen: Mt. 3: 11b, Mk. 1: 8b, Lk. 3: 16b, 

Joh. 1: 33b, Hand. 1: 5b, 11: 16b. 

 

7° „Doop” en „dopen” is het op zekere overeenkomstige wijze geestelijk met Christus sterven; 

het geestelijk ingedompeld worden tot in Zijn dood: Rom. 6: 3, 4; Gal. 3: 27, Col. 2:12. Dit is de 

ene doop van Ef. 4: 5. 

 

Men ziet dat alleen in punt 1 „dopen” en „doop” een ceremoniële betekenis heeft en in de andere 6 

punten een geheel uiteenlopende. Eén ding echter hebben alle betekenissen gemeen: ceremonieel, 

symbolisch, in lijden, in heilige geest, antitypisch in de dood voor ons of geestelijk in de dood met 

Hem, de grondbetekenis is indompelen (drenken) en indompeling (doordrenking) tot een hoger 

en heilig doel. 
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DEEL XXVII No. 4 APRIL 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 4 

HEBREEËN 11. NOACHS GELOOF. 

 

In geloof heeft Noach nadat hij een godsspraak ontvangen had aangaande hetgeen nog niet ge-

zien werd (en God) vrezende, een ark toebereid tot behoud van zijn huisgezin.  Vs. 7a. 

 

Weer zijn enige geslachten na Henochs wegneming geboren en als tiende Adamiet zien we Noach. 

Reeds bij zijn geboorte moest zijn vader klagen over de smart zijner handen en over het vervloekte 

aardrijk. Nadien gaan vijf eeuwen voorbij. In die tijd is hij evenals Henoch met God gaan wandelen 

en heeft genade, gunst en welgevallen gevonden in Diens ogen, Gen. 5: 28, 29; 6: 8, 9. Hij staat als 

oprecht man te midden van zijn tijdgenoten. Maar in welk een wereld. De aarde was vervuld met 

wrevel, d.i. „geweld”. (Zo vertaalt de S.V. het woord in Gen. 49: 5 en Richt. 9: 24; de Nwe Vert. 

zet ..geweldenarij”). Allerwegen ziet Noach de onderdrukking, er was geen vreze Gods meer onder 

zijn tijdgenoten en deze werden overheerst door de reuzen die deden naar hun welgevallen. 

 

Nu komt op zekere dag een woord Gods tot hem. Dit heeft tot inhoud dat de mens van de aardbo-

dem, de bebouwde aarde (wat niet de gehele aarde behoeft te betekenen), zal verdelgd worden, 

Gen. 6: 7. De “oude wereld” zal ondergaan door een geweldige watervloed, Vs. 17. Alleen hij en 

zijn gezin zullen het oordeel overleven en dat door de weg der ontkoming, een ark die hij maken 

moet. 

 

Noach heeft deze toebereid. Hij vreesde God, had geen slaafse maar eerbiedige vrees voor Hem en 

deed al wat God hem geboden had, Vs. 22, Al was zulk een watervloed hem geheel onbekend, hij 

geloofde Gods woorden en begon de arbeid. Zijn geloof deed hem ook volharden bij zijn moeiza-

me arbeid te midden van een geslacht dat slechts wist van eten en drinken, huwen en gehuwd wor-

den en dat voor niets anders leefde dan voor aardse genietingen. 

 

Ongetwijfeld is Noachs werk bespot. Hij echter predikte gerechtigheid, 1 Petr. 2: 5 en wees de 

zonden aan. Het baatte niet. Men ging door tot de laatste dag. 

 

Noach wist dat hij God kon vertrouwen en dat Diens woord vervuld zou worden. De vervulling 

kwam; ze bracht zijn bevrijding uit de goddeloze wereld en tevens zijn behoud uit het oordeel. 

 

Wie gelooft, in welke sfeer ook, moet wandelen naar de eisen voor die sfeer. Als we zeggen dat we 

God geloven en niet dienovereenkomstig handelen, verloochenen we Hem in wezen of geloven 

Zijn woord niet.           P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 16 

Vs. 26 , 27. Op het overgegeven worden der Volken wordt nogmaals gewezen. Dan wordt de on-

reinheid of nader aangegeven of haar verergering aangewezen: het gebruik tegen nature door de 

beide geslachten bedreven. 

Onreinheid is geen hoererij. In Gal. 5: 19, Ef. 5: 3, Col. 3: 5 wordt ze er van onderscheiden. Als we 

in Rom. 1: 26 de uitwerking van Vs. 24 zien, kan men er de tegennatuurlijke geslachtelijke omgang 

door zien aangeduid. Het zich afkeren van God heeft het zich afkeren der geslachten van elkaar 

mede ten gevolge. En dat door „oneerbare bewegingen”, d.w.z. schandelijke hartstochten. 

Vs. 28 - 31. Ten derde male klinkt het refrein van het overgeven der Volken, nu uitgewerkt in een 

reeks van meer dan twintig ondeugden, van onbetamelijke dingen die naast de onreinheid op sexu-

eel gebied de ongerechtigheid in het algemeen bevatten. 

Vs. 32. Dit vers geeft het toppunt aan waartoe men komt als men zich afkeert van God: het welbe-

wust ingaan tegen Gods recht. 

Het „weten” is het ten volle kennen. Het Gr. heeft hier epiginoosko Zij weten beslist dat wie al het 

voorgenoemde doet, des doods schuldig is. Niettemin doen zij een of meer of vele van de ondeug-

den en hebben tevens een welgevallen in anderen die ze ook doen. 

Het Grieks heeft twee werkwoorden voor doen: poeió en prasso, d.i. doen en geregeld doen, steeds 

in praktijk brengen. Het laatste wordt in Vs. 32 gebruikt, beide keren. 

De dood waardig. Dit is niet de dood die aller lot is als uit Adam geborenen maar de strafdood. De-

ze zal hun lot zijn als God over hen zal toornen en Christus hen zal oordelen. Hoewel zij ervan 

overtuigd zijn dat zij die waardig zijn, breken zij hun zonden niet af maar zetten ze geregeld voort. 

En mogelijk uit vrees dat zij alleen zouden staan, keuren zij soortgelijke praktijken als zij doen bij 

anderen goed, vinden er voldoening in, wellicht menende dat hoe meer de ondeugd hoogtij viert, 

zij des te meer op het algemene verschijnsel kunnen wijzen om hun zonden goed te praten. 

Dit gedeelte nog eens overziende, willen we enige punten naar voren of ter sprake brengen. 

1° Paulus beschrijft het begin- en eindpunt van het overgeven der natiën. Hij begint van de tijd na 

de Vloed en beziet dan de gevolgen tot in zijn dagen. Dit wil echter niet zeggen dat alle natiën alle 

even ver zijn voortgeschreden op de weg van God af. Er waren onder de natiën nog goede dingen 

en vele individuele personen waren zedelijk hoogstaande mensen die dikwijls de Besnijdenis be-

schaamden (2: 27). Men denke aan O. T. voorbeelden als de koningin van Scheba, de weduwe van 

Zarfath en anderen. Velen hebben zich ten bate van anderen opgeofferd. Maar al waren de volken 

in totaal nog niet zo ver voortgeschreden als Vs. 32 aangeeft, velen onder hen  -  en dat waren vaak 

de toonaangevers  -  deden zulke dingen. Men lette er op dat Paulus steeds een bepaalde groep op 

het oog heeft: mensen (niet: volken) die de waarheid in ongerechtigheid onder houden, de „wijzen”, 

zij die vervuld zijn met alle ongerechtigheid, zij die de slechte dingen in praktijk brengen, d.i. ge-

regeld doen. Hiermee laat hij de weg open voor hen die de wil Gods door traditie niet geweten heb-

ben en dingen doende die slagen waardig zijn niet behoeven te vallen onder het oordeel des doods 

maar onder dat van de weinige slagen. 

2° Wat de ontaarding aangaat, hoererij en sodomie maakten vaak deel uit van de eredienst der af-

goden. Te Korinthe b.v. was, volgens Strabo, een schrijver, een tempel van Venus waar meer dan 

duizend personen van beiderlei sexe hun lichamen prijs gaven ter ere van deze „godin”. Daardoor 

was de stad zeer druk en dankte er veel welvaart aan. Zo was er ook een tempel van Venus te Cni-

dos. Sodomie was vaak een deel van heidense godsdiensten. Griekse filosofen van grote vermaard-

heid maakten zich, volgens betrouwbare schrijvers der oudheid, aan hoererij en sodomie schuldig. 

Evenzo vooraanstaande Romeinen. Zulk een wereld vond Paulus en deze beschreef hij mede in 

Rom. 1. De „Jood” laat hij hier nog buiten, anders had hij kunnen wijzen op Israëls zonde bij Sittim 
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en de schandejongeren in Israël, Num. 25; 2 Kon. 23: 7. 

3° God geeft niemand over voor deze Hem heeft prijsgegeven. Als echter de mens niet stilstaat, 

komt hij noodwendig van het een tot het ander. Wat Paulus zag van al de wandaden werd door geen 

godsdienst of wet der Volken verboden. Zij werden zelfs „gewettigd” door de erediensten. De go-

den deden naar de mening der mensen evenzo. Al de ondeugden die zij eerst in hen geprojecteerd 

hadden, konden zij ook doen. Mannen van naam deden dit dan ook. Zij ontvingen in zichzelf de 

vergelding van hun dwaling. Deze leidde er toe dat zij zichzelf onteerden. En dat niet een enkele 

keer bij wijze van misstap maar als doorgaande praktijk. 

4° Deze wereld die God overgegeven heeft staat vijandig tegenover Hem. Men heeft het recht Gods 

ten volle geweten maar er zich tegen verzet. Wat heeft God daartegen gedaan? Iets groots en onge-

dachts. Hij heeft in Christus deze wereld met zichzelven verzoend, heeft laten zien dat Hij haar vij-

and niet was, maar haar tegemoet trad met het evangelie des vredes en der verzoening. Hij betuigde 

dat Hij de zonden niet wilde toerekenen als men zich met Hem liet verzoenen. Daartoe predikte 

Paulus dat men zich zou bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht des satans tot God 

opdat zij vergeving zouden ontvangen, Hand. 26: 18. 

5° Deze prediking geldt nog voor het „blinde Heidendom” van de niet-Christelijke Volken, maar 

eveneens voor het moderne Heidendom in Christelijke landen dat steeds toeneemt. Het laatste komt 

aan twee zijden op: onder hen die geheel ontkerstend zijn, „de zonen der verloren zonen”, de brede 

massa en in de wetenschappelijke wereld die door de feiten gedwongen een hogere macht te erken-

nen dit niet doen maar spreken van een „creatief beginsel” in de schepping waarmee zij een per-

soonlijk God buitensluiten. Allen hebben zich te bekeren niet alleen tot God (pros) maar op (epi) de 

God en te geloven tot in (eis) God, de God der schepping en der openbaring. 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo 2. 

De koninkrijken (vervolg). 

Dit alles in het kort samenvattende, kunnen we zeggen, dat een koninkrijk de sfeer is waar een ko-

ning heerst. Het koninkrijk Gods omvat, in principe, de hele schepping: aarde, hemelen, overhe-

melse, met alle wezens die er zich in bevinden: mensen, geesten (engelen en demonen), dieren, 

planten, levenloze stof. De mens, die naar Gods Beeld geschapen werd, en de geesten hebben een 

beperkte vrijheid, en door hoogmoed gedreven kunnen ze zich verzetten tegen Gods heerschappij, 

in zo verre Hij het hun toelaat. God heeft zijn schepsel lief en wil verheerlijkt worden door liefde, 

door het gewillig doen van zijn verlangen, d.w.z. van hetgeen absoluut goed is. Door het verzet van 

het schepsel, door de zonde, heerst God niet onmiddellijk over alles. Na Satans opstand onttrok 

zich een deel van de schepping, waarbij de aarde die een chaos werd, aan Gods heerschappij  -  dus 

aan het koninkrijk Gods. Door een reeks daden Gods, werd de aarde in zekere mate hersteld en be-

reid voor de komst van de mens. Deze, geschapen naar Gods Beeld, was geroepen tot heerschappij 

over de gehele aarde. Daartoe kreeg hij krachtige geestelijke gaven. Hij moest in Gods handen een 

werktuig zijn om Gods koninkrijk op aarde te doen komen. Die beperkte sfeer van het koninkrijk 

Gods, werd later, door Mattheüs, het koninkrijk der hemelen genoemd. Maar de Tegenstander bij 

uitnemendheid, Satan, veroorzaakte Adams val. Dan werkte God, door een reeks uitverkiezingen, 

tot het oprichten van een volk dat de Messias zou voortbrengen: de Zoon des mensen, de Koning-

mens, die Adams opdracht zou overnemen en ten uitvoer brengen. 

Heel het O. T. spreekt over het koninkrijk dat voor Israël opgericht zou worden, en handelt over 

Gods liefde en lankmoedigheid ten opzichte van een weerbarstig volk, dat zich steeds van Hem 

afkeert. 

Tenslotte kwam de Zone Gods, die uit liefde zich ontledigd had van zijn heerlijkheid en nu de be-
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staanswijze van een mens aannam. Aan die Zoon des mensen droeg de Vader zijn heerschappij op. 

Ook in deze zin is Hij Middelaar. Door de komst van die Mens was het koninkrijk op aarde nabij. 

In gemeenschap met hem kon het mensdom nu de aarde onderwerpen en heerschappij hebben. 

Maar eerst moest die gemeenschap er komen. Volgens Gods Voornemen moest allereerst Israël, 

door zijn bekering zijn roeping als priesterlijk koninkrijk vast maken. God zou alzo heersen in we-

dergeboren zonen Israëls en door Israël als volk en natie, over al de volken en de hele aarde, en 

deze ook tot de algemene wedergeboorte brengen. 

Het koninkrijk der hemelen zou dus een onzichtbaar aspect hebben waar het personen betreft, en 

een zichtbaar aspect, waar het Israël en de volken betreft. 

Het grootste deel van Israël, dat zich in het Land bevond, verwierp de Zoon des mensen en liet 

Hem kruisigen. Maar ook dit werd hun vergeven, omdat ze het uit onwetendheid deden. Daarom 

kon het koninkrijk nog gedurende de hele tijd der Handelingen als nabij zijnde verkondigd worden 

en Israël tot bekering en ingang er in uitgenodigd. Die prediking ging gepaard met de geestelijke 

krachten, die voor de gelovigen een bewijs waren van het nabij zijn van het koninkrijk der hemelen. 

Ook in alle grote centra verwierpen de vertegenwoordigers van Israël deze boodschap, en ten slotte 

ook in Rome. Toen viel het oordeel, waardoor Israël niet langer Gods volk was. De „normale” ver-

wezenlijking van Gods Voornemen, waar Israël als Abrahams aardse zaad, de hoofdrol moest spe-

len, was nu onderbroken en zal pas later hervat worden. Zonder Israël geen vervulling van profetie, 

geen bekering van volken als zodanig, geen zichtbare Gemeente, geen nieuwe inzettingen. Maar, 

toen Israël in menige streek blijk gaf van zijn onbekeerlijkheid, opende Paulus, de apostel der vol-

ken, een nieuwe weg: die van het hemelse zaad van Abraham. Ditmaal betrof het niet meer de vol-

ken, noch een zichtbaar koninkrijk, maar de persoonlijke, geestelijke verhouding tot God van de 

enkeling. Daarbij bepaalde Paulus zich niet tot de wedergeboorte, die een vereiste was voor het 

koninkrijk der hemelen, maar deed een hemelse sfeer van zegening kennen: de nieuwe schepping, 

waar men, door het sterven t.o.v. de zonde en de geloofsgemeenschap met Christus, tot de positie 

van rechtvaardige voor God kan gesteld worden. 

En, na Israëls tijdelijke terzijde zetting (Hand. 28: 28), handelde Paulus over de grote verborgen-

heid die van alle aionen verborgen was in God, over de mogelijkheid te komen, door het sterven 

t.o.v. de zonden, tot de volmaaktheid in Christus, tot het lid zijn van het „mystieke” Lichaam, 

waarvan Christus het Hoofd is, en waar men in Christus, in Gods rechterhand geplaatst is. 

Paulus toont ons dus de weg die, door de verschillende sferen van het onzichtbare koninkrijk Gods, 

tot het einddoel leidt: eerst het koninkrijk der hemelen (in zijn persoonlijk, onzichtbaar aspect), dan 

het hemelse koninkrijk der nieuwe schepping, en tenslotte het bovenhemelse koninkrijk, waar reeds 

in de Gemeente der verborgenheid de toestand van vereenzelving met God heerst, waartoe het hele 

mensdom eens moet komen. 

Na deze onderbreking wordt de „normale” verwezenlijking van Gods Voornemen wederom opge-

vat. Door lijden en verdrukking zullen de zonen Israëls zich ten slotte tot Christus wenden en uit 

alle volken teruggevoerd worden naar hun land. Israël is dan weer Ammi en de vervulling der pro-

fetie herneemt haar loop. Dan komt de Zoon des mensen op aarde in heerlijkheid, aanvaardt zijn 

Koninklijke macht en begint het zichtbare koninkrijk der hemelen dat de volken door de wederge-

boorte, tot de nieuwe schepping zal voeren in de, tweede toekomende aioon. 

Dan wordt op aarde ook het hemelse koninkrijk „zichtbaar” en voert tot het einddoel: God alles in 

allen. Terwijl de individuele mens reeds nu in Christus tot de volmaaktheid, tot de vereenzelving 

met God kan komen, zal dit eerst het deel der massa worden na een lang tijdsverloop. 

In de onderstaande schets hebben we een en ander trachten voor te stellen. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 28 

9. Liggen bij de vaderen - Verzameld tot de volken. 

Wij willen in dit verband nog enige uitdrukkingen nagaan die betrekking hebben op het sterven. 

Vooraf dit. 

 

De begeerte om bij de vaderen begraven te worden, vindt men telkens in het O. T. terug. Jakob zegt 

tot Jozef: „Begraaf mij toch niet in Egypte maar dat ik ligge bij mijn vaderen”, Gen. 47: 30. Jozef 

moet dit zweren. Hij houdt zijn eed en legt zijn vader ter ruste bij Abraham, Sara, Izaak, Rebecca 

en Lea, Gen. 50: 13 (49: 31). In later tijd vinden we dat Asaël in zijns vaders graf begraven wordt, 

2 Sam. 2: 32. Dit deed men ook met Achitofel, 17: 23. David liet de beenderen van Saul en Jona-

than begraven in het graf van Kis, 21: 14. Barzillai wenst te sterven in zijn stad, bij zijns vaders en 

zijner moeder graf, om daar ook begraven te worden: 19: 38. Het oordeel over de man Gods uit 

Juda was dat hij niet komen zou in het graf van zijn vader, 1 Kon. 13: 22. De meeste koningen van 

Juda werden begraven in de stad Davids, maar als dit niet gebeurde wordt dit bijzonder vermeld. Zo 

Joram, 2 Kron. 21: 10, Joas 24: 25 en Achaz, 28: 27 niet. Evenmin Uzzia, 26: 23, Manasse, 33: 20 

en 2 Kon. 21: 18, Amon 2 Kon. 21: 24, 2 Kron. 33: 35. Men kan deze gewoonte en begeerte toe- 

schrijven aan het saamhorigheidsgevoel: men lag ook in de dood neer als één geslacht, was bij de 

voorvaderen. Bij de vromen kan er nog iets anders geweest zijn: in de opstanding wenste men el-

kaar weer te zien en weer met elkaar verenigd te worden. 

 

Deze vereniging in de dood wordt op vijfderlei wijze uitgedrukt. Als volgt: 

 

1. Liggen bij mijn, uw, zijn vaderen. 

 

We vermeldden reeds Gen. 47: 30, Jakobs wens. Hier kan men het „liggen bij mijn vaderen” letter-

lijk nemen. Maar in meerdere teksten gaat dit niet op en heeft de uitdrukking een andere betekenis 

dan in het familiegraf begraven te worden. De Here zegt tot Mozes: „Gij zult liggen bij uw vade-

ren”, Deut. 31: 16 (wat de S.V. weergeeft door: Gij zult slapen met uw vaderen). Maar Mozes is in 

het geheel niet in het graf van zijn vaderen, dat in Gosen lag, gekomen maar in Moab begraven, 

Deut. 34: 6. Hier betekent de term iets anders. En ook zo in de andere teksten. Behalve Mozes 

kwamen David, Joram, Joas en Achaz, ook Uzzia en Manasse niet in het graf van hun vaderen. De 

S.V. heeft alle teksten steeds vertaald: „ontslapen met de vaderen” (behalve in Deut. 31: 16 waar 

ze niet ontslapen zette, maar slapen). We geloven dan ook dat men in alle teksten, behalve in Gen. 

47: 30, overal „sterven” kan vertalen of verzachtenderwijs „ontslapen” kan zetten. In 2 Kron. 16: 

13 vinden we het „ontslapen” en het „sterven” in een tekst genoemd: „Alzo ontsliep Asa met zijn 

vaderen en hij stierf in het 41ste jaar zijner regering.” Dat dit „ontslapen” niet betekent: in het 

familiegraf gelegd worden, volgt uit Vs. 14 waar staat: „En zij begroeven hem.” 

 

Het blijkt ook uit 2 Kon. 24: 6 waarin gezegd wordt dat Jojakim „bij zijn vaderen lag” terwijl we 

in Jer. 36: 30 vernemen dat hem geen graf is toegekend maar dat zijn lichaam is weggeworpen, een 

grote schande voor een Israëliet. Voorts blijkt de ruimere betekenis van sterven uit de reeds hierbo-

ven genoemde namen van hen die niet in het graf hunner vaderen kwamen waaraan meerdere toe te 

voegen zijn als Baësa, Omri, Jehu, Menahem die begraven werden ver van het graf hunner vaderen. 

We geven nu alle teksten op met de term. 

 

Gen. 47: 30 Jakob, Deut. 31: 16 Mozes, 2 Sam. 7: 12, 1 Kon. 1: 21, 2: 10, 11: 21 David, 1 Kon. 11: 

43, 2 Kron. 9: 36 Salomo, 1 K. 14: 10 Jerobeam, 1 K. 14: 31, 2 Kr. 12: 16 Rehabeam, 1 K. 15: 8, 2 

Kr. 14: 1 Abia, 1 K. 15: 24, 1 Kr. 16: 13 Asa, 1 K. 16: 6 Baësa, 1 K. 16: 18 Omri, 1 K. 22: 40 

Achab, 1 K. 22: 52, 2 Kr. 21: 1 Josafat, 2 K. 8: 24 Joram, 2 K. 10: 35 Jehu, 2 K. 13: 9 Joahaz, 2 K. 



Uit de Schriften 1955 Pagina 41 
 

13: 13, 14: 16 Joas, 2 K. 14: 22, 2 Kron. 26: 2 Amazia, 2 K. 14: 29 Jerobeam II, 2 K. 13: 7, 2 Kr. 

26: 23 Azaria of Uzzia, 2 K. 15: 22 Menahem, 2 K. 15: 38, 2 Kr. 27: 9 Jotham;, 2 K. 16: 20, 2 Kr. 

28: 27 Achaz, 2 K. 20: 21, 2 Kr. 32: 33 Hiskia, 2 K. 21: 18, 2 Kr. 33: 20 Manasse, 2 K. 24: 6 Joja-

kim. Samen 40 maal. 

 

2. Gaan tot de vaderen. 

 

Alleen in Gen. 15: 15 „Gij (Abram) zult tot uw vaderen gaan.” Maar Abram kwam niet in het graf 

van zijn vader in Haran (11: 32). Het betekent ook hier: sterven. 

 

3.Gaan tot het geslacht der vaderen. 

 

Alleen in Ps. 49: 20: „Zo zal zij (de ziel, d.i. de gehele persoon) toch komen tot het geslacht harer 

vaderen, tot in eeuwigheid (hier staat niet „in de olam” (aioon) maar „ed netsach” d.i. geduren-

de zekere volkomen tijd) het licht niet zien” (doordat de persoon in het dodenrijk is, een land van 

duisternis). Ook hier betekent de term: sterven. 

 

4.Vergaderd (verzameld) tot de vaderen. 

 

Tot zijn vaderen, Richt. 2: 10, tot uw vaderen, 2 Kon. 22: 20 en 2 Kron. 34: 28. In de laatste twee 

teksten volgt nog de toevoeging: „en gij (Josia) zult met vrede in uw graf verzameld worden.” Ook 

deze term betekent: sterven. 

 

5.Verzameld (vergaderd) tot de volken. 

 

“Volken” vertaalt men beter door: „stamgenoten”. Het wijst het geslacht aan dat voorging. Tot mijn 

volk: Gen. 49: 29, tot uw volken: Num. 27: 13, 31: 2, Deut. 32: 50, tot zijn volken: Gen. 25: 8 en 

17, 35: 29, 49: 33, Num. 20: 24. In Num. 20: 26 vinden we alleen: (Aaron zal) „verzameld wor-

den” en is „tot zijn volken” weggelaten; de volle term vinden we echter even eerder, in Vs. 24. 

 

We geloven dat deze laatste term niet gelijk staat met de vorige, dus niet „sterven” maar „begra-

ven” betekent. Er zijn echter meerdere uitleggers die menen dat hij wat anders uitdrukt. Zij zeggen: 

Waar hij gebruikt wordt, vindt men het begraven afzonderlijk vermeld. En dat niet alleen, maar hij 

wordt ook gebruikt van personen die niet bij hun stamgenoten begraven zijn. Zo Abraham, Ismaël, 

Jakob, Aaron. Van Abraham staat: “En Abraham gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn volken 

verzameld”, Gen. 25: 8. De anderen zijn bijna of geheel gelijkluidend. Hoewel allen naar de sheool 

gaan, is er toch verschil in dit dodenrijk, zegt men. De vromen zijn bij de vromen, de niet-vromen 

worden verzameld in de sheool afdeling hunner vaderen. Die leefden in de zonden en hun zonen 

mede, zij liggen in een aparte plaats in de sheool, beter: liggen in een andere helft. Er is dus schei-

ding tussen vromen en niet vromen en deze wordt weergegeven door deze uitdrukking. Aldus de 

visie dezer uitleggers. 

 

We antwoorden hierop dit: Wat staat van Abraham, Jakob en Aaron betreft gelovigen. Alleen Is-

maël zou als ongelovige kunnen worden aangemerkt. Nu dienden Abrahams „stamgenoten”, al-

thans zijn vader Terach, andere goden, Joz. 24: 2. En zeker ook zijn tijdgenoten. Hoe kan er dan 

staan dat Abraham, de gelovige, tot hen verzameld werd, dus in hun Sheool afdeling kwam. Hij 

werd juist  -  als die visie juist zou zijn -  niet tot hen verzameld. Over Jakob en Aaron behoeft niet 

te worden gesproken: zij hadden gelovige vaderen. Maar Ismaël? Hoewel hij een belofte kreeg, zal 

hij beschouwd worden als niet-gelovige. Ook hij ging naar zijn „stamgenoten”. Tot welke? Hij was 

Abrahams zaad. In welke sheool afdeling kwam hij? In die van Abraham of in die van zijn moeder, 

die men ook wel voor een niet-verkorene zal houden. Tot wie van zijn „stamgenoten” ging hij dan 

in die z.g.n. verdeelde Sheool? 



Uit de Schriften 1955 Pagina 42 
 

 

Abraham bewijst dat de term „verzameld tot zijn volken” niet kan betekenen: in de Sheool afdeling 

der gelovigen komen, en Ismaël dat met hem het omgekeerde geschiedde. Daarom is die genoemde 

visie onjuist. 

 

We geloven dat de visie van hen die willen vasthouden aan een dubbele afdeling in het dodenrijk 

in deze teksten geen steun vindt en dat de term: „vergaderd worden tot de stamgenoten”, waar te 

voren gesproken is van sterven, betekent: in het graf neergelegd worden, begraven. Oorspronkelijk 

heeft hij evenals het „liggen bij de vaderen” betekend: „in het familiegraf bijgelegd worden”, 

later heeft hij de meer algemene betekenis gekregen van „begraven worden”, ongeacht of dit nu 

juist letterlijk bij het voorgeslacht was. De in de teksten genoemden, Abraham, Ismaël, Aaron, zijn 

niet bij hun stamgenoten begraven, alleen met Jakob was dit het geval. Juist hieruit blijkt de alge-

mene zin. 

 

Als we de vijf termen nog eens overzien kan men de eerste vier samenvatten onder het woord 

„sterven”, de vijfde onder: „begraven worden”. Alle vijf zijn samen te vatten onder het woord „de 

weg der hele aarde gaan” (Joz. 23: 14, 1 Kon. 2: 2). Of in dit: „Wat man leeft er die zijn ziel (zijn 

persoon) zal bevrijden van het geweld des grafs”. 

 

De mening alsof er in de sheool, het Dodenrijk, onderscheid in toestand zou zijn tussen gelovigen 

en niet-gelovigen, een mening die men achteraf uit heeft ingevoerd, wordt tegengesproken door het 

feit dat het een land is zonder ordeningen, 1 Job 10: 22, een land der duisternis. Daarin slaapt men, 

Job 3: 10, dus wat voor zin zou het hebben onderscheid te maken. Daarin ligt men neer met vorsten 

en groten, met bozen en gebondenen, 3: 17, 18, daar weten de doden niets van. Het onderscheid zal 

pas uitkomen bij de opstanding: er is een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

Hand. 24: 15. Het O. T. leert het verschil niet in de teksten van groep 5. Ook nergens dat alleen de 

ziel naar de sheool gaat en het lichaam naar het graf. Het volgend hoofdstuk zal verder doen zien 

dat de gehele persoon in de sheool komt en er geen verschil in toestand is. 

10. De dood is geen andere vorm van leven. 

Tot slot een samenvatting. 

De dood is geen voortgezet leven in een andere sfeer. Hij is een afsnijding van alle levensverhou-

dingen. De dood is een negatie, een onttrekking aan het leven aan de gehele persoon. 

 

Het Dualisme  -  de leer dat de mens uit ziel en lichaam bestaat  -  laat de lichamelijke werkingen 

en verhoudingen ophouden, maar die van de ziel buiten het lichaam om voortbestaan. Dit nu is wel 

een leer van het Heidendom maar niet die der Schrift. Deze leert de volle afsnijding. Zij kent geen 

bewust voortlevende ziel die direct na het sterven overgebracht wordt in geluk- of rampzaligheid. 

Sterven is voor haar ophouden te leven. Geen andere wijze van leven, geen verwisseling van le-

venssfeer maar juist het omgekeerde van levenssfeer. Dood is geen scheiding van lichaam en ziel 

maar de onttrekking van de levensgeest aan de mens. De levensgeest vloeit terug in de algemene 

levensstroom en de gehele mens komt in het graf. De ziel verliest hierbij ook alle contact, zij kent 

geen gevoelens meer. Evenzo houden de geestelijke functies op. Er is geen vernuft noch wijsheid 

noch verstand noch liefde noch haat in het graf waarheen men gaat. Men ligt neder en „slaapt”. 

 

Is de dood een totale afsnijding, een verbreking van alle banden, hij is geen vernietiging. De Schrift 

ziet de doden als nog bestaande. Er is een sheool, een dodenrijk. Dit zou er niet zijn als de dood een 

vernietiging was. En al weten wij niet waar de doden precies zijn, de sheool is naakt voor God en er 

is geen bedekking voor het verderf. Christus spreekt van de „allen” in de graven Joh. 5: 28. Wordt 

in andere teksten met „allen” de gehele persoon aangeduid (zie Lk. 1: 65, 4: 20 en 28, Hand. 1: 19, 

2: 14, 6: 15, 9: 35, 16: 28, 19: 10, Rom. 1 7, Op. 11: 4), dan ook hier. Ze zijn niet in hemel of hel, 
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maar in het graf. En waar er opstanding der doden is, is de dood geen vernietiging. De vrucht van 

het leven is niet weg te nemen, het oordeel wacht. Maar pas bij de opstanding. Nergens leert de 

Schrift dat men terstond na de dood geoordeeld wordt. Christus oordeelt pas in Zijn verschijning en 

koninkrijk, 2 Tim. 4: 1. Geen van beiden zijn gekomen. 

 

De Schrift houdt het midden tussen het pure Materialisme en het Spiritualisme. Voor de Schrift is 

dood dood. Maar niet: met de dood is het uit. Er is opstanding, dus volgt er leven. Dood is echter 

geen voortgezet leven maar wel is er leven na de dood in de opstanding. 

 

De dood is het verderf. Niet het voortleven. David is gestorven en heeft verderving gezien, Hand. 2: 

31, vergeleken met Vs. 29 zijdelings. Job zegt dat God zijn ziel verlost heeft, dat zij niet gevoerd 

wordt in het verderf, 33: 28. In plaats van op te stijgen in hemelse sferen of te gaan naar de plaats 

van helse pijn, ziet de Schrift de doden naar het verderf gaan. Dit verderf is dan niet de Hel maar 

het Dodenrijk. En daarin zingt niemand ’s Heren lof. Zij slapen in het stof der aarde. En niet bij hun 

sterven komen de vromen tot hoger leven maar pas bij de opstanding. Voor het overgrote deel der 

O. T. gelovigen is dit bij de opstanding ten laatste dage, die van deze eeuw, Joh. 8. Dan vangt voor 

hen het aionische leven aan, Mk. 10: 18. Tot zo lang rusten zij op hun slaapplaatsen, Jes. 57: 2. 

Voor de N. T. gelovigen is dit bij ’s Heren wederkomst, 1 Thess. 4, 1 Kor. 15. Tot zolang „slapen” 

zij. 

 

Over wat er meer is, spreken we later. Het gold hier de algemene dingen te geven zoals de Schrift 

die leert. 

Alle Schrift nuttig 
No. 4 

KUNNEN BEDELINGEN PARALLEL LOPEN? 

IV 

Tegen het einde van de Handelingentijd vinden we in de wereld der gelovigen vierderlei geloofs-

sfeer:  

ten 1
ste

 die van Israël dat Christus niet kende,  

ten 2
e
 die van het Ev. der Besnijdenis,  

ten 3
e
 die van dat der Voorhuid en  

ten 4
e
 die van Heidenen als Cornelius voor Petrus tot hen kwam, die God vreesden en gerechtigheid 

werkten maar ook van Christus gehoord hadden. We vinden ook dat hoewel er het Ev. der Besnij-

denis was daarom Cornelius nog niet in die bedeling stond. Petrus moest hem daartoe eerst Christus 

prediken. We vinden ook dat, hoewel Paulus afgezonderd werd tot zijn evangelie daarom Johannes 

en Petrus er nog niet toe overgingen maar in het hunne bleven. Zo blijkt dat men, al laat God een 

nieuwe boodschap prediken, allen die in de tijd dier prediking leefden daarom nog niet tot de nieu-

we bedeling over gingen. Hieruit is te zien dat een bedeling geen tijdperk is waarin men tijdshalve 

overgaat zoals de ene maand in de andere maar ze is veeleer een uitdeling van zekere genade. En 

waar de genade menigerlei is, kan de bedeling verschillend zijn en kunnen meerdere bedelingen 

parallel lopen. 

 

In Rome kreeg Paulus een nieuwe uitdeling van genade, de bedeling der Verborgenheid. Ging men 

daar nu automatisch in over en behoren nu allen die in Christus geloven er toe? De Schrift weer-

spreekt dit: deze bedeling komt tot hen die in Christus zijn: Ef. 1: 1, Col. 1, Fil. 1: 1. En in Christus 

komt men pas door het proces in Romeinen 6 en 7 beschreven, n.1. als men gerechtvaardigd is. Dit 

houdt in met Christus gekruisigd te zijn, met Hem gestorven, met Hem begraven te zijn Rom. 6: 6, 

8, 4. Dit is: de overgang meegemaakt te hebben, in zijn geest, van geboorte van Boven tot nieuwe 
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schepping. We geloven tot in Christus om gerechtvaardigd te worden uit Zijn geloof, Gal. 2: 16. 

Alleen op deze basis kan de bedeling der Verborgenheid rusten. 

 

Uit bovenstaande zal men kunnen inzien dat niet allen in deze tijd tot de bedeling der Verborgen-

heid behoren. Er is daartoe een geestelijke doorvoering nodig. Zij die deze gehad hebben, zullen 

zich er zeker niet over verheffen want deze doorvoering houdt juist de verootmoediging in, het tot 

zondaar gesteld worden, het gestorven zijn opdat Christus in ons zou leven, Gal. 2: 20. Wie zich 

verhovaardigt op zijn positie is of vleselijk of in hoogmoed gevallen. Is hij het eerste dan moet hij 

nog gebroken worden, Jes. 57: 15, is hij het laatste dan moet hij zich ijlings van deze zijn weg be-

keren, de oude mens in zich afleggen en in Christus weer de woning geven die Hij in beginsel bij 

de rechtvaardiging verkregen heeft. 

 

Een bedeling is een wijze van beheer. Waar er meerdere sferen van zegening zijn, kan God ook nu 

tot die verschillende sferen roepen. Waartoe men geroepen wordt, zal blijken uit het verstaan der 

roeping. Deze gaat van God uit: de geroepenen hebben ze uit te werken en der roeping waardig te 

wandelen. En zo Hem in beginsel te verheerlijken.       P. 

 

De waterdoop in het N. T. 

No. 3 

A 1. De waterdoop vóór het kruis. 

1. De doop van Johannes. 

A. Uit de hemel. 

 

Als Israëls Messias Zich aan Zijn volk zal gaan openbaren, treedt Zijn heraut plotseling uit zijn der-

tigjarige verborgenheid te voorschijn en gaat hij het eerste deel van zijn taak, door Gabriël aan zijn 

vader voorspeld, vervullen n.1. velen der kinderen Israëls te bekeren tot de Here hun God. In plaats 

van het volk op te zoeken, blijft hij in de woestijn en roept de schare tot zich, daarbij predikt hij de 

doop der bekering tot vergeving van zonden, d.i. tot verkrijging dezer vergeving na belijdenis er 

van, Lk. 3: 13. Veertien maal wordt deze Johannes Johannes de Doper genoemd (zie Inleiding), wel 

een bewijs dat de doop die hij toediende een op de voorgrond tredend deel van zijn werk was. En 

dat niet alleen, maar deze heeft in de Schrift ook een eigen naam: “de doop van Johannes”, een 

term die zeven maal voorkomt: Mt. 21: 25, Mk. 11: 30, Lk. 7: 29, 20: 4, Hand. 1: 22, 18: 25, 19: 3 

(wederom een volkomenheid). 

 

Was het ceremonieel wassen bij Israël niet onbekend (Ex. 29: 4, Lev. 8: 6, 14: 8, 9), in de doop van 

Johannes lag toch zoveel nieuws dat Christus vraagt of hij uit de hemel of uit de mensen was. 

 

Dit nieuwe is zeker twaalfvoudig: 

 

1° moest men hem ondergaan bij het belijden van zonden; dit kende de wet niet, daarvoor had deze 

zond- en schuldoffers met belijdenis van zonden. 

 

2° was hij bewijs van de vergeving der zonden, terwijl er in de Wet slechts bedekking van, een tij-

delijk voorbijgaan aan de zonden was. 

 

3° moest men niet zichzelf dopen zoals de genezen melaatse zich zelf moest wassen maar zich laten 

dopen. 

 

4° was deze doop een voorlopige: hij zou gevolgd worden door een doop in heilige geest. 
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5° was hij eenmalig, er was geen herhaling nodig. 

 

6° was hij voor iedereen, niet alleen b.v. bij het intreden in het priesterambt. 

 

7° diende hij tot afzondering van de anderen, hij bracht scheiding tussen de in zonden levenden en 

hen die hun zonden beleden. 

 

8° leidde hij een nieuwe bedeling in: die van het Koninkrijk der hemelen. 

 

9° was hij voor Israël; niet om proselieten te maken uit de Volken. 

 

10° diende hij een nog hoger oogmerk: de openbaring van Christus aan Israël; en zeker om dit laat-

ste vooral was hij „uit de hemel.” 

 

Bij dit laatste punt tekenen we aan dat Johannes zeker wel van Jezus gehoord had maar Hem niet 

kende als Messias. Hij wist echter dat Deze in zijn dagen zou komen en God Hem aan Johannes 

zou aanwijzen Joh. 1: 33. 

 

11° was deze doop een toevoeging aan de Wet, de Godsopenbaring aan Israël in het algemeen, 

maar tevens een aanwijzing dat door de werken der wet en ook door haar offers geen ware verzoe-

ning te verkrijgen was. 

 

12° wees de doop tot vergeving der zonden heen naar het bloed van een ander, want zonder bloed-

storting d.i. priesterlijk offer, is geen vergeving van zonden mogelijk. 

 

Wat dit laatste punt betreft nog dit: Israël moest door de doop van Johannes leren dat de wet met 

haar offers niet kon voldoen, God eiste die niet, Ps. 40: 7. In hun plaats moest komen Hij die Gods 

wil deed en Zichzelve Gode onstraffelijk kon offeren. 
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DEEL XXVII No. 5 MEI 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 5 

HEBREEËN 11. NOACHS GELOOFSGERECHTIGHEID. 

Door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en werd verkrijger van de gerechtigheid des 

geloofs.      Vs. 7b 

 

Het bouwen van de ark heeft de wereld veroordeeld. Het sprak een oordeel uit over haar werken 

die boos waren. Indien zij rechtvaardig was geweest, had dit bouwen geen zin gehad, Nu sprak el-

ke balk die aangedragen, elke plank die vastgespijkerd werd, elke ruimte die gereed kwam en elke 

dag arbeid van Gods komend strafgericht en daarom van een veroordeling der oude wereld. Daar-

naast en zeker ook daarvoor heeft Noach gepredikt en Gods maatstaf van gerechtigheid bekend 

gemaakt. 

 

Noachs geloof heeft het behoud van zijn huisgezin meegebracht. Maar het heeft nog een hogere 

vrucht gegeven: het heeft niet alleen een tijdelijke redding bewerkt maar heeft hem ook een hoger 

erfdeel doen toekomen: hij is geplaatst in de groep die met Abraham bezitter der wereld zal wor-

den. Zijn geloof overwon de oude wereld, de wereldgang van Adam tot de Zondvloed en leidde tot 

de bezitsverkrijging der aarde en der hemelen. Hij is met Abel en Henoch voorloper van Abraham 

aan wie God in deze dingen beloften gedaan heeft. 

 

Hoe is Noach daartoe gekomen? Waarschijnlijk zo: Hij heeft in het oordeel dat over de wereld vol-

trokken werd, afspiegeling gezien van een ander oordeel, in de ark afspiegeling van een andere 

meerdere „Ark”, in zijn behoudenis door het water van de Vloed typering van een behoudenis door 

de dood heen. Het oordeel over de wereld werd hem tot een oordeel over zijn eigen inwendige we-

reld en een sterven aan die wereld; het veilig landen werd hem symbool van het aankomen op op-

standingbodem. In één woord, hij heeft iets begrepen van wat later in Paulus’ Brieven uitgewerkt 

wordt en waarin we vinden dat God in Christus de wereld veroordeeld heeft en dat de gelovige die 

een nieuwe schepping wordt mede met Christus sterft en met Hem opgewekt wordt. Dit alles is 

door Noach „van verre” aanschouwd, meer onderbewust geestelijk doorleefd dan in duidelijkheid 

voorgesteld zoals later. Petrus zinspeelt hierop in de uitdrukking: door het water heen (Gr.: door-

behouden door het water, d.i. behouden door het water heen). 

 

Noach is behouden door de dood heen in de ark. De geloofsrechtvaardigen worden behouden door 

de dood heen in Christus, d.i. door in de geest met Hem te sterven en met Hem opgewekt te wor-

den. In Noach is dit afgeschaduwd, in diepste wezen is dit ook zijn eigendom geworden, althans 

aan hem toegerekend.       P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 17 

III. JOOD EN HEIDEN BEIDEN SCHULDIG VOOR GOD. 

Deel B 1. 

 

Het oogmerk van Paulus in dit deel, 2: 1- 6, is om elke valse grond ter rechtvaardiging voor God 

weg te doen. Een van de moeilijkste punten van tegenstand die hij had weg te nemen was de trots 

en het vooroordeel van de Jood. In Rom. 9 zien we hoe Israël zocht gerechtvaardigd te worden: uit 

de werken der wet. Maar rechtvaardiging naar het vlees kan voor God niet bestaan. Dit toont hij 

aan in dit gedeelte, 2: 1 - 16. 

 

Hij begint dit punt zeer voorzichtig door te spreken van “een mens”; hiermee bedoelt hij wel de 

Jood, althans allereerst maar noemt hem niet. Deze „mens” is de achtenswaardige godsdienstige 

mens die zich zeker voelt door zijn kennis maar toch dezelfde dingen doet. Daarom is het oordeel 

hetzelfde. De vrijwaring voor het oordeel zit niet in de kennis maar in het hebben of verkrijgen van 

gerechtigheid. 

Rom. 2: 1  -  16. 

1.Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie dan ook, die oordeelt, want waarin gij de 

ander oordeelt, veroordeelt gij u zelf, want gij die oordeelt, bedrijft hetzelfde. 

2.En wij weten dat Gods oordeel overeenkomstig de waarheid is over hen die zulke dingen bedrij-

ven. 

3.En meent gij, o mens, die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze (zelf) doet, dat gij aan 

het vonnis van God zult ontkomen? 

4.Of denkt gij gering van de rijkdom van Zijn goedheid en verdraagzaamheid en weet gij niet dat 

Gods goedheid u tot bekering wil leiden (eig.: leidt). 

5.Maar met uw hardheid en onbekeerlijk hart spaart gij u toorn op tegen de dag des toorns en der 

openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 

6.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7.hun die volhardend in goed werk, heerlijkheid 

en eer en onvergankelijkheid zoeken aionisch leven, 

8.maar voor hen die twistgierig, loondienaars zijn en aan de waarheid ongehoorzaam maar de 

ongerechtigheid gehoorzaam zijn toorn en verbolgenheid; 9.verdrukking en benauwdheid over 

elke mensenziel die het kwade uitwerkt, eerst de Jood maar ook de Griek,  

10.en heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood, maar ook de 

Griek. 11. Want er is geen aanneming des persoons bij God. 12. Want zovelen als er zonder een 

wet zondigen, zullen ook zonder een wet verloren gaan en zovelen als er onder een wet zondigen, 

zullen door een wet geoordeeld worden (nu Vs. 16) 

(13.want de hoorders ener wet zijn niet rechtvaardig maar de daders ener wet zullen rechtvaardig 

verklaard worden; 14.want wanneer de natiën die geen wet hebben van nature doen wat de wet 

zegt, zijn zij die geen wet hebben zichzelve een wet: 15.zij bewijzen het werk der wet geschreven 

in hun harten waarbij hun geweten mede getuigt en de gedachten die onderling beschuldigen of 

ook verontschuldigen)  

16.in de dag dat God het verborgene des mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkom-

stig mijn evangelie. 

2.- Wie zondigt valt onder het oordeel. 

Vs. 1. Paulus begint te spreken over de mens die oordeelt. Dit was in zijn dagen de Joodse mens. 

Als voormalig Farizeeër was hij volkomen bekend met de be- en veroordeling van de heidense 

godsdiensten en zonden door het Jodendom. De Jood schaarde zich bij de Rechter; hij vindt daar-

voor grond in zijn kennis der wet. Deze veroordeelt al wie niet in haar inzettingen blijft. De Jood 
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ziet bij de Heiden veel afwijkingen of overtredingen van Gods wet en daarom veroordeelt hij hem. 

Hiervoor meent hij alle recht te hebben. Maar nu komt Paulus en vraagt: Zijt ge nu zelf te veront-

schuldigen. Is het niet zo dat waarin gij een ander oordeelt gij mede u zelf moet oordelen want gij 

doet dezelfde dingen en dat maar niet zo nu en dan maar geregeld. (Gr.: pratto). Heeft de Heiden de 

Waarheid Gods verzaakt, hebt gij niet evenzo gedaan door de Here die deze Waarheid is, te mis-

kennen? De enige Rechter is de Zondeloze en zijt gij dat? Of is het zo dat, waar het voor elk die 

alleen kennis der wet heeft of meent te hebben, onmogelijk is zichzelf van oordelen te onthouden 

en daarom anderen veroordeelt zichzelf daarmee ook oordeelt omdat hij zelf ook niet aan de maat-

staf beantwoordt die God stelt. Zo vraagt Paulus. Het antwoord is zeker ’s Heren woord: Oordeelt 

niet opdat gij niet geoordeeld wordt. 

 

Vs. 2. Paulus geeft in dit vers een stelling die iedere Jood zou onderschrijven: Gods uitspraak over 

wat hij in 1: 29 - 32 gezegd heeft, is rechtvaardig. Hij gebruikt hier het woord „krima”, oordeelsuit-

spraak, d.i. vonnis. We vinden dit woord ook in 3: 8; daar vertaalt de S.V. het echter door „ver-

doemenis”. Dit is onjuist: er staat niet “katakrima”, maar „krima” wat we moeten vertalen door 

„vonnis”, het uitspreken van een oordeel. Voor „doen” heeft hij weer pratto, (of prasso) geregeld 

doen. 

 

God oordeelt overeenkomstig de waarheid. Dit is een zuiver beginsel, ’s Mensen oordeel kan ver-

duisterd zijn door vooroordeel, door haat of hoogmoedige gevoelens. Bij God is dit nooit zo, Hij 

oordeelt naar waarheid en weet al de waarheid t.o.v. iedereen. Hij weet ook hoeveel waarheid ieder 

heeft geweigerd aan te nemen. Niemand kent al de waarheid aangaande zichzelf omdat niemand ten 

volle zijn hart kent (1 Kon. 8: 39), maar als hij door geboorte van Boven de waarheid in beginsel 

lief heeft, zal hij door haar be- en geoordeeld willen worden, al zal hij in het begin terugschrikken 

voor haar openbaring. Maar met David zal Hij in de hand des Heren willen vallen, wetend dat Zijn 

barmhartigheden groot zijn. 2 Sam. 24: 14. 

 

Vs. 3. De Jood was streng in zijn oordeel over hen die de zonden bedreven in Rom. 1 beschreven. 

Maar meent ge, o mens, zegt Paulus, dat gij het vonnis van God zult ontlopen. Gij doet evenals zij. 

 

Paulus legt hier t.o.v. de Jood een sterkere maatstaf aan: hij spreekt niet van pratto, het geregeld in 

praktijk brengen, maar gebruikt poieoo, doen. Hij veroordeelt hiermee ook het zo nu en dan eens 

doen, dus alles wat niet aan de norm beantwoordt. Ook de mens die een of meer dingen, ja al was 

het maar een enkele afwijking doet, valt eenmaal onder Gods vonnis. Als een overtreder daaraan 

zou ontkomen, zou dit een blaam zijn voor God. 

 

De Jood wilde aan Gods oordeel ontkomen, niet door vrijspraak, maar door vrijstelling. Hij was 

godsdienstig bevoorrecht en verwachtte daardoor begunstiging bij Gods gerechtshof. Johannes de 

Doper bestreed deze zelfmisleiding, Mt. 3: 8, 9. Het baatte niet: de Jood kon zich niet voorstellen 

dat hij geen voordeel had t.o.v. de zondaars uit de natiën. 

 

Ook nu zijn er nog velen die menen omdat zij „ieder het zijne geven”, omdat zij trouwe kerkgan-

gers zijn of om andere redenen, dat zij als de Farizeeër God moeten danken dat zij niet zijn als de 

tollenaar. Zij zien niet dat het verschil tussen het pratto van de laatste en het poieo van hen voor 

God slechts gradueel is en dat niet het betrekkelijk goede kan rechtvaardigen als God Zijn maatstaf 

aanlegt: deze is absoluut en naar waarheid. 

 

We vinden in dit vers een belangrijk woord voor deze Brief: „logizomai”, dat we hier vertaald heb-

ben door „denkt”. Het komt niet minder dan 19 maal voor, meer dan in al de andere Brieven van 

Paulus samen. Het betekent: tellen, rekenen tot, Mk. 15: 28, Lk. 22: 37, houden voor, Rom. 8: 36 

(achten), voor iets rekenen, 2: 26, 4: 3 e.a., in bredere zin: menen, denken. 
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De Jood „rekende” erop, dat zijn afkomst van Abraham zijn besnijdenis, zijn verbondsvoorrechten 

hem voor God konden doen staan als rechtvaardige. Dit wordt ineens verworpen. Maar hiertegen-

over plaatst de apostel in Vs. 26 iets wat de Joodse gevoelens moest kwetsen: dat de voorhuid, als 

zij de gerechtigheid der wet bewaarde, tot besnijdenis gerekend zou worden. Dit was iets wat de zo 

ingebeelde zekerheid van de Jood ondersteboven wierp. 

 

Vs. 4. De Jood moet niet denken dat, omdat God hem nu niet oordeelt, dit een toegeeflijkheid is 

t.o.v. Zijn geliefde volk. Hij moet daar niet gering over denken. Zo kunnen we het Gr. woord in 

alle teksten er mee vertalen. Zie Mt. 6: 24, 18: 10, Lk. 16: 13, Rom. 2: 4, 1 Kor. 11: 22, 1 Tim. 4: 

12, 6: 2, Heb. 12: 2, 2 Petr. 2: 10. Iets sterker is: niet tellen, niet geven om, verachten. 

 

Denkt u, zegt de apostel, gering van de rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid. 

Weet dan dat dit geen toegeeflijkheid is maar dat ze dient opdat u aan Zijn toorn kunt ontkomen, 

dat ze u tot bekering wil leiden. Hij is traag tot toorn en wil ze tijd geven deze af te wenden door u 

te bekeren. 

 

Rijkdom. De Schrift wijst op meerderlei rijkdom van God. Er is rijkdom Zijner heerlijkheid, Rom. 

9: 23, Ef. 1: 18, 3:16, Col. 1 :27, rijkdom van wijsheid en kennis, Rom. 11: 33, rijkdom van gena-

de, Ef. 1: 7, 2: 7, rijkdom Zijner goedertierenheid, Rom. 2: 4. Goedertierenheid is vriendelijkheid, 

welwillendheid. Deze leidt of wil leiden tot bekering, zegt Paulus. Wat moet haar rijkdom dan an-

ders zijn dan een betonen van al Zijn goedheid.      P. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

3. DE KRACHTEN DER TOEKOMENDE AIOON. 

Evenals het dier, wordt de mens “levende ziel” genaamd, maar alleen van hem wordt gezegd dat hij 

naar Gods Beeld gemaakt is. De gelijkenis op Gods Beeld betreft dus in het bijzonder wat de mens 

radicaal van het dier doet verschillen, namelijk hetgeen ook nog, in mindere mate, bij de gevallen 

mens gevonden wordt: het verstand, de rede, het abstract denken, het bewust kennen, het willen, en 

„deugden” zoals liefde, gerechtigheid, geweten, enz. Dit alles maakt van de mens een  “persoon”, 

die in beperkte mate vrij is  -  in de zin dat hij kan weerstaan aan wat hem tracht te beïnvloeden  -  

en dus ook een beperkte verantwoordelijkheid heeft. Die kenmerkende eigenschappen van de mens 

kan men samenvatten onder het woord “geest”. De mens heeft dan deel aan de vier „werelden” der 

schepping: 

1. die van de stof, 

2. die van het cellen- en plantenleven, 

3. die van het zinne- of dierlijke leven, 

4. die van het geestesleven. 

 

We vinden de drie laatsten terug in Hand. 17: 28: „In Hem leven we, bewegen ons en zijn we”. De 

mens heeft in beperkte mate het „zijn”, het „wezen” (of „zelfstandigheid”) zoals God. God is 

Geest, en de Christus is Gods Beeld, en de gelijkenis betreft dan ook zijn zichtbare gestalte. 

 

Volgens Pred. 7: 29 was Adam „recht” gemaakt, en in die oorspronkelijke toestand was er dan ook 

een goede gelijkenis met Gods Beeld. Zijn geestvermogens waren groter dan na de val. Voor wat 

zijn macht en kennis betreft, kunnen we er iets van begrijpen door de opdrachten die hem door God 

gegeven werden. 

In Gen. 1: 28 lezen we: „Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt , en vervult de aarde, en onder-

werpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en 

over al het gedierte dat op de aarde roert.”  
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De Hebreeuwse tekst gebruikt hier „ramas”, dat meer bepaald een beweging in het algemeen, dan 

een kruipen betekent. Men ziet dit, o.m. uit Gen. 7: 21 en 8: 19, waar er niet alleen sprake is van 

kruipende dieren. De Statenvertaling gebruikt dan ook meermalen „roeren”, b.v. in Ps. 104: 20 en 

Gen. 7: 21. 

Deze opdracht werd gegeven aan het mensdom in het algemeen, maar kon reeds met Adam in ver-

vulling treden. 

 

In de schepping is er grote verscheidenheid, en in het algemeen kan men zeggen dat de hogere „we-

relden” macht hebben over de lagere: de plant over de stof, het dier over de plant en de stof. Zo 

moest de mens macht hebben over alles. En die macht ligt telkens in hetgeen het hogere schepsel 

méér heeft dan het lagere. De mens is lichamelijk veel zwakker dan vele dingen in de natuur. Maar 

door de geest kan hij macht over alles hebben. Dit gebeurt bij ons in zeer beperkte mate, doordat 

we door onze geest middelen, vooral technische, bedenken om de lagere werelden min of meer te 

overheersen. We zullen verder aantonen dat de gevallen mens ook, in zeer geringe mate, recht-

streeks op de schepselen kan inwerken, door zijn geestvermogens. Welnu, waar Adam die vermo-

gens in grotere mate bezat, kon hij door hen zijn opdracht werkelijk vervullen, al bezat hij onze 

stoffelijke middelen niet. 

 

In Gen. 2: 19 lezen we: „Want als de Here God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het 

gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen 

zou”. In het O. T. zowel als bij vele volken is de naam niet slechts een klank, maar een uitdrukking 

van het wezen. Daarom vinden we meerdere malen een verandering van naam (Abram - Abraham, 

Gen. 17: 5; Jacob - Israël, Gen. 35: 10). Hoewel Abraham de naam des Heren (JHVH) aanriep, 

Gen. 12: 8, zegt de Here toch in Ex. 6: 2, dat Hij met zijn naam niet bekend was geweest. Want 

JHVH was geen loutere klank, maar drukte het wezen des Heren uit: de onveranderlijke Verbonds-

god. En als zodanig was Hij hun niet bekend geweest. 

 

Welnu, een naam geven aan de dieren veronderstelde het kennen van hun wezen. En daar dit niet 

kan door zintuiglijke waarneming, was er een geestvermogen nodig, dat rechtstreeks de volle wer-

kelijkheid kan kennen. 

 

Door een bijzondere inwerking Gods, konden de profeten Hem „horen” zonder tussenkomst van het 

zintuig. Er was dan een rechtstreekse gemeenschap van Geest tot geest. Bij Adam, in zijn staat van 

rechtheid, was dit klaarblijkelijk de normale toestand, want we lezen, dat hij hoorde wat God hem 

gebood, Gen. 2: 16, 17; 3: 8. 

 

Maar, al bezat Adam dan de macht en de kennis om te heersen over de aarde, door de val verloor 

hij ze. In Psalm 8 drukt David het contrast uit tussen Gods majesteit en almacht en de nietigheid 

van de gevallen mens: „Als ik uw hemel aanzie, het werk uwer vingeren, de maan en de sterren, 

die Gij bereid hebt; wat is de mens (enos, de zwakke, gevallen mens), dat Gij zijner gedenkt? en 

de zoon des mensen (de nakomeling van Adam) dat Gij hem bezoekt?” Maar eens zal het anders 

worden, want de Here heeft de mens een weinig minder gemaakt dan de engelen (elohim, kan dus 

door “goden vertaald worden), en heeft hem met ere en heerlijkheid gekroond. En daarop volgt: 

„Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, Gij hebt alles onder zijn voeten gezet”. 

 

Dit werd in de Zoon des mensen verwezenlijkt, en door gemeenschap met Hem wordt het ook ge-

realiseerd voor de mens in het algemeen. 

 

Laat ons daarom een en ander nagaan over de kennis en de macht van de Here Jezus, op aarde. 

 

God had hem de geest niet met mate gegeven. Joh. 3: 34, Hij was vol van heilige geest (d.i. de ga-

ve, Luk. 4: 1) en de Vader had alle dingen in zijn handen gegeven, Joh. 3: 35; 13: 3; 17: 2. Hij was 
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toen de voleinding van wat de mens kan zijn zo lang als zijn lichaam nog niet verheerlijkt was. 

Zelfs in zijn vernedering kende Hij de Vader, Mat. 11: 27; Joh. 7: 29; 8: 55; 10: 15. Hij kende de 

gedachten der mensen, wist wat er in de mens was, Mat. 9: 4; 12: 25; Luk. 6: 8; Joh. 2: 24, 25; 5: 

42; 10: 27. Hij “zag” Nathanaël, al was deze voor het zintuiglijke ook onzichtbaar, Joh. 1: 48 - 51. 

Hij wist dat een vis een stater in zijn mond had, Mat. 17: 27. 

 

Voor wat zijn macht betreft, vernemen we dat ze zich over alles uitstrekte: 

 

over de stoffelijke dingen. De zee, Mat. 14: 25 - 29; Joh. 6: 16 - 21; de storm, Mark. 4: 39; 

over planten en wat ze voortbrengen. Wijn, Joh. 2: 1 - 11; brood, Joh. 6: 1  - 14;  

vijgenboom, Mat. 21: 19; 

over de dieren. In de woestijn, Mark 1: 13; 

 

over engelen en demonen. Mat. 26: 53; Mat. 12: 28; Luk. 4: 35, 36. 

 

over mensen. Gericht, Joh. 5: 27; vergeving van zonden, Mat. 9: 2 - 8; genezen; levend maken,  

Joh. 5: 21 - 26. 

En men lette er wel op, dat dit alles Christus als Zoon des mensen betreft. Die wonderen en krach-

ten waren tekenen dat de Vader in Hem was en Hij in de Vader, Joh. 10: 38, dat Hij van de Vader 

gezonden was, Joh. 5: 36.  

We moeten hier even de nadruk leggen op het feit dat die wonderen niet gedaan werden voor de 

ongelovigen. De Schrift leert dit zeer uitdrukkelijk: „Het boos en overspelig geslacht verzoekt een 

teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas de profeet”, Mat. 12: 39; 

16: 4; „En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, wegens hun ongeloof”, Mat. 13: 58. 

Als er waren die „in zijn naam geloofden” ziende zijn tekenen, had de Here geen vertrouwen in 

hen, Joh. 2: 23, 24. Hij kende hun gevoelens en neigingen. Zij waren geen „armen van geest”. 

 

De Twaalf werden geen apostelen door de wonderen, maar werden eenvoudig door Christus geroe-

pen. Paulus, al had hij nog zo veel wonderen gezien, bleef de Christen-Joden vervolgen. Het was 

pas toen het God behaagde hem te roepen door zijn genade, en zijn Zoon in hem te openbaren, dat 

hij apostel werd, Gal. 1: 15, 16. De wonderen waren voor degenen die uit de Schrift geloofden in de 

komst van de Messias en het koninkrijk op aarde, en daarbij geneigd waren in Hem te geloven. Zij 

wisten dat deze komst begeleid zou zijn van tekenen, van de „krachten der toekomende aioon”. 

Voor hen getuigden de werken die Hij deed, dat de Vader hem gezonden had. Zo werd ook Johan-

nes de Doper ervan overtuigd, Mat. 2: 5; Joh. 1: 41, 45. Zij die niet in Hem geloofden, omdat ze 

niet geloofden al wat de profeten van Hem gezegd hadden, werden steeds naar de Schrift verwezen, 

Joh. 5: 31 - 47; Luk. 16: 14 - 31. 

 

Het is, ook in onze tijd, van groot belang dit duidelijk in te zien. Velen doen wonderen, of schijnen 

ze te doen. Maar daarom zijn ze nog niet uit God. De Anti-Christus zal trachten, tekenen en wonde-

ren te doen, 2 Thes. 2: 9. De mens kan, overigens, door zijn geestvermogens dingen doen, die won-

derlijk schijnen te zijn. De toets van alles is het hele geschreven Woord Gods, begrepen door de 

verlichtende werking van de Heilige Geest. Het is alleen op dit Woord dat we moeten steunen. Een 

mens of een organisatie, die op wonderlijke dingen wijst om een leer te verkondigen, mag men 

nooit vertrouwen. Het is omgekeerd: we hebben de goede leer uit de Schrift en daardoor kan de 

mens die de Waarheid lief heeft, de wonderlijke dingen beoordelen. Maar zij, die de liefde der 

Waarheid niet aangenomen hebben, kunnen door de wonderen der leugen verleid worden, 2 Thes. 

2: 9 - 12. Van mensen, die de gedaante aannemen van apostelen van Christus, die zich veranderen 

als dienaars der gerechtigheid en een „evangelie” verkondigen dat misschien zeer verleidend is, 2 
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Kor. 11, maar dat niet overeenstemt met de Schrift, zegt Paulus: „die zij vervloekt”, Gal. 1: 8, 9. 

 

Zelfs na zijn opstanding beroept de Here zich nog steeds op de Schrift, Luk 24: 27, 44. En ook de 

apostelen verwijzen er steeds naar, Hand. 2: 14 - 36; 26: 22; Rom. 15: 8, 9 enz. De Bereeërs ge-

loofden niet hetgeen Paulus verkondigde omdat hij allerlei wonderen deed, maar omdat het overeen 

kwam met de Schriften, Hand. 17: 11. 

 

Van dood en Opstanding 
No. 29 

IV. DE WOORDEN „GRAF” EN „HEL” 

IN O.T. EN N. T. 

1- De gebruikte woorden in het Hebr. en Grieks. 

De woorden die de S.V. door „graf” en „hel” heeft vertaald, zijn in het Hebr. qèver, qevoerah en 

sheool, in het Gr. taphos, mnèmeion, mnèma, hades, gehenna en tartaros. Men ziet dat in deze talen 

heel wat meer woorden gebezigd worden. We willen ze allen nagaan en om het gehele onderwerp 

te bestrijken, onderzoeken we ook nog  -  en wel vooraf  -  de woorden in het O. T. door groeve, 

kuil, gracht, verderf of put overgezet, dat zijn shachath en b’eer en die welke door afgrond zijn ver-

taald; in het Hebr. is dat t’hoom, in het Gr. abussos. 

2.  De eerste twee O. T. woorden. 

1.- Qèver. 

 

Dit woord komt het eerst voor in Gen. 23: 4: „Abraham zeide tot de zonen Heths: Geef mij een 

erfbegrafenis bij u”, Hebr.: Geef mij een bezit van graf of begraafplaats bij u. De zonen Heths 

antwoordden hierop: „Begraaf uw dode in de keur onzer graven”, Vs. 6. Zie ook Vs. 9 en 20. Jo-

zef moest zijn vader begraven in het graf dat deze zich in het land Kanaän gegraven had, 49: 30, 50: 

5. Hieruit zou kunnen blijken dat telkens door het volgende geslacht een nieuwe bedding in de spe-

lonk van Machpela werd uitgegraven om er een dode in neer te leggen; Jakob schijnt dit voor zich 

zelf gedaan te hebben, misschien toen hij Lea daar begroef (49: 31), 50: 13. 

 

Verder vinden we het woord in Ex. 14: 11; Num. 11: 34, 35 en 33: 16, 17 (Kibroth  -  dit moet zijn 

Kivroth  -  is het meervoud van qèver; taava betekent: lust, het geheel: Lust- graven); 19: 16, 18; 

Deut. 9: 22; Richt. 9: 32; 16: 31. Zowel Gideon als Simson werden begraven in het graf  -  dat is 

hier wel: de grafspelonk  -  van hun vader. 

 

Voorts: 2 Sam. 2: 32; 3: 32; 4: 12, 17: 23; 19: 37: 21: 14. 

  1Kon. 13: 22, 30; 14: 13; 2 Kon. 13: 21; 22: 20; 23: 6. 16, 16, 17. 

  2Kron. 16: 44; 21: 20; 24: 25; 28: 27; 32: 33; 34: 4, 28: 35: 24; Neh. 2: 3, 5; 3: 16. 

 

Dan Job 3: 22 (er zijn er die blij zijn als ze het graf vinden); 5: 26; 10: 19; 17: 1; 21: 32; Ps. 5: 10; 

88 ; 6, 12 (zal Gods goedertierenheid in het graf verteld worden?). 

 

In de Profeten: Jes. 14: 29; 22: 16, 16; 53: 9 (Christus’ graf is bij de goddelozen gesteld); 65: 4; Jer. 

5: 16; 8: 1; 20: 17 (Jeremia wenste dat zijn moeder zijn graf zou zijn geweest, dat hij dus ongebo-

ren zou zijn gestorven); 26: 23; Ezech. 32: 22, 23, 25, 26; 37: 12, 12, 13, 13 (God zal Israël uit zijn 

graven doen opkomen); 39: 11 (Gogs grafstede is in Israël); Nah. 1: 14. 

Wie deze teksten nagaat, zal zien dat zij bijna allen een concreet plaatselijk graf in de aarde aange-

ven. Uitzonderingen zijn Ps. 5: 9 (de keel een geopend graf, d.i. de woorden van verraad die er uit-

komen kunnen ter dood en zo tot het graf voeren), Jer. 5: 16 (hun pijlkoker is een open graf) en 20: 
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15 (zijn moeder moest zijn graf zijn geweest). 

 

2. Qevoerah. 

 

Dit woord komt het eerst voor in Gen. 35: 20: Jakob richtte een gedenkteken op boven Rachels 

graf. Dan in 47: 20. Niemand heeft ooit Mozes’ graf geweten, Deut. 34: 6. Voorts 1 Sam. 10: 2; 2 

Kon. 9: 28; 21: 26; 23: 30; 2 Kron. 26: 23; Pred. 6: 3; Jes. 14: 20; Jer. 22: 19; Ez. 32: 23, 24. Men 

lette er in Ez. 32 op dat Vs. 22, 22 en 25 qèver heeft, Vs. 23 en 24 qevoerah. Uit Gen. 47: 20 verge-

leken met 50: 5 en Ez. 32: 23, 24 vergeleken met 32: 22, 23 en 25 blijkt dat de woorden qèver en 

qevoerah hetzelfde betekenen. 

 

In al deze teksten heeft de S.V. nergens „hel” vertaald, steeds staat er graf of grafstede of begrafe-

nis. Steeds ligt de concrete betekenis van ruimtelijke ligplaats voor een of meer overledenen voor. 

3. De eerste drie N.T. woorden. 

1.- Taphos. 

Het woord taphos komt niet vaak voor. In de Septuaginta, de Gr. overzetting van het Hebr. O. T., is 

het de vertaling van qèver; het betekent dus grafstede, ligplaats voor een dode. De Farizeeën waren 

de witgepleisterde graven gelijk, Mt. 23: 27; zij bouwden de graven der profeten, Vs. 29. Het graf 

van Christus heet een taphos, 27: 61. Zie voorts Vs. 64, 66, 28: 1 en Rom. 3: 13. 

2.- Mnèmeion.  

Dit woord vinden we in Mt. 8: 28, twee bezetenen kwamen uit de graven. De graven (taphos) der 

profeten werden door de Farizeeën en Schriftgeleerden versierd met graftekenen (mnèmeion), 23: 

29. Zie voorts 27: 52, 60; 28: 8; Mk. 5: 2, 3; 6: 29; 15: 46; 16: 2, 3, 5, 8; Lk. 11: 44, 47, 48; 23: 55; 

24: 1, 2, 9; Joh. 5: 28 (Allen die in de graven zijn zullen de stem van de Zoon des mensen eenmaal 

horen); 11: 17, 31, 38 (Lazarus lag in het graf); 12: 17; 19: 41, 42; 20: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. Het is 

steeds een concreet graf. 

 

3.- Mnèma. 

Dit woord vinden we alleen in Mk. 5: 3, 5; Lk. 8: 27; 23 ; 53; 24: 1; Hand. 2: 29 (Davids graf was 

te Jeruzalem tot op die tijd); 7 :16; Op. 11: 9 (de dode lichamen der twee getuigen mogen niet in 

graven gelegd worden, wat er op wijst dat het concrete personen zijn, geen symbolen. 

 

Uit het bovenstaande is op te maken dat deze vijf woorden zonder veel onderscheid door elkaar 

gebruikt worden maar allen een concrete betekenis hebben, die van holten in de spelonken of de 

spelonken zelf die als graven gebruikt werden of de graftekens op de graven. De S.V. is hier in vrij 

consequent. 

 

Hoewel het zeer moeilijk, wellicht onmogelijk is de verschillende Hebr. en Gr. woorden door ver-

schillende Ned. weer te geven, lette men toch op de aanwending er van door de Heilige Geest. 

Daarom gaven we de reeks volledig op. Markus en Lukas gebruikten zowel mnèma als mnèmeion, 

Mattheüs taphos en mnèmeon, Johannes alleen mnèmeion. Willekeurig zal dit niet zijn. De oplos-

sing ligt mogelijk in het taaleigen van de schrijvers. 
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4. Groeve, Kuil, Verderf (Shachath en Shoechah) 

Put (b’eer). 

1. Shachath. 

 

In verband met Sheool hebben we nog twee woorden te bespreken daar zij in parallellisme, naast 

elkaar lopend, met dit woord gebruikt worden, n.1. „shachath” en “b’eer”. 

 

Het woord „shachath” betekent een valkuil om dieren in te vangen, maar ook een groeve of kuil 

met onreine inhoud. Het komt 22 maal voor en is als volgt vertaald: 

 

Gracht in Job 9: 31, groeve in Job 17: 14; Ps. 7: 16; 9: 16; 30: 10; 35: 7; Jes. 38: 17; Ez. 19: 4, 8; 

28: 8, kuil in Ps. 94: 13; Spr. 26: 27; Jes. 51: 14, verderf in Job 33: 18, 22, 24, 28, 30; Ps. 55: 24, 

103: 4; Jona 2: 7, verderving in Ps. 16: 10; 49: 10. Het staat in parallellisme met sheool in Job 14: 

13, 14 en Ps. 16: 10. 

 

Job 9: 31 “dan zult Gij mij in de gracht induiken” (indompelen). Hier is shachath een groeve met 

vuil water. Job wil zeggen: al zou ik alles doen om zuiver te zijn, ik moet nu eenmaal schuldig 

staan. Zie Vs. 29. Nwe Vert.: poel. 

 

Job 17: 14 „Tot de groeve roep ik: Gij zijt mijn vader, tot het gewormte: Mijn moeder en mijn 

zuster.” Hier betekent „groeve” het graf. Zo luidt dan ook de Canisius vert. 

 

Job 33: 18a “dat hij (de mens) zijn ziel (d.i. zichzelf) van het verderf afhoude”. De S.V. hadden 

ook hier wel groeve” of „kuil” kunnen zetten. De Vertalers dachten mogelijk aan de dogmatische 

onsterfelijke ziel, aan ’s mensen geestelijke zijde en niet aan de persoon des mensen zelf, zodat zij 

liever „verderf” zetten. 

 

„Zijn ziel van het verderf afhouden” is: zichzelf, zijn gehele persoon, dus mede naar het lichaam, 

voor de groeve bewaren. 

 

Job 33: 22 “en zijn ziel nadert ten verderve”. De St. Vert. had ook hier zeer goed „groeve” of 

„kuil” kunnen zetten. Can. Vert. „als zijn ziel het graf nabij is”. Nwe Vert.: „zodat zijn ziel tot de 

groeve nadert.” 

 

Job 33: 24 „Verlos hem dat hij in het verderf niet nederdale”. Ook hier had „groeve” moeten 

staan. Zo heeft het de Can. Vert. Ook de Nwe Vert. „Bevrijd hem dat hij niet in de groeve dale”. 

 

Job 33: 28 „God heeft mijn ziel verlost dat zij niet voere in het verderf”. Nwe Vert.: „Hij heeft 

mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve”. 

 

Job 33: 30 “opdat hij zijn ziel afkere van het verderf” Nwe Vert.: “zijn ziel terugbrengen van de 

groeve”. 

 

In Ps. 7: 16 en 9: 16 is het „vallen in de groeve die men gemaakt heeft” figuurlijk te verstaan. 

 

In Ps. 30: 10 is weer sprake van het nederdalen in de groeve. 

 

Ps. 49: 10 had weer moeten luiden: „dat hij de groeve niet zie”. Zo heeft dan ook de Nwe Vert. dit. 

 

In Ps. 55: 24 is sprake van „de put des verderfs”, de b’eer shachath waarin de mannen van bloed en 

bedrog neerdalen. Hier heeft shachath een figuurlijke betekenis en is put concreet; het is de grafkuil 

waarin men tot vertering overgaat. 
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In Ps. 94: 13 is sprake van de kuil die voor de goddelozen gegraven wordt. Dit is in concrete zin. 

 

Ps. 103: 4 “die uw leven verlost van het verderf”. 

 

Wat zou deze tekst in kracht gewonnen hebben als de S.V. hier voor „verderf” „groeve” gezet had: 

zoals de Nwe Vert. doet. „Leven” is hier de aanduiding van de gehele persoon. We hebben hier de 

opstanding in te zien, de hele persoon wordt bevrijd uit het graf. 

 

Spr. 26:27 is weer figuurlijk, dus als Ps. 7: 16 en 9: 16. Jes. 38: 17 zegt dat zijn ziel niet in de groe-

ve der vertering kwam; zijn ziel is hij zelf, in zijn gehele persoon. M.a.w.: hij is niet gestorven. In 

Jes. 51: 14 is het woord door „kuil” vertaald. 

 

In Ez. 19: 4, 8 is de shachath een valkuil. In 28: 8 is het weer het concrete graf. In Jona 2: 6 wordt 

het figuurlijk gebruikt: Jona’s leven, d.i. hijzelf (ook hier weer een gedeeltelijke aanduiding) is uit 

de shachath, hier de vis die hem als het ware tot graf was, opgevoerd. 

 

Wie deze teksten nagaat zal bemerken dat de “groeve” overwegend concreet gebruikt wordt voor 

het graf waarheen de O. T. gelovige zich na zijn sterven zag uitgedragen worden en waar hij de 

vertering, de verderving, onderging. Zoals met veel woorden wordt de oorspronkelijke betekenis: 

kuil of put om wilde dieren te vangen overgebracht op de gevolgen van de vangst: het gevangen 

dier verging er in, ging tot bederf over. In deze zin wordt het dan ook figuurlijk gebruikt, het oog-

merk van het kuilgraven: om iets te vangen: een kuil voor iemand graven.    P. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 5 

Aards  -  Hemels  -  Overhemels I 

 

Het Griekse woord voor “aarde” is gè, dat voor “hemel” ouranos” (spreek uit: oeranos). Van het 

woord gè heeft het Gr. door middel van het voorzetsel “epi” en het achtervoegsel „os” gevormd het 

woord „epigeios”, aards. Door afkorting van het voorzetsel „epi” tot “ep” en de invoeging van een 

“i” is gevormd “epouranios”. Maar daarnaast is ook gevormd ouranios. 

 

Nu zijn het de twee laatste woorden die moeilijkheid geven en die voor sommigen aanleiding zijn 

te zeggen dat wij met onze visie aangaande Efeze onjuist zijn, immers is ook al in 1 Kor. 15, eerder 

dan in deze Brief, sprake van „epouranios”. Verder zegt men dat “in de overhemelen” van Ef. 1: 3, 

19 enz. moet zijn: onder de hemelingen. We willen dit alles nagaan. 

 

Het woord „ouranios” komt voor in Mt. 6: 14, 26 en 32: „uw hemelse Vader”, Mt. 15: 13 „mijn 

hemelse Vader”, Lk. 2: 13: een hemels heerleger, Hand. 26: 19: een hemels gezicht. Alleen in Mt. 

18: 35 is sprake van overhemelse Vader (epouranios). 

 

Het woord „ouranios” drukt het bovenaardse en verhevene uit, iets dat de aarde te boven gaat. De 

hemelse Vader is Hij die in de hemelen is. Evenzo een hemels heerleger. En het hemelse gezicht 

dat Paulus zag is dat van de verheerlijkte Christus die in de hemelen was (en is). 

 

Het woord „hemelen” drukt de gehele sfeer uit buiten de aarde zonder nadere onderscheiding. De 

„hemelen” zijn hier de hemelen en de hemel der hemelen van Deut. 10: 14, 1 Kon. 8: 27, 2 Kron. 2: 

6, Neh. 9: 6 en die sfeer die er boven uit gaat omdat zelfs de hemel der hemelen God niet kunnen 

bevatten. M.a.w. ook tot deze is Hij niet beperkt, Hij is ook boven of over deze(n).  P. 
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Wat is de ene Doop? 
No. 4 

B - Het Koninkrijk der hemelen. 

 

Johannes’ prediking beoogt de weg te banen tot het Koninkrijk der hemelen, de toegang er toe te 

ontsluiten door bekering met als bevestiging de doop. 

 

Het Koninkrijk der hemelen wordt algemeen misverstaan. Het christendom beschouwt het te zijn 

het hemelrijk dat men door geloof in Christus moet binnengaan. Maar dit koninkrijk is geen hemels 

maar een aards rijk dat aan Israël in die dagen kon en eenmaal zal worden opgericht. Christus is 

dienaar der Besnijdenis, d.i. van Israël, geworden om de beloften der vaderen te bevestigen. Nu zijn 

deze het bezit van het gehele land Kanaän, het stellen van Jeruzalem tot stad des groten Konings, 

het herstel van de Daviedische troon en de juiste uitoefening van de Priesterdienst om ten slotte 

daardoor en vanuit Jeruzalem het heil te doen komen tot de Volken. Dit zijn de beloften der vade-

ren. Christus kwam nu om dit alles te verwerkelijken. Hij zou aan Israël het Daviedische Konink-

rijk oprichten. Maar niet dan nadat Hij als het Lam Gods de zonden der wereld had weggedragen. 

 

Dat Johannes nu aan Israël bekering predikt is om hun de mening te ontnemen dat zij alleen op 

grond van hun nationaliteit het Koninkrijk der hemelen konden binnengaan. Waar dit een rijk der 

gerechtigheid en heiligheid is, moest ook Israël zich eerst bekeren. Niet omdat zij uit Abraham wa-

ren hadden zij er recht op, alleen als zij in zijn voetstappen wandelden. 

 

C - De doop der bekering. 

 

Wie Mt. 3 en Lk. 3 naleest, zal zien dat de doop van Johannes alleen werd toegediend na bekering, 

het tot inkeer komen en het volgen van de regels die voor elke groep werden gesteld. Het was: In-

keer of berouw, belijdenis, waterdoop en daarna volgende omkeer op de levensweg. Uit deze volg-

orde blijkt dat de waterdoop alleen volgde op de belijdenis van zonden. Hij werd dus alleen toege-

diend aan hen die tot een zeker zelfbewustzijn gekomen waren en die dadelijke zonden hadden ge-

daan en beleden. Niet aan onbewuste kinderen of zuigelingen. Die konden niet tot berouw of inkeer 

komen. Tot hen drong het woord der prediking niet door. De doop van Johannes was er:  

 

1° een die volgde op de inkeer tot zichzelf,  

2° een tot vergeving van zonden d.i. ten bewijze dat God de dadelijke zonden na het belijden er van 

vergeven wilde.  

 

Nergens lezen we dat Johannes, of ook Christus alsmede ook de Apostelen zuigelingen of zeer jon-

ge kinderen gedoopt hebben. En wellicht ook niet wat ouderen b.v. onder de twaalf jaar. Pas dan 

werd men „zoon der wet” en viel men meer rechtstreeks onder haar bepalingen. En dit zal ook wel 

voor de doop gegolden hebben als deze aan zulken toegediend is geworden, waarvoor, zoals ge-

zegd, de Schrift geen enkel bewijs geeft. Jonge kinderen hebben geen dadelijke zonden; wel is de 

,.erfzonde” van Adam ook tot hen doorgegaan waardoor ze aan de dood onderworpen zijn. Maar dit 

sloot de kinderen van Israël niet buiten het Koninkrijk der hemelen. Zij konden daarin binnengaan 

zonder doop. Christus zegt aan hen: „Derzulken is het Koninkrijk der hemelen”. Mt. 19. De wa-

terdoop was dus wel een teken van vergeving der zonden voor ouderen en bewusten maar niet voor 

jonge kinderen. 

 

2. Het dopen van Christus. 

We staan niet stil bij de doop van Christus in Mt. 3: 13-17 en Lk. 3: 21-23. Wel een enkel woord 

over Zijn dopen. 
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De Schrift zegt dat Christus Zelf niet gedoopt heeft. Wel zeggen Johannes’ discipelen dat Hij doop-

te Joh. 3: 26 maar dat kan alleen betekenen dat Hij Zijn discipelen opdracht gaf dit te doen, Joh. 

4:1. 

 

Christus en Zijn discipelen breidden het werk van Johannes eerst uit, later na diens gevangenne-

ming zetten zij het voort. In groten getale stroomde het volk toe en zij doopten er meer dan Johan-

nes. Maar het was dezelfde doop: een belijdenis van zonden, en daarop volgende onderdompeling. 

Zo was de eerste aanloop van het Koninkrijk der hemelen. Het was slechts van korte duur: Christus 

werd weldra verworpen en ging toen de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen openba-

ren.             P. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXVII  No. 6  JUNI 1955 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 6 

HEBREEËN 11. HET TEGENBEELD DER ARK.

 
“De ark toebereid waarin weinige (dat is acht zielen) behouden werden door het water heen, 
waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt door de opstanding van Jezus Christus”. 

1 Petr. 3: 20, 21.

 

Noach onderging een symbolische doop. Hij zelf werd niet in het water gedompeld maar de gang 

van de ark door het water en het neerstortende water er op wordt als een doop aangemerkt. Door 

het water heen bereikte de ark eindelijk de bergen van Ararat. 

 

Petrus ziet dat dit gebeuren een type was van iets dat hogere en diepere zin heeft. Dit noemt hij de 

doop. Men denkt meestal dat dit de waterdoop is die de gelovige ondergaat. We mogen zeker dan 

wel vragen of deze doop dan behoudt. Zo ja, dan zijn velen verloren die geloofd hebben en zich 

niet hebben laten onderdompelen noch besprengd zijn. Zoals b.v. de moordenaar aan het kruis. We 

geloven daarom niet dat het antitype van de symbolische doop in water een letterlijke doop in water 

is. 

 

Wat beeldt de zondvloed uit? Vijfderlei. 

1° het rechtvaardig oordeel van God over de zondaars; 

2° de redding door het oordeel heen; 

3° de bewaring tijdens de doodstoestand; 

4° de mogelijkheid van een hoger leven: “op de bergen”;  

5° de bijzondere voorziening die hiervoor nodig is; de ark. 

 

Van dit alles is de doop het tegenbeeld. De waterdoop van de gelovige? Voor ons beslist niet. Wat 

dan wel? De doop van Christus in de dood. Het letterlijke of stoffelijke water antitypeert de golven 

van Gods toorn die op Hem aangelopen zijn en waarvan Ps. 42: 8 zegt: “al uw baren en uw golven 

zijn over mij heengegaan” en Ps. 69: 3b: “Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed 

overstroomt mij”. 
 

Dat we deze doop in die zin moeten nemen, blijkt  

1° uit de verklaring die er bij staat: hij is geen afleggen van lichamelijke onreinheid maar de bede 

(niet: vraag) van een goed geweten en  

2° uit de woorden: door de opstanding van Jezus Christus. 

 

Het antitype is de doop van Christus. Hij is de Ark des behouds. Hij ging in in de wateren van Gods 

toorn  -  Zijn heiligheid in werking  -  tegen de zonde. Al Gods baren liepen op Hem aan; de wate-

ren van de afgrond  -  de zonden der menselijke wereld, de wateren van boven -  de zonden der 

geestelijke wereld  -  overstelpten Hem. Maar Hij ging niet onder. Hij worstelde er zich door heen 

en landde door het water  -  de dood  -  heen aan op de berg Ararat: de opstanding uit de doden. En 

in dit alles heeft Hij meegevoerd niet acht maar ontelbaar velen voor wie Hij deze doop onderging. 
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Petrus denkt aan Christus’ kruisdoop. Het is deze doop die behoudt: Christus in het oordeel Gods 

tegen de zonde. Echter, de opstanding behoort er bij. Zonder deze was de antitypische doop even 

weinig effectief geweest als Noachs dobberen in de ark zonder zijn landing op de Ararat. Dat we 

deze doop zo moeten bezien, blijkt ook uit wat Petrus schrijft over de bede van een goed geweten. 

De doop op Calvarie moet niet vermaterialiseerd worden tot een waterdoop en de doop van een ge-

lovige niet als reddend verklaard worden. Alleen Christus’ doodsdoop behoudt en dan nog door 

Zijn opstanding. En als gevolg daarvan moet ons gehele leven zijn een bede om een goed geweten 

voor God te mogen hebben en uit de behoudenis door de Ark te leven het opstandingleven. P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 18 

 

Bekering. De S.V. heeft twee verschillende zelfst. naamwoorden vertaald door „bekering”, n.1. 

metanoia en epistrofè. Epistrofè komt slechts één maal voor, n.1. in Hand. 15: 3: Paulus en Barna-

bas verhalen de bekering der Heidenen; „bekering” is hier de omkering en drukt een geheel ver-

anderde wandel uit. Het andere woord, metanoia, komt meerdere keren voor; het eerst in Mt. 3: 8 

waar Johannes spreekt over het voortbrengen van vruchten der bekering waardig. Verder nog 15 

maal in de Ev. en Hand. Bij Paulus vindt men het in Rom. 2: 4, 2 Kor. 7, 9 en 10, 2 Tim. 2: 20, 

Heb. 6: 1 en 6, 12: 17. Voorts nog in 2 Petr. 3: 9. Dit woord betekent: verandering van gedachten, 

van inzicht, tot inkeer komen. Hij zegt dus in Rom. 2: 4: Gods goedheid moet u leiden tot verande-

ring van gedachten, tot inkeer. Zo men wil: tot berouw, daarom moet gij ze niet gering achten. 
Deze verandering van gedachten, de inkeer, kan leiden tot verandering van wandel, de omkeer, en 

beoogt die zeker ook, maar hierover spreekt Paulus in dit vers niet. Metanoia is een inwendige ver-

andering, epistrofè een uitwendige; de eerste moet de oorzaak zijn tot de tweede, het gevolg. 

 

De bij deze naamwoorden behorende werkwoorden zijn „metanoeo” en epistrèfo”. Het eerste vin-

den we vaak in de Evangeliën (o.a. Mt. 3: 2, 4: 17; Lk. 15 ; 7, 10) en Openbaring. In Handelingen 

wekt Petrus op zich te bekeren, 2: 38, 3 ; 19 (betert u). Bij Paulus vinden we dit in Hand. 17: 30, 

26: 20 en 2 Kor. 12: 21. Het tweede wordt in letterlijke zin gebruikt en dan vertaald door 

,.omkeren” (b.v. Mt. 9: 22, Hand. 16: 18, Op. 1: 12) of door „wederkeren” (b.v. Mt. 12: 44, Hand. 

15: 36) en in figuurlijke zin; betekent het een zich omkeren op zijn levensweg. In Hand.2: 19 vin-

den we het als tweede werkwoord (bekeert u). Bij Paulus vinden we het woord zes maal: Hand. 16: 

8, 26: 18 en 20, 28: 27, 2 Kor. 8:16, Gal. 4: 9, 1 Thess. 1: 9. 

 

Als we alles nader bezien, blijkt dat metanoeo en metanoia gebruikt worden t.b.v. drie groepen:  

1° Israël: in de Evang. en Hand. 2: 38, 3: 19, 5: 31, 13: 14, 14: 4, Heb. 6: 1,6 en Openb.;  

2° de Heidenen: Hand. 11: 18, 17: 30, 26: 20;  

3° gelovigen die zich misgaan hebben: 2 Kor. 7: 9 en 10, 2 Tim. 2: 25. De twee andere woorden 

epistrèfo en epistrofè worden eveneens zo gebruikt, dus t.b.v.  

1° Israël in de Evang., in Hand. 3: 19, 9: 35, 11: 21, 1 Petr. 2: 25;  

2° de Heidenen: Hand. 15: 3 en 19, 26: 18 en 20, 1 Thess. 1: 9;  

3° gelovigen in Jak. 5: 19 en 20, 1 Petr. 2: 25. Het doel van de inkeer en omkeer is ter vermijding 

van straf: Mt. 3: 2, 7: 12, Lk. 13: 3, Mt. 11: 20 en 21, Hand. 2: 38, 3: 19 - 23, 17: 31, 1 Kor. 4: 4 en 

5, 1 Kor. 11: 21, 29 en 30. 

 

T.o.v. Hand. 3: 19 en 26: 20 merken we terloops op dat hier beide werkwoorden voorkomen; de 

S.V. vertaalt hier „metanoeo’’ door „beteren” en „epistrèfo” door „bekeren” eigenlijk precies om-

gekeerd als men zou verwachten: het „bekeren” moet tot „verbeteren” leiden. De Nwe Vert. heeft 

in 3: 19: „Komt dan tot berouw en bekering” en in 26: 20 dat zij zich met berouw zouden bekeren 

tot God. O.i. had men wel kunnen zetten: Komt tot inkeer of: tot berouw en: keert om (of: weer)? 

Of desnoods: Bekeert u en betert u. 
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Sommigen zeggen dat Paulus de mens niet opwekt zich te bekeren maar alleen te geloven. Wie 

echter Hand. 17: 30 en 26: 20 naleest zal zien dat dit onjuist is. Men zie: „betuigende beiden. Jo-

den en Heidenen, de inkeer tot God” 7: 30; „en hen om te doen keren van de macht des Satans 

tot God”, 26: 20. Uit 1 Thess. 1: 9 blijkt dat Paulus’ woord hierin voor de Thessalonicensen vrucht 

heeft gedragen: zij hadden zich afgekeerd van de afgoden en gekeerd tot God. 

 

Zowel Israël als de Heidenen moesten tot inkeer komen, van gedachtewereld veranderen en zich 

omkeren om tot iets anders te komen. Dezelfde eis gaat door: zowel de godsdienstige mens als de 

wereldse hebben beide een verandering van denkwijze nodig en een omkeer tot God. Beiden zijn 

uit vlees geboren en daarom vlees, hoe dan ook getint en gezind; beiden hebben „bekering” en „be-

tering” nodig. 

 

Vs. 5. Waar ge vrijstelling verwacht van het oordeel, verhardt ge u in wezen. God roept u in Zijn 

goedertierenheid tot bekering maar gij verzet u er tegen. Daardoor spaart ge toorn op. Zo het 

Grieks. Waar „opsparen” bij ons slechts een goede betekenis heeft, is het „vergadert gij als een 

schat” van de S.V. zeer aanvaardbaar. De Nwe Vert. heeft: ophopen. 

 

De dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dit betekent niet dat er 

twee „dagen” zijn: een voor de toorn en een voor het oordeel; het Grieks verbindt de woorden door 

voor het woord openbaring geen lidwoord te zetten: de dag des toorns is tevens die van het recht-

vaardig oordeel. Gods toorn is, naar we reeds zeiden, geen blinde hartstocht of woede uitbarsting 

maar in de toorn gaat het ook volgens het zuiverste recht. 

 

Vs. 6. God zal vergelden naar ieders werken. Dit is een citaat aan het O. T. ontleend, zie Job 34: 

11, Ps. 62: 13b en Spr. 24: 12. Het geeft ons een tweede beginsel van Gods oordeel aan (het eerste 

is de zuiverheid van Zijn oordeel). 

 

Sommigen hebben in dit woord een tegenspraak gezien t.o.v. de rechtvaardiging door het geloof en 

gevraagd hoe deze dingen met elkaar te rijmen zijn. Zij hebben vergeten dat Paulus hier niet over 

de behoudenis spreekt maar over het oordeel, niet over genade maar over recht. 

 

Het oordeel is overeenkomstig ’s mensen daden, naar zijn werken. „God zal ieder werk in het ge-

richt brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad”, Pred. 12: 13. Zie ook 11: 9. 

Tevens Openb. 20: 12. Ook het werk der gelovigen komt voor de Rechterstoel, 2 Kor. 5: 10. En al 

willen wij daar niet mee zeggen dat deze dezelfde is als de Witte Troon, in één ding stemmen ze 

overeen: de beoordeling naar de werken. 

 

In elk oordeel handelt God naar dit beginsel. Of dit nu het oordeel over de Volken is, Mt. 25: 35 - 

46 (zie ook Mt. 10: 42) of over hen die voor de Witte Troon zullen verschijnen, Openb. 20: 12, 13, 

er is steeds sprake van beoordeling naar de werken. Dit behoeft niet steeds veroordeling te zijn; in 

Mt. 25 is er ook loon dat weggedragen wordt en in Openb. 20 leven dat verkregen wordt. 

 

Ook het werk van de gelovigen wordt be- en ook veroordeeld voor de Rechterstoel van Christus, 2 

Kor. 5. Hier is het oordeel een aanvulling op de behoudenis door genade; de gedane goede werken 

verkrijgen Gods goedkeuring, de gedane kwade daden worden veroordeeld. De eerste geven loon, 

de laatste verlies.           P. 
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Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo 

3, De Krachten der toekomende eeuw (vervolg). 

 

Door hun geloofsgemeenschap met de Zoon des mensen, hadden de discipelen ook macht over de 

onreine geesten en om alle ziekten en kwalen te genezen, Mat. 10: 1; Luk. 9:1. In het bijzonder, 

ontvingen ze na Christus’ opstanding, de kracht van de Heilige Geest, Hand. 1: 8. We lezen dan 

ook, vanaf Pinksteren tot Hand. 28: 10, over de wonderen, krachten en tekenen der apostelen. Zij 

konden dienen in het evangelie van God, in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van de 

Geest Gods, Rom. 15: 19; 1 Kor. 12: 28; 1 Thes. 1: 5; Heb. 2: 4. Ja, de kentekenen van een apostel 

waren juist tekenen, wonderen en krachten, 2 Kor. 12: 12. 

 

Dit alles wees er op, dat het koninkrijk der hemelen nog steeds nabij was. Na Hand. 28: 28 en de 

tijdelijke verwerping van Israël als Gods volk, hielden die openbare tekenen, wonderen en krachten 

op. Men vindt er geen voorbeeld meer van in de gevangenschapbrieven van Paulus. In tegendeel, 

kon hij zijn medearbeider Epafroditus, noch Trofimus genezen, Fil. 2: 27; 2 Tim. 4: 20. 

 

Als men 1 Kor. 12 ; 28 vergelijkt met Ef. 4: 11, ziet men dat in deze laatste Schriftplaats de krach-

ten, genade gaven van genezing en talen ontbreken. Het koninkrijk was teruggeweken, door de on-

bekeerbaarheid van Israël, en de „krachten der toekomende aioon”. Heb 6:5  -  namelijk van het 

koninkrijk op aarde  -  hielden op. 

 

Laat ons er ook nog op wijzen dat die krachten zich op allerlei wijzen manifesteerden. Niet alleen 

Christus kon op het water wandelen, maar ook de zijnen als hun geloof niet “te klein” was, Mat. 14: 

29 - 31. Filippus werd opgenomen en tot op een grote afstand verplaatst. In het algemeen, waren 

alle dingen  -  die naar Gods wil waren  -  mogelijk, voor hem die geloofde, Mark. 9: 23, en al wat 

hij  -  naar Gods wil - begeerde in het gebed, gelovende, zou hij ontvangen, Mat. 21: 22; Mark. 11: 

24; Joh. 14: 13; 1 Joh. 3: 22; 5: 14. Er bestaat geen goede reden om niet te geloven dat ze letterlijk 

een moerbeziënboom, of zelfs een berg hadden kunnen verplaatsen, door een geestelijke kracht, 

Luk. 17: 6; Mat. 17: 6; 21: 21. Maar in de tegenwoordige bedeling heeft de christen > 

noch de geestelijke vermogens van Adam vóór de val, noch degene, die gedurende de tijd 

der Handelingen reeds aan de christenen gegeven waren als teken van het nabij zijnde ko-

ninkrijk.  

 

Van nature derft de mens de heerlijkheid Gods, Rom. 3: 23, is verduisterd in het verstand en ver-

vreemd van het leven Gods, Ef. 4: 18. Bij de gevallen mens is de gelijkenis op Gods Beeld zodanig 

verzwakt, dat er weinig van de normale geestvermogens overblijft. Zijn verstand is zeer beperkt, 

zijn wil uiterst zwak, van zijn „deugden” schijnt wel iets over te blijven in gunstige omstandighe-

den, maar zie wat er gebeurt in tijden van oorlog en dergelijke. Voor zijn kennis is hij nagenoeg 

beperkt tot het zeer oppervlakkige dat hij door middel van de zintuigen kan waarnemen, en de 

macht van zijn geest is zeer gering. 

 

De mens is zo gewend geraakt aan de beperkingen die voortvloeien uit zijn gevallen toe-

stand, dat hij deze als „normaal” beschouwt. Maar de normale mens, met een stoffelijk li-

chaam, vinden we in de Zoon des mensen, vóór zijn opstanding. 

 

Toch is er bij de gevallen mens, zelfs bij de niet-wedergeborene, nog een overblijfsel van 

de normale geestvermogens, waardoor hij iets kan kennen of op iets inwerken, zonder tus-

senkomst van zijn zintuigen of van stoffelijke middelen. In verband met het overige van dit 

stuk, menen we dat het nuttig kan zijn hierover in het kort een en ander na te gaan. 
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In het domein van het verstand moeten we onderscheid maken tussen het redenerend ver-

stand en het intuïtief verstand. Door middel van het eerste kunnen we, zoals b.v. in de wis-

kunde en de logica, uitgaande van bepaalde gegevens, er allerlei uit afleiden. Zo ook bij de 

studie der Schrift. Men steunt op de gegevens van meerdere Schriftplaatsen om te trachten 

te komen tot een Schriftuurlijke conclusie. Door zuivere redenering kan men dus iets ver-

der ontwikkelen, maar men kan dan slechts komen tot een resultaat, dat feitelijk reeds ver-

vat is in hetgeen waarvan men uitgegaan is. 

 

Het is slechts door het intuïtief verstand, dat men tot iets nieuws komt, dat men plotseling als het 

ware een sprong maakt in het onbekende. Door intuïtie kan de natuurgeleerde, rekening houdende 

met sommige waarnemingen, een nieuwe blik krijgen op een natuurwet, of kan er zich aan hem een 

gedachte voordoen van een nieuwe theorie. Door intuïtie  -  ditmaal ten gevolge van een verlich-

tende werking van Gods Geest -  kan de Schriftonderzoeker beter de betekenis begrijpen van een 

Schriftplaats of een betere kijk krijgen op een „leer”. Er gaat plotseling „een licht op”. 

 

Maar bij de gevallen mens is zowel de intuïtie als de redenering feilbaar, onvolmaakt. De natuurge-

leerde zal nooit tevreden zijn met wat de intuïtie hem levert. Hij zal nieuwe waarnemingen doen 

om de nieuwe gedachte of de nieuwe theorie te toetsen. Zo zal de Schriftonderzoeker zijn nieuwe 

visie onderwerpen aan een verder onderzoek der Schrift, als hij deze tenminste als absolute norm 

aanvaardt. 

 

Door een goed evenwichtig gebruik van beide aspecten van ons verstand, kan men dus dichter bij 

de waarheid komen. Maar steeds moet de reden een middel zijn, en niet de bron van onze kennis. 

 

Welnu, het blijkt dus dat we door het intuïtief verstand iets bereiken, iets kennen van wat we niet 

kunnen bereiken of kennen door middel van onze zintuigen. Als ons intuïtief vermogen ongeschon-

den was, zoals dat van de Here Jezus, dan zouden we allerlei dingen en gedachten met zekerheid 

kunnen kennen, zonder zintuiglijke waarneming. 

 

Wat we tot nu toe over de intuïtie schreven, is toepasselijk op alle mensen en in alle ogenblikken 

van ons leven. Maar het blijkt, dat bij sommigen, tenminste nu en dan, dat rechtstreekse bewust 

worden van iets, veel verder kan reiken. Het is alsof ze iets „zien”, „horen” of „voelen” zonder dat 

hun zintuigen van buiten af beïnvloed worden. Men spreekt dan van „metagnomie”, „paragnosie”, 

„helderziendheid”, „telepathie” enz. Men „ziet” dingen die op gewone wijze onzichtbaar zijn, hetzij 

nabij of op grote afstand. Men kent de gedachte, de voorstelling, het gevoelen van iemand. Vele 

treffende gevallen zijn bekend, die door ernstige en bevoegde personen werden medegedeeld. 

 

De kennis die men aldus verkrijgt kan iets betreffen, dat het verleden, het heden of in de toekomst 

aangaat. Anders gezegd, dit kenvermogen is zowel onafhankelijk van de tijd als van de ruimte. 

Soms komt die kennis spontaan, soms tracht men ze te verwekken door allerlei middelen, die ge-

woonlijk dienen om zich in een toestand van geestespassiviteit te plaatsen en om niet verstrooid te 

worden door wat de zintuigen beïnvloedt. Om die kennis beter tot het bewustzijn te brengen, heeft 

men in alle tijden allerlei middelen aangewend. Zo hebben de opgravingen aangetoond, dat de oude 

Babyloniërs als hulpmiddel de lever of de ingewanden van dieren gebruikten. Elk detail van de 

vormen en de kleur kreeg een betekenis. In latere tijden nam men zijn toevlucht tot de beweging 

van vogels of andere dieren, tot de vorm van koffiedik, de positie der sterren, de lijnen van de hand, 

het onderzoek der ogen, de wichelroede enz. Ook wordt veel gebruik gemaakt van een soort slin-

ger. Men hecht een bepaalde betekenis aan elke soort beweging die de slinger aanneemt als men 

hem in de hand houdt. 

 

Als het een kennis betreft die het beste in woorden uitgedrukt kan worden, heeft men andere mid-

delen, zoals de bewegingen van een tafel waarop de handen gelegd worden, het kiezen van letters, 
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of ook het onmiddellijk, op onbewuste wijze, schrijven. 

 

De laatste jaren werden er vele systematische proeven genomen  -  b.v. in de Duke University, 

U.S.A. -  in verband met telepathie. De uitslagen schijnen te bevestigen dat de meeste mensen, in 

zeer geringe en veranderlijke mate, die gave hebben, terwijl sommigen ze (in zekere omstandighe-

den) in grotere mate bezitten. 

 

In alle tijden heeft men ook allerlei verschijnselen waargenomen, waaruit de macht van de geest op 

de stof of op een levend organisme blijkt. Dergelijke verschijnselen worden nu geklasseerd onder 

de naam van „parafysica”. Ontelbare proeven werden ook in dit domein in de Duke University ge-

nomen. In het bijzonder beweert men dat, bij het werpen van teerlingen, de uitslag beïnvloed kan 

worden door het verlangen van de mens. 

 

In het hypnotisme ziet men ook de macht van de geest op een persoon, die er zich lijdelijk aan on-

derwerpt. 

 

De grote invloed van de geestesgesteldheid van de mens op zijn lichaam is welbekend, en men 

houdt er steeds méér rekening mee in de geneeskunde. Wonderlijke genezingen door geloof in de 

genezing vindt men overal. 

 

Bij het temmen van dieren schijnt ook veel af te hangen van een onzichtbare invloed van de tem-

mer. 

 

Het zijn allerlei dergelijke manifestaties van de ons weinig gekende vermogens van de geest, die in 

alle tijden de basis vormden van het occultisme, de toverij, de waarzeggerij, het spiritisme, enz. 

Maar, al is het onmogelijk  -  voor iemand die zich goed op de hoogte heeft gesteld  -  te loochenen 

dat er vele dingen gebeuren, die we niet kunnen uitleggen door de ons bekende natuurwetten, daar-

om behoeft men de stelsels niet te aanvaarden, die er op gebouwd werden. Men moet steeds goed 

onderscheiden: de feiten en de uitleg die van die feiten gegeven wordt. 

 

Wie de Schrift als norm aanvaardt, kan begrijpen dat de mens, die naar Gods Beeld geschapen is, 

een kennis en macht kan hebben die onze gedachten totaal te boven gaan. In zijn gevallen toestand 

is hij nagenoeg geheel gebonden aan de natuurwetten die we min of meer kennen, aan de zwaarte-

kracht, de ruimte en de tijd. Zelfs onze gedachten aangaande die dingen staan geheel onder de in-

vloed van onze stoffelijke bestaanswijze. De psychologie leert ons dat bij het jonge kind zich de 

begrippen van ruimte en tijd vormen, door de bewegingen van het lichaam en de zintuiglijke in-

drukken die het ontvangt. Deze begrippen zijn daarom wel aangepast aan de zichtbare dingen, maar 

niet aan de geest en de geestelijke dingen. In verband met God kan men niet meer spreken over 

ruimte en tijd. De vraag, waar God zich bevindt heeft geen zin. Hetzelfde is waar voor onze geest. 

Tussen twee geesten van mensen kan er gemeenschap of gebrek aan gemeenschap zijn, maar men 

kan niet zeggen dat ze dicht bij elkaar of ver van elkaar verwijderd zijn in de ruimte, of in de tijd. 

 

Als men met dit alles rekening houdt, kan men inzien dat de geest van de ongeschonden mens, de 

geest die zijn volle vermogens heeft, niet aan die stoffelijke begrippen gebonden is en rechtstreeks 

alles kan kennen, en ook een invloed uitoefenen, onafhankelijk van ruimte en tijd. In plaats van 

verbaasd te staan over de gevallen waar zich een dergelijke kennis en macht voordoet, zou men 

zich kunnen afvragen waarom die kennis en die macht zo weinig voorkomen en zo zeer beperkt 

zijn, en dan zich beter bewust worden van de zwakheid en nederigheid van onze gevallen toestand. 

 

In de Schrift vinden we talrijke gevallen waar, door een bijzondere inwerking van God, mensen 

tijdelijk over meer normale geestvermogens beschikken. 
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Zo konden de profeten Gods Woord „horen” en dingen “zien”, die nog in de toekomst moesten ge-

beuren. Geestelijke, hemelse werkelijkheden konden ze zien, maar om ze in mensentaal te be-

schrijven, moesten ze min of meer symbolische voorstellingen gebruiken. Maar de toekomstige 

stoffelijke dingen, b.v. Ezechiël’s tempel, konden ze zien zoals zij eens verwezenlijkt zullen wor-

den. 

 

Elisa „hoorde” wat de koning van Syrië in zijn binnenste slaapkamer sprak, en stelde een jongen in 

staat de hemelse legerscharen te zien, 2 Kon. 6: 8 - 17. 

 

God kan ook zodanig inwerken op de geest van de mens, dat hij in staat is wonderlijke daden te 

verrichten. Zo was Mozes machtiger dan de Egyptische tovenaars, die wel een staf in een draak 

konden veranderen, maar niet beletten dat deze door de draak van Mozes verslonden werd. Elia 

deed het vuur des Heren neerkomen, dat het brandoffer, het hout, de stenen, de stof en het water 

verteerde, 1 Kon. 18: 38. Elisa scheidde de wateren van de Jordaan, 2 Kon. 2: 14, maakte water 

„gezond”, 2 Kon. 2: 21, stuurde beren uit, vs. 24, verwekte water zonder regen, 2 Kon. 3: 17, ver-

meerderde de hoeveelheid olie van een vrouw, 2 Kon. 4: 1 - 7, wekte haar zoon op uit de dood, 2 

Kon. 4: 34, verloste Samaria op wonderlijke wijze, 2 Kon. 7: 6, 7. 

 

Elia en Ezechiël werden opgenomen, 2 Kon. 2: 11; Ezech. 3: 12 - 15; 8: 3, wat aanduidt dat hun 

lichaam niet meer aan de zwaartekracht der aarde onderworpen was, evenmin als degenen die in de 

toekomst met een verheerlijkt lichaam zullen opstaan of opgenomen worden. 

 

De twee getuigen van Op. 11 zullen macht hebben over de regen en over de aarde. 

 

Maar buiten Gods wil moet de mens geen gebruik proberen te maken van wat hem overblijft van 

dergelijke geestesmachten. Steeds wordt in de Schrift dan ook gewaarschuwd tegen waarzeggers, 

duivelskunstenaars, tovenaars en dergelijke, Ex. 22: 18; Lev. 19: 31; 20: 6, 27; Deut. 18: 10, 1 

Kron. 10: 13; Jes. 8: 19; Hand. 16: 16 enz. 

 

Er ligt, inderdaad, in dit alles een zeer groot gevaar. Allereerst zal de gevallen mens steeds geneigd 

zijn misbruik te maken van dergelijke vermogens. Als hij door zijn gewone wetenschap reeds mid-

delen vindt om massa’s te doden en allerlei onheil te stichten, wat zou er niet gebeuren als hij daar-

bij die buitengewone geestvermogens kon gebruiken. Ten tweede, is er steeds de mogelijkheid van 

een inwerking van boze geesten. Uit het N. T. weten we, dat deze invloed zich bijzonder zal laten 

gelden tegen het einde van onze aioon. Paulus zegt aan Timotheüs; „Doch de Geest zegt duidelijk, 

dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende 

geesten en leringen van demonen”, 1 Tim. 4: 1. Later vermeldt hij de tovenaars Jannes en Jam-

bres, die Mozes tegenstonden, 2 Tim. 3: 8, als voorbeeld van hetgeen in de toekomst zal geschie-

den. En in het boek Openbaring, lezen we over de verschrikkelijke inwerking van allerlei boze 

geesten, ook in verband met de Anti-Christus. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 30 

 

Twee teksten bespraken we nog niet, ze volgen nu. 

 

Job 17: 13, 14 “Zo ik wacht, het graf (de sheool) zal mijn huis wezen; in de duisternis zal ik mijn 

bed spreiden; tot de groeve (shachath) roep ik: Gij zijt mijn vader, tot het gewormte: Mijn moe-

der en mijn zuster”. 

 

 



Uit de Schriften 1955 Pagina 65 
 

De sheool is hier de groeve waarin Job zich door het gewormte ziet verteerd. 

 

Ps. 16: 10 “Want gij zult mijn ziel (mijn persoon) in de sheool (d.i. niet de „hel” der S.V. maar), 

het graf, niet verlaten, Gij zult niet toelaten dat uw Heilige de shachath, de verderving, zie”. 

 

De Can. Vert. heeft: Want gij geeft mij niet prijs aan het dodenrijk, Gij laat uw vrome het graf 

niet aanschouwen. 
 

De Nwe Vert. heeft: „Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw 

gunstgenoot de groeve zien”. De Can. Vert. vertaalt het eerste deel net zo en zet in het tweede: Gij 

laat uw vrome het graf niet aanschouwen. 

 

Wij geloven dat dit niet juist is en dat we moeten vertalen: „Want gij zult mijn ziel in het graf niet 

laten, Gij zult niet toelaten dat Uw Heilige de verderving zie”. Dit moet zo volgens Hand. 2: 27 en 

31 waar Petrus deze tekst citeert. We menen dat we hier niet „groeve” kunnen vertalen want Chris-

tus heeft de groeve wel gezien, zie Joh. 19: 41. Maar als we hier het woord in figuurlijke zin nemen 

en „verderving” vertalen, is de tekst in overeenstemming met de feiten. Christus is in het graf niet 

gelaten en Zijn lichaam heeft geen verderving gezien. Dit is: gekend. 

 

2.- Shoechah. 

 

In enkele teksten komt het woord „shoechah” voor, n.1. in Spr. 22: 14 en 23: 27 (gracht), Jer. 2: 6 

(kuilen), 18: 20, 22 (kuil). Het betekent een put; de S.V. had hierin overal sterker kunnen zijn; een 

shoechah is een diepe kuil. 

 

3.- B’eer. 

 

Het woord „b’eer” betekent ook „put”, gegraven put. Het meest komt dit woord voor in Genesis. 

Abraham en Izaak groeven putten. De naam Be(e)r Seba, d.i. Eedput is bekend. 

 

Dat we ook dit woord vermelden, is omdat het in een dubbel parallellisme staat, n.1. met „sheool” 

en „shachath”. 

 

Jes. 38: 18 „Want de sheool (het graf) zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de 

shachath (de kuil) nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen”. 
 

Ps. 7: 16 „Hij heeft een beer (kuil, lees: put) gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in 

de shachath (groeve) die hij gemaakt heeft”. 

 

Hiermee ontstaat een trits: sheool  - b’eer -  shachath en is de b’eer, de put, en de shachath, de kuil, 

een deel van de sheool. 

5. Afgrond. 

 

We willen ook dit woord nagaan daar het voorkomt met betrekking tot de dood. En ook omdat men 

het houdt voor de Hel. 

 

Het Hebr. woord komt het eerst voor in Gen. 1: 2 „Duisternis was op de afgrond”. Dit is wel de 

watermassa die de aarde bedekte. In Gen. 7: 11 wordt de afgrond weer genoemd: De fonteinen van 

de grote afgrond werden opengebroken. Zie ook 8: 2. Hier zijn het de onderaardse grote waterbron-

nen. Jakob zegent Jozef met zegeningen des hemels van boven en met zegeningen des afgronds die 
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daaronder ligt, Gen. 49: 25. Dit zijn ook weer waterbronnen. Hieruit blijkt duidelijk dat de afgrond 

niet de Hel is, ook niet de zee, maar de diepte van het aardrijk Afgrond wil dan ook zeggen: diepte. 

Ex. 15: 5 zegt dat de afgronden de Egyptenaars bedekt hebben (het woord diepte in dit vers is een 

ander woord). Vs. 8 zegt dat de afgronden stijf geworden zijn in het hart der zee. D.i.: er kwam een 

vast pad op de bodem der zee. Dit is een dichterlijke zegswijze. In Deut. 8: 7 is het woord door 

„diepten” vertaald. Bij Deut. 33: 13 is op te merken dat Mozes hetzelfde woord gebruikt als Jakob 

in Gen. 49: 25 maar dat de S.V. in Deut. „diepte”, in Gen. 49 „afgrond” zet. Verdere teksten zijn: 

Job 28: 14; 38: 16, 30; 41: 23; Ps. 33: 7; 36: 7; 42: 8; 71: 20; 78: 15; 104: 6; 106: 9; 107: 26; 135: 6; 

148: 7; Spr. 3: 20; 8: 24, 27, 28; Jes. 51: 10; 63: 13; Ez. 26: 19; 31: 4, 15; Amos 7: 4; Jona 2: 5; 

Hab. 3: 10. Wie ze nagaat zal zien dat de afgrond of de wateren der zee betekent of de onderaardse 

bronnen of de diepte onder de aarde of in de zee. Nergens betekent het echter Hel. Die is ten enen-

male uitgesloten. 

 

Komende tot het N.T. vinden we het woord slechts negenmaal n.1. in Lk. 8: 31; Rom. 10: 7; Op. 9: 

1, 2, 11; 11: 7; 17: 8; 20: 1, 2. De demonen baden de Heer Jezus hun niet te gebieden in de afgrond 

te varen Lk. 8: 31. Men meent vaak dat zij Hem ook hier baden niet naar de Hel te zenden. We ge-

loven niet dat de „afgrond” de Hel is. Vooreerst zijn de Gehenna en de Poel des vuurs er niet voor 

Christus’ wederkomst; ze konden dus niet vragen heen gezonden te worden naar iets dat er nog niet 

was. Verder blijkt uit Rom. 10: 7 dat de afgrond wat anders is. We lezen daar: “Zeg niet in uw 

hart: Wie zal in de hemel opklimmen; dat is Christus van boven afbrengen. Of: Wie zal in de 

afgrond nederdalen: dat is Christus uit de doden opbrengen”. Hieruit blijkt dat met „afgrond” het 

onderaardse bedoeld wordt. Christus is in het hart der aarde geweest, Mt. 12: 40; niet in de Hel, als 

men aanneemt dat afgrond dit betekent. De demonen baden de Here hen niet naar het onderaardse 

te zenden. De put van de afgrond in Op. 9: 1, 2 is de toegang tot het onderaardse. Als die geopend 

wordt, komt er rook uit op. Mede daardoor heeft men gedacht dat de Hel, waarvoor men die „af-

grond” hield, een brandend vuur was en heeft men onder de engel des afgronds Satan verstaan, te-

meer daar er sprake is van de engel des afgronds. Er kwamen echter sprinkhanen. We geloven dat 

deze put niet de Gehenna is  -  want Christus is nog niet wedergekomen  -  maar een bepaalde 

plaats op aarde van waaruit de sprinkhanen voort zullen komen. De ster is een engel; deze opent 

dan de put. De rook kan op vulkanisme wijzen. Dat de engel Satan is zegt de Schrift niet, hij be-

hoeft in het geheel niet een gevallen engel te zijn. Satan heet nergens een engel. Vooral is men gaan 

zeggen dat de afgrond de Hel is omdat in Openb. 11: 7 sprake is van het Beest dat uit de afgrond 

opkomt. Nu is het Beest Satan niet maar de Mens der zonde, de zoon des verderfs. En hij komt niet 

op uit de Hel maar uit de aarde. Hij ontvangt immers een dodelijke wonde, zal dood of schijndood 

begraven worden, en in de afgrond komen. Zo bootst Satan God na. Na de genezing van de do-

delijke wonde komt het Beest weer uit de afgrond terug, d.i. hij staat op: hij wordt weer levend, Op. 

17: 8 om dan de twee getuigen, die drie en een half jaar geprofeteerd hebben, te doden. De afgrond 

heeft dus niets met de Hel te maken en Satan is daar niet in en komt er niet uit, maar het Beest, wat 

een ander wezen is. Dat Satan niet in de Hel is en ook niet in de Vuurpoel komt, bewijst Op. 20: 1, 

2: hij wordt in de afgrond gesloten, misschien in dezelfde put die in Op. 9 geopend wordt. In elk 

geval in de aarde. We verwijzen hiervoor naar Jes. 14 in de paragraaf over de Sheool. Hier merken 

we op dat Satan die de macht des doods heeft, eenmaal ziek wordt en zelf onder die macht gesteld 

zal worden doordat hij in de sfeer der doden komt waaruit hij zich niet kan bevrijden, gebonden als 

hij is met een keten, wat geen ijzeren keten is of hoeft te zijn; de Schrift zegt dat nergens; het is de 

boei die hem in de aarde vast houdt en heel goed zijn ziekte kan zijn. 

 

We zien dat men door de dingen te onderscheiden en concordanties te werk te gaan iets anders vindt 

dan dat de Hel de afgrond is. Hij is niet de Hel der Traditie, maar of een graf of een put in de aarde. 

Tevens blijkt dat Satan niet in die Hel is want hij is nu nog in de (lucht) hemel als overste van de 

macht der lucht en komt pas later in de afgrond. Alles is duidelijk als men consequent aan de Schrift 

vasthoudt en haar norm doorvoert. Maar wat wordt dit woord vaak gebruikt om de Hel aan te dui-

den en dat ook door theologen die beter konden en moesten weten. 
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6. Sheool. 

Overzicht. 

Het woord “sheool” komt 65 maal voor in het O. T. De S.V. hebben gemeend het 32 maal 

door „graf”, 33 maal door “hel” te moeten vertalen, wat wel zeer uiteenlopend is. We willen 

nagaan of dit al of niet juist is. Vooraf geven we echter een overzicht waar het voorkomt en 

hoe de S.V. het vertaald heeft. 

 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 6 

Aards  -  Hemels  -  Overhemels II 

Het woord „epigeios”, aards, (geios bestaat niet, noch in het oude Grieks noch in het N. T.) komt 

voor in de volgende teksten: Joh. 3: 12: Christus zegt tot Nikodemus aardse dingen (d.i. niet in 

aard, in wezen maar de aardse sfeer betreffende); er zijn aardse lichamen, 1 Kor. 15: 40, met aardse 

heerlijkheid, Vs. 40; het lichaam dat we nu hebben is een aardse tabernakel, 2 Kor. 5: 1; er zijn 

aardse en onderaardse mensen, d.i. personen die op aarde zijn (levenden) en personen die onder de 

aarde zijn (de gestorvenen), Fil. 2: 10; men kan aardse dingen bedenken, Fil. 3: 19; er is aardse 

wijsheid; Jak. 3: 15. 

 

Het woord „epouranios” wordt in meerdere teksten gebruikt. Behalve in Mt. 18: 35 dat we al 

noemden, vinden we het in Joh. 3: 12: Christus kon ook hemelse dingen zeggen; in 1 Kor. 15: 40, 

40: er zijn ook hemelse lichamen met hemelse heerlijkheid; Fil. 2: 10: er zijn ook hemelse mensen. 

 

We geloven dat deze teksten ons een sleutel in handen geven ter oplossing van de moeilijkheden. 

De Schrift gebruikt hier „epouranios” en niet “ouranios” omdat er een tegenstelling mee wordt aan-

geduid: aardse dingen  -  hemelse dingen, aardse lichamen -  hemelse lichamen, aardse en onder-

aardse mensen  -  hemelse mensen. De hemelse dingen en lichamen en mensen zijn vanzelf ourani-

os, tot de hemelen behorend, maar ze heten t.o.v. de epigeiosse dingen epouranios. 

 

Slechts in één tekst is deze tegenstelling niet zo voorhanden: in Mt. 18: 35 staat de hemelse Vader 

niet in tegenstelling tot een aardse, maar wordt er o.i. Zijn verhevenheid bijzonder door aangege-

ven. 

 

Boek Aantal Vertaald door: Graf Vertaald door: Hel. 
Genesis     4 37: 35; 42: 38; 44: 29, 31  
Numeri     2  16: 30, 33 
Deut.     1  32: 22 
1 Sam.     1  2: 6 
2 Sam.     1  22: 6 
1 Kon.     2 2: 6, 9  
Job     8 7: 9; 14: 13; 17: 13, 16; 11: 8; 26: 6 
  21: 13; 24: 19  
Psalmen   16 6: 6; 30: 4; 31: 18; 9: 18; 16: 10; 18: 6; 
  49: 15, 15, 16; 86: 13; 55: 16; 116: 3; 139: 8 
  88: 4; 89: 49; 141: 7  
Spreuken     9 1: 12; 7: 27; 30: 16 5: 5; 9: 18; 15: 11, 24; 
   23: 14; 27: 20 
Prediker     1 9: 10  
Hooglied     1 8: 6  
Jesaja     9 5: 14; 38: 10, 18 14: 9, 11, 15; 28: 15, 18; 
   57: 9 
Ezechiël     5  31: 15, 16, 17; 32: 21, 27 
Hosea     2  13: 13, 14 
Amos     1  9: 2 
Jona     1 2: 2  
Habakuk     1  2: 5 
   65 32 33 
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We vinden die tegenstelling ook in 1 Kor. 15: 48: Hoedanig de Hemelse is, zodanig zijn ook de 

hemelsen en Vs. 49: Gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zullen wij ook het beeld 

des Hemelsen dragen. Zo ook in 2 Tim. 4: 18: het (over)hemels koninkrijk staat tot het Konink-

rijk aan Israël op te richten wat op aarde zal zijn. 

 

Buiten de teksten in Efeze resten nog de zes van Hebr. n.1. 3: 1, 6: 4, 8: 5, 9: 23, 11: 16, 12: 22. 

Meer hierover in deel III. 

Wat is de ene Doop? 

No. 6 

A2. De waterdoop na de opstanding. 

1. Op de Pinksterdag en daarna. 

 

Na Christus’ opstanding wordt het Koninkrijk nogmaals aan Israël aangeboden. Dit doet Petrus op 

de Pinksterdag. Nu wordt de waterdoop op Christus’ Persoon gericht, „Bekeert u en een ieder van 

u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden”, Hand. 2: 38. „Die dan 

zijn woord aannamen, werden gedoopt”, Vs. 41. Men ziet, het is weer een doop van bekering tot 

vergeving van zonden en tot de ingang in het op te richten Koninkrijk. 

 

Niet alleen de Twaalf, ook anderen doopten. Zoals Filippus, mannen en vrouwen in Samaria, 

Hand. 8: 12 en de Moorman, 8: 36, 38, Petrus doopte Cornelius en diens vrienden, 10: 47 en 48 en 

Ananias deed dit bij Saulus, 8: 18. Bij Cornelius is het opmerkelijke dat de waterdoop plaats vond 

na de doop in heilige geest. Petrus meende echter dat ook de waterdoop nog nodig was maar ver-

stond o.i. niet ten volle dat God bezig was zonder deze geestesgaven te geven. Er had hier een 

overgang plaats van de waterdoop naar de geestesdoop die voorzegd was: „Die zal u in heilige 

geest dopen.” 

2. Heeft Paulus herdoopt? 

 

In verband met de waterdoop vraagt ook Hand. 19: 1 - 7 onze aandacht. Velen menen hierin te 

kunnen lezen dat Paulus de Johannes jongeren herdoopt heeft; dit toch staat er, naar zij menen. 

Laat ons zien. 

 

Paulus komt te Efeze en ontmoet twaalf discipelen van Johannes die in zijn doop gedoopt waren. 

Zij hadden echter geen heilige geest ontvangen en daar zelfs niet van gehoord. Als Paulus nu ge-

zegd heeft: “Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij gelo-

ven zouden in Degene die na hem kwam”, Vs. 4, gaat Vs. 5 verder: “En die hem hoorden werden 

gedoopt in de naam des Heren Jezus”. Uit deze woorden meent men nu te moeten besluiten dat 

Paulus deze Johannes jongeren herdoopt heeft. Soms zelfs wordt ontkend dat zij gedoopt waren en 

er dus van een herdoop geen sprake is. Zo ook Dr. A. Kuyper. Hij zegt dat zij noch door Johannes 

noch door discipelen van Christus gedoopt zijn, maar door hoogst onhandige leerlingen van Johan-

nes de Doper. „Zij waren derhalve niet gedoopt”. Zie E Voto, dl II, blz. 510 - 511. 

 

Dit is beslist tegen de Schrift ingaan. Deze zegt dat zij gedoopt waren, Vs. 3 maar geen heilige 

geest hadden ontvangen. Deze werd na de uitstorting ervan verkregen door handoplegging, zie 

Hand. 8: 17, 9: 17 en zo deed Paulus deze jongeren ook, 19:6. Maar, doopte hij hen vooraf op-

nieuw? 
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Om deze vraag op te lossen moeten we de structuur, de bouworde nagaan. De gehele Schrift is een 

letterkundig gebouw en de onderdelen hebben elk hun bouworde. De tegenwoordige hoofdstukin-

deling is een onvolkomen, gebrekkige en dikwijls geheel onjuiste indeling. De letterkundige archi-

tectuur der Schrift is nog veel te weinig nagegaan. Een zeer belangrijke stap is gedaan door de be-

werkers van de Companion Bible. Aan deze ontlenen we de structuur van Hand. 19: 1 - 12. (zie 

deel No. 7) 
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DEEL XXVII   No. 7   JULI 1955

 

Tot nuttige Stichting 

No. 7 

HEBREEËN 11. - ABRAMS ROEPING I 

1. Uitgegaan. 

 

In geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij 

tot een erfdeel ontvangen zou en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou.           Vs. 8 

 

In geloof is Abraham gehoorzaam geweest toen hij geroepen werd om uit te gaan. Maar tussen het 

begin en het eindpunt ligt waarschijnlijk een kwart eeuw. Als we de Schrift nagaan blijkt dat zijn 

gehoorzaamheid zich niet volmaakt openbaarde en slechts in trappen volbracht is. 

 

Het begin van Abrams roeping wordt door Stefanus vermeld. „De God der heerlijkheid verscheen 

onze vader Abraham nog zijnde in Mesopotamië, waarin Ur lag in het zuiden (eer hij woonde in 

Haran, de overtochtplaats van de Eufraat in het noorden) en Hij zeide tot hem: Ga uit uw land 

en uit uw maagschap (familie) en kom in een land dat Ik u wijzen zal.” Hand. 7: 2 en 3. 

 

„De God der heerlijkheid”. Welk een verheven woord voor de mens die de heerlijkheid mist. Welk 

een indruk zal deze verschijning op Abram gemaakt hebben. In stralend licht en majesteitelijke 

glans zag hij de Here daar voor zich en vernam hij Zijn woorden. Dit ging verre de goden die zijn 

vader en mogelijk ook hij diende te boven. Hij zal zich toen niet hebben kunnen indenken, dat deze 

God eenmaal bij hem te gast zou komen en hij Zijn vriend zou worden genoemd. 

 

Abram was vast besloten te gehoorzamen. Hij deelde zijn opdracht aan zijn vader mee. Maar 

Terach, in plaats zijn zoon te laten gaan, nam zelf de leiding en bepaalde waar zij zouden heengaan, 

terwijl de Here het land nog niet genoemd had. „Terach nam Abram zijn zoon en Lot, Harans 

zoon en Sarai zijn schoondochter, (tevens zijn dochter), de huisvrouw van zijn zoon Abram en zij 

togen naar het land Kanaän. En zij kwamen tot Haran en woonden aldaar”. Gen. 11: 31. 

 

We zien Abram zijn geboortegrond verlaten. Zo zegt het Stefanus: „Toen ging hij uit het land der 

Chaldeeën en woonde in Haran”. Hand. 7: 4. Maar we zien ook dat zijn maagschap met hem mee-

ging en dat niet hij maar zijn vader de leiding had. Abram ging wel uit, n.1. uit Ur der Chaldeeën, 

maar niet uit het land want Haran was de grensstad. Dit deel van de opdracht vervulde hij toen niet. 

En ook niet het uitgaan uit zijn maagschap. De reis stokte: hij bleef wonen in Haran. 

 

Dit was Terachs invloed. Dit blijkt uit Hand. 7: 4 „En van daar, nadat zijn vader gestorven was, 

bracht Hij hem over in dit land, waar gij nu in woont”. Deze dingen hebben een diepe betekenis 

waar we bij stil moeten staan.          P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 19 

Vs. 7 - 10. Het beginsel van Vs. 6 wordt in de volgende drie verzen nader uitgewerkt door er twee 

klassen aan te geven.  

Hun die met volharding in goeddoen heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken zal God aio-

nisch leven geven.  

Hun die de waarheid opgehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn zal toorn vergolden 

worden naast verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade uitwerkt. 

 

Vs. 7. Dit is een vers van de allergrootste betekenis. We merkten reeds op dat het in het gericht 

brengen van alle werken nog niet wil zeggen dat alles reeds van te voren veroordeeld is of gestraft 

zal worden. Er is straf, maar ook loon. Paulus ziet ongetwijfeld meerdere categorieën, velerlei soor-

ten mensen. Die bespreekt hij niet allen maar neemt de twee uiterste klassen: er zijn er die volhard 

hebben in goed werk, er zijn er die moedwillig de waarheid ongehoorzaam, de ongerechtigheid 

gehoorzaam zijn geweest. Deze verschillen bestaan en zijn niet uit te wissen. Heeft God voor beide 

nu een uniforme straf, de Hel van het ultra Protestantisme? Dit zou zeer onrechtvaardig zijn. De 

Schrift leert echter wat anders. Als er zijn die gevoeld hebben dat zij de heerlijkheid derven, de eer 

missen, van de onvergankelijkheid verstoken zijn en er naar streven, deze in de weg van goeddoen 

zoeken, dan zal God hen hierin tegemoet komen en hun aionisch leven geven. Want alle ziel die 

Hem  -  ook al kent hij Hem nog maar ten dele -  vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam. 

Hand. 10: 35. Mogelijk dacht Paulus aan zulken als Cornelius en aan andere edele Heidenen. Hij 

zegt niet dat ze voor God gerechtvaardigd staan, want uit de werken van wet zal geen enkel vlees 

gerechtvaardigd worden. Hij bewijst er echter zijdelings de rijkdom van Gods goedertierenheid 

mee, Zijn grote goedheid: Zulken krijgen aionisch leven. Het leven in de toekomende eeuw. Dan 

zal het evangelie aangaande Christus buiten Wie niemand behouden kan worden, dit is leven in 

zichzelf kan verkrijgen, hen bereiken en zullen zij het vollere aionische leven verkrijgen: de onver-

gankelijkheid in zichzelve; dan zullen zij verheerlijkt worden en eer verkrijgen (door Gods belo-

ning). Deze zijn er alleen door Christus’ behoudenis. Maar deze komen hier niet ter sprake, hier 

gaat het er alleen over wat God met zulken doen zal. Diegenen hunner die gestorven zijn, worden 

opgewekt, zij die nog leven gaan in tot het leven der toekomende eeuw. Reeds zij die de vervolgde 

broeders des Heren Jezus, de Joden, in hun verdrukking gedenken door hun spijs of drank of kle-

ding te geven en die in het geheel Christus nog niet kennen, gaan in in het aionische leven, Mt. 25: 

35 - 40, hoeveel te meer zal God dan aan hen gedenken wier leven zich gekenmerkt heeft door 

goeddoen. 

 

Wij vinden hierin nog meer in de Schrift. 

 

“De ziel die zondigt, die zal sterven”. Dit is: die blijvend zondigt. „Maar wanneer de goddeloze 

zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en doet 

recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Zou Ik lust hebben aan de 

dood des goddelozen? spreekt de Here; is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij le-

ve?” Ez. 18: 20, 21, 23; zie ook Vs. 27, 28. 

 

Er is rijkdom van goedertierenheid. In het bovenstaande zien we daar al drie klassen deelgenoot 

van worden: die onder Israël zich bekeerden, zij die onder de Heidenen in goeddoen naar iets zoch-

ten, zij die in de eindtijd Israël gedenken (waarbij we kunnen insluiten hen die dit in de loop der 

eeuwen gedaan hebben). Aan al dezen zal God Zijn grote goedheid betonen. 

 

Voor we over Vs. 7 nog verder spreken eerst iets over de woorden. 
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Heerlijkheid is hier wellicht de goedkeuring over de goede daden en de lof die er van zal uitgaan. 

Eer is de achting toegekend aan de deugdzame persoon door hen die hij gediend heeft of door an-

deren die er van horen. Onvergankelijkheid is het geven van onsterfelijkheid na opwekking of van 

onverderfelijkheid aan hen die bij Christus’ komst nog leven. In Vs. 10 wordt in plaats van dit 

woord van vrede gesproken. Deze zal zeker de onvergankelijkheid inhouden. Zoeken betekent het 

begeren iets te vinden dat men kwijt is, Mt. 18: 12, Lk. 2: 48, 15: 8 e.a. of om iets te verkrijgen, 1 

Thess. 2: 6, Openb. 9: 6. Hier is het beide: er is een (meer intuïtief) besef dat men iets mist en te-

vens de drang het te verkrijgen. 

 

Bezien we nu Vs. 7 nog wat nader. Het stelt ons voor meerdere vragen. Bijv. deze: Waar er alleen 

behoudenis is door Christus, hoe kunnen zij die nooit van Hem hoorden  -  en over dezen gaat het 

hier toch  -  niettemin aionisch leven verkrijgen: dit berust toch op het kennen van God en van 

Christus?, Joh. 17: 3. 

 

We antwoorden hierop dit.  

Ten eerste blijkt hieruit Gods rijkdom van goedheid. Zulken zouden Christus zonder twijfel aange-

nomen hebben als zij van Hem gehoord hadden en zij zullen dit zeer zeker doen in de opstanding. 

(Men denke ook aan ’s Heren woord in Lk. 10: 12 - 14). Zij die Rom. 2: 7 op het oog hebben, zijn 

zulken die het verderf dat zij voelen dat er is, willen ontvluchten maar zij weten de juiste weg niet. 

Zij zoeken die. En waar God in Ez. 18 die gewezen heeft aan hen, die Zijn openbaring hadden, n.1. 

dat wie recht en gerechtigheid doet, zal leven, doet Hij dit ook ten opzichte van hun. En dat niet 

alleen, maar Hij prijst hen om hun zoeken en geeft hun eer.   

Ten tweede dat de term aionisch leven meer dan één betekenis heeft die men moet onderscheiden.  

1 ° is het aionisch leven een kennis hebben van God en van Christus, Joh. 17: 3, 3: 36;  

2° is het de vrucht van het zaaien in de geest, Gal. 7: 8;  

3° is het het onvergankelijke lichamelijke leven dat bij de opstanding verkregen wordt, Mk. 10: 30, 

Lk. 18: 30;  

4° is het een sfeer, een nieuwe staat van zaken die aionisch duurt; hiervan is sprake in Mt. 25: 46: 

de rechtvaardigen uit de Heidenen die iets voor de Joodse broeders des Heren gedaan hebben gaan 

in in het aionische leven; er staat niet dat zij dit ontvangen in zichzelf maar dat zij er in gaan zoals 

de bokken in de aionische pijn, de toestand van vergelding der toekomende eeuw. We geloven dat 

de groep van Rom. 2: 7 het dichtst staat bij die van Gal. 6: 8. Hoe dan ook, laat ons de Schrift gelo-

ven. God zegt het en zal ook dit woord vervullen. We kunnen daarbij nog wijzen op het feit dat 

Christus’ gehoorzaamheid meer uitwerking zal hebben dan Adams zonde en dat ook de behoudenis 

van de groep van 2: 7 in geen andere is dan in Hem, al kennen zij Hem nog niet. Het gaat hierbij 

niet om de kennis maar om de gezindheid. Hier zal God zeker het woord van Jes. 52: 15 toepassen: 

 “want dewelken het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, 

die zullen het verstaan”. 
 

Vs. 8. Nu komt de andere groep, ook weer een uiterste: de twistgierigen, de ongehoorzamen aan de 

waarheid  -  zij kennen deze dus, anders konden zij niet ongehoorzaam zijn  -  de ongerechtigen. 

 

De twistgierigen zijn niet de ruziemakers. Paulus bedoelt er wat anders mee. De Nwe Vert. heeft: 

„die zich zelve zoeken”. Maar dat is o.i. niet de vertaling van eritheia; dit betekent twist, twisting, 

zie 2 Kor. 12: 20, Gal. 5: 19, Fil. 1: 16, 2: 3, Jak. 3: 14 en 16. We geloven dat hier bedoeld zijn of 

de partij zuchtigen  of zij die verkeerde beginselen verbreiden en deze door scherpzinnige disputen 

verdedigen. Dit was een kwaad onder Joden en Heidenen, al waren hun beginselen dan ook ver-

schillend. Als we de volgende woorden als verklaring mogen aanmerken, zijn het de ongehoorza-

men aan de waarheid die zij bestrijden en de gehoorzamen aan de ongerechtigheid die zij dienen. 
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Toorn en verbolgenheid. De S.V. keerde ten onrechte de woorden om: het woord dat zij elders 

door „toorn” vertaalde, gaf ze hier weer door „verbolgenheid”. De tekst luidt: „toorn en verbol-

genheid”. Voor dit laatste woord kan men lezen: gramschap. Hiermee wordt op menselijke wijze 

Gods haat tegen de ongerechtigheid uitgedrukt. 

 

Vs. 9. Wie kwaad uitgewerkt heeft en daardoor anderen benauwd of verdrukt, zal alzo weder ver-

golden worden. „Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen die verdrukken”,  

2 Thess. 1: 6. Zo ook benauwdheid, het in de engte brengen. We vinden de verbinding van ver-

drukking en benauwdheid ook in Rom. 8: 35. 

 

Verdrukking is het komen in moeilijke omstandigheden waarin lichamelijke, ziellijke of geestelijke 

spanningen zijn die als druk worden ondervonden; benauwdheid is sterker en is een overstroming 

van tegenstrijdigheden. 

 

Paulus predikt het recht. Met de maat waarmee men meet zal men wedergemeten worden. Hij pre-

dikt geen vernietiging, maar vergelding. 

 

In Vs. 9 en 10 staan voor „werkt” twee verschillende werkwoorden: katergazomai en ergazomai, 

uitwerken en werken of verrichten. Het eerste wordt in Vs. 9 gebruikt: die het kwade uitwerkt: in 

Vs. 10 staat: die het goede, werkt, verricht. Het eerste geeft een welbewust handelen naar vaste lijn 

aan, het tweede eenvoudig een doen. 

 

Vs. 10 Vrede. Zij die heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zochten, Vs. 7, ontvangen die niet 

alleen maar nog een goed daarbij: vrede. Dit woord drukt in de Schrift allerlei zegeningen uit: per-

soonlijke, huiselijke, maatschappelijke, lichamelijke, geestelijke. Dat deze groep vrede ontvangt, 

bewijst dat zij met God verzoend zijn en daarom Christus zullen aanvaarden als zij van Hem horen. 

 

Deze ontvangt ook de Jood die nooit van Hem hoorde maar een hoger iets zocht. En mede de Griek 

die dit deed en doet.           P. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

3. De krachten der toekomende eeuw (vervolg) 

In de tegenwoordige bedeling, waar God zwijgt en Satan de gedaante van een engel des lichts kan 

aannemen, moeten we dus uiterst voorzichtig zijn, geen gebruik te willen maken van die bijzondere 

geestvermogens en niet trachten naar de gaven van de tijd der Handelingen en van de toekomende 

aioon. 

 

Wat we wel mogen, is door het gebed, waar we ons volkomen aan Gods wil onderwerpen, een gun-

stige invloed uitoefenen op andere mensen. Maar het zal dan niet noodzakelijk de genezing van een 

lichamelijke kwaal betreffen, maar veeleer een geestelijke werking waarbij God verheerlijkt wordt. 

Door onze gemeenschap met Christus, kan er een werking zijn van geest tot geest. 

 

We komen nu tot de toestanden in de toekomende aioon. Uit hetgeen God sprak tot de profeten, 

leren we dat er een bijzondere werking van Gods Geest zal plaats hebben, Jes. 44: 3; Ezech. 11: 19;  

36: 26, 27. De zonen Israëls krijgen een vlezen hart, een nieuwe geest en zullen dan Gods wet  -  in 

de zin van goddelijk onderricht  -  lief hebben. Zie ook Jer. 31: 33, Joël 2: 28 en 29 spreekt van het 

,.uitgieten” van de geest op hen, waardoor ze zullen profeteren, dus voor God spreken. Zij zullen 

dus als regel God kunnen „horen”. Door dromen en gezichten zullen ze allerlei diepere kennis ver-

krijgen, zonder tussenkomst der zintuigen. In die tijd komt de volle vervulling waarvan we met 
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Pinksteren en gedurende de tijd der Handelingen een voorproeve gezien hebben. Die christen-Joden 

zullen over meer dan normale geestesvermogens beschikken. 

 

Die nieuwe toestand begint dus na Christus’ wederkomst en met de opstanding ten laatsten dage, 

Joh. 6: 39, 40, 44, 11: 24, een opstanding uit de doden, waartoe de „eerste op standing” van Op. 20: 

5 zeker ook behoort. 

 

Om de dingen duidelijk in te zien, zullen we dan onderscheid moeten maken tussen hen, die weder-

geboren zijn en opstaan met een stoffelijk lichaam om op de aarde te blijven en anderen wier 

woonstede niet op aarde is. 

 

Over de opstanding van de eerst vermelde groep vinden we aanduidingen in het O. T. en in de de-

len van het N. T. die handelen over de sfeer der wedergeboorte: Jes. 25: 8; 26: 19, 21; Dan. 12: 2, 

13; Ezech. 32: 12 - 14; Hos. 13: 14; Joh. 6: 39 - 44; 11: 24, 25; Op. 14: 13; 20: 4; 1 Joh. 3: 2. Nooit 

wordt er gezegd, dat hun lichaam een andere bestaanswijze zal aannemen. We menen dat we ons 

deze mensen kunnen voorstellen als goed gelijkende, naar geest en lichaam, op de Here Jezus toen 

Hij in nederige gestalte op aarde was. 

 

Over de opstanding van de tweede groep lezen we in 1 Thes. 4: 15; en 1 Kor. 15: 42 - 50. Deze 

zijn de voor God gerechtvaardigden, die dus tot de positie van „zoon van God” gekomen zijn en 

die een verheerlijkt lichaam zullen hebben. Dit lichaam is niet meer onderworpen aan de wetten 

van de gevallen natuur en ze kunnen dan ook de Here tegemoet gaan in de lucht bij zijn komst. 

 

Behalve deze twee groepen zijn er nog degenen die de positie van „volwassen man”, Ef. 4: 13, 

bereikt hebben, die komen tot de uitopstanding uit de doden, Fil. 3: 11, wier lichaam der vernede-

ring veranderd zal worden, opdat het gelijkvormig worde aan het lichaam der heerlijkheid van 

Christus Fil. 3: 21, en die met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, Kol. 3: 4. 

 

Beide „zonen Gods” en „volmaakten in Christus” komen op aarde met Christus, en we kunnen ver-

onderstellen dat hun verheerlijkt lichaam dan een zichtbare gedaante aanneemt, zoals de Here na 

zijn hemelvaart zich op aarde vertoonde, maar de Schrift zwijgt hierover. 

 

Laat ons nu verder een en ander nagaan over degenen die een stoffelijk lichaam behouden. 

 

Als is er bij hen geen radicale verandering van bestaanswijze, toch moet er een groot verschil zijn 

met vroeger, zoals we reeds hierboven hebben nagegaan in verband met het nieuwe hart en de 

nieuwe geest. Men moet ernst maken met de vermelding van Hand. 3: 21 over de „wederoprich-

ting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten” en met het-

geen Rom. 8: 21 zegt over het vrijgemaakt worden van de schepping van de dienstbaarheid der 

verderfenis. In het N. T. vinden we nog zeer belangrijke aanduidingen aangaande hun nieuwe 

geestvermogens: In Mat. 5: 8 lezen we dat ze God zullen zien (optomai). 

In 1 Joh. 3: 2 staat dat ze op Christus zullen gelijken (homoios) en Hem zien (optomai) gelijk Hij 

is. 

 

Luk. 20: 36 zegt daarbij, dat ze gelijk engelen zullen zijn en niet meer kunnen sterven. 

 

Uit 1 Kor. 13: 9 - 12 leren we dat de beperkte kennis die we kunnen hebben door onze zintuigen 

eens plaats zal maken voor een volle kennis (epignosis). Dan zal men kennen zoals God ons kent. 

Er zal dus een ware, volle, rechtstreekse kennis zijn, „van aangezicht tot aangezicht”. 
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Het is dus duidelijk, dat zij die met een stoffelijk lichaam opstaan zich in een toestand zullen be-

vinden welke die van Adam vóór de val zal overtreffen. Waar Adam alleen gebruik kon maken van 

zijn vrijheid en bijgevolg sterven, verkrijgen deze het aionische leven en kunnen niet meer sterven. 

Hun hart zal besneden zijn, hun geest vernieuwd. Ze zullen beschikken over vermogens, kennis en 

kracht, die hen zal toelaten uit te voeren, in gemeenschap met hun Koning, de opdracht die aan het 

mensdom gegeven werd: de aarde onderwerpen en over alles heersen, Gen. 1: 28; Ps. 8: 7 - 9; Hebr. 

2: 5 - 7. Zij zullen de aarde bezitten, Mat. 5: 5; Ps. 37: 11. 

 

Toen het koninkrijk der hemelen nabij was, manifesteerden zich slechts nu en dan die krachten en 

waren dus „wonderen” en tekenen van dit nabij zijn. Als het koninkrijk, in de toekomende aioon, 

zal opgericht zijn, dan werken die krachten als regel. In zekere zin zijn er dan geen „wonderen” 

meer, als men door „wonder” verstaat wat ons „verwondert”. Er zijn ook geen tekenen meer, daar 

het Koninkrijk dan gekomen is. 

 

Als men ernstig rekening houdt met de „krachten der toekomende aioon” en de verandering in het 

hart en de geest van degenen die uit de doden zijn opgestaan met een stoffelijk lichaam, dan kan 

men ook in zekere mate komen tot een begrip van de algemene wereldtoestanden in die aioon. We 

willen daartoe een poging doen in een later epistel. 

AANHANGSEL 

Aangaande 1 Joh. 3: 2. 

 

Daar het voor ons onderwerp zeer belangrijk is zoveel mogelijk de juiste betekenis te vatten van 1 

Joh. 3: 2, willen we dit vers van meer nabij onderzoeken. 

 

De Statenvertaling is als volgt: „Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopen-

baard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat als (Hij) zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen ge-

lijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. De Nieuwe Vertaling is nagenoeg dezelfde. 

 

„Kinderen” is de vertaling van „tekna”. Het is de algemene term voor de nakomelingen van ie-

mand. In 1 Joh. 3: 2 zijn het de mensen die „uit God geboren zijn”, 1 Joh. 3: 9. Johannes handelt 

nooit over „zonen (huios) Gods”, hij gaat niet verder dan de wedergeboorte en het leven op aarde. 

 

„Geopenbaard”, Werkwoord „phanero” is bekend maken of worden, verschijnen.  

 

„Als”, vertaling van „ean”, dat letterlijk „indien” betekent. Zie b.v. Mat. 4: 9; 5: 13. 

 

„Hij” ontbreekt in de Griekse tekst. Volgens de vorm van het werkwoord, kan men „hij” of „het” 

bijvoegen. 

 

„Gelijk” is de vertaling van „homoioi”. Dit is het meervoud van homoios. Homoios wijst op een 

gelijkenis. Voor gehele gelijkheid heeft men „isos”.  

 

„Zien”, vertaling van „optomai”. In 54 van de 57 plaatsen waar dit woord voorkomt, gaat het over 

het „zien” van God, van de Zoon of van engelen. „Optasia”, door „gezicht” vertaald, wordt gebruikt 

voor een geestelijke verschijning. 

 

In het tweede hoofdstuk spreekt Johannes over hetgeen toen „de laatste ure” had kunnen zijn: de 

tijd van de Anti-Christus en de wederkomst des Heren. In het derde hoofdstuk handelt hij over de 

verschijning van Christus. „Hem zullen gelijkend zijn” wijst dan op een gelijkenis op Christus. Ze 
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zijn niet aan Hem „gelijk”, want al zal Hij verschijnen in de gedaante van een mens, toch heeft Hij 

een verheerlijkt lichaam. „Hem zien gelijk Hij is” wijst op het rechtstreekse, geestelijk „zien” van 

Christus, want de woorden „gelijk Hij is” duiden op het „zien” van Zijn wezen, niet op een zuiver 

zintuiglijke waarneming. 

Men kan dit vers echter ook enigszins anders verstaan. Johannes gebruikt in deze brief 6 maal het 

woord „ekeinos” (2: 6; 3: 3, 5, 7, 16; 4:17) vertaald door „Hij”, maar dat eigenlijk „die” betekent, 

namelijk „die Christus”, waarover Johannes het steeds heeft. Als de bedoeling van Johannes in 3: 2 

was geweest van de verschijning van Christus te spreken, waarom heeft hij dan niet het woord „ek-

einos” gebruikt: „indien die (Christus) zou verschijnen”? Terwijl het nu slechts de schijn heeft, dat 

hij een tegenstelling wil maken tussen „het is nog niet bekend gemaakt” en „indien het bekend 

gemaakt zou worden”. Als we deze laatste uitleg aanvaarden, dan heeft het „gelijkend zijn” en het 

„zien” betrekking op God, omdat het volgt op „kinderen Gods”. 

 

Eigenlijk komen beide wijzen van uitleg op hetzelfde neer, want God kunnen we alleen „zien” door 

middel van Christus, Joh. 14: 8, 9. En het „gelijken” kan alleen betrekking hebben op Christus, het 

Beeld Gods. Johannes spreekt blijkbaar over de belofte van Mat. 5: 8: „zij zullen God zien”, waar 

hetzelfde werkwoord „optomai” gebruikt wordt. De verheerlijkte Christus, is nog steeds de Zoon 

des mensen, maar Hij is ook de Zone Gods, d.w.z. God. 

 

De „gelijkenis houdt in, het niet meer kunnen sterven, Luk. 20: 36, het bezitten van meer ontwik-

kelde geestvermogens, die hen toelaten een rechtstreekse kennis te hebben van alle dingen en het 

beschikken over bijzondere krachten. 

Van dood en Opstanding 

No. 31 

Betekenissen. 

 

In tegenstelling tot de S.V. menen we dat het woord „sheool” een vijfvoudige betekenis heeft. Of 

het ook die van „Hel” heeft, zal nader blijken. 

A. Sheool -  Graf. 

De eerste en voornaamste betekenis is die van: „graf”. Naar zal blijken vinden we die in 30 van de 

65 teksten. We zullen deze groep in tweeën delen: eerst zullen we de teksten nemen waarin de S.V. 

„graf” zet, daarna die waarin we menen dat dit woord ook zo vertaald had moeten worden. 

 

Gen. 42: 38 „Maar hij (Jakob) zeide: zo hem (Benjamin) een verderf ontmoette op de weg  

zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefheid ten grave (in de sheool) doen nederdalen”. 
 

Gen. 44: 29. Juda herhaalt deze woorden voor de Regent en zegt in 44: 31: „en uw knechten zullen 

de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten grave (in de sheool) doen neder-

dalen”, 
 

De S.V. zet hier „graf” en dat is dan ook de betekenis. We willen er bijvoegen dat we hierbij den-

ken aan het persoonlijke graf, de grafplaats, de plaats die een dode ruimtelijk inneemt. Verder dat 

Jakob weet met zijn grauwe haar, d.i. lichamelijk in de sheool te komen. 

 

Die grondbetekenis: persoonlijk of plaatselijk graf vinden we ook in de volgende teksten. 

 

1 Kon. 2: 6, 9. Salomo krijgt van David opdracht Joabs grauwe haar niet met vrede in de sheool 
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te doen nederdalen, Vs. 6, maar „met bloed”, Vs. 9. Joab mag geen natuurlijke dood sterven „met 

vrede” maar moet gedood worden. De sheool is hier weer het persoonlijke graf. 

 

Job 7: 9. „Die in het graf (in de sheool) daalt, zal niet (weder) opkomen.” Ook hier is de sheool 

het persoonlijke graf. 

 

Job. 14: 13. „Och of gij mij in het graf (in de sheool) verstaakt.” Weer: het graf. Men lette er op 

dat Job niet vraagt om „naar de hemel” te gaan. 

 

Job 17: 13. „Zo ik wacht, het graf (de sheool) zal mijn huis wezen, in de duisternis zal ik mijn bed 

spreiden.” 

 

Job gaat naar het graf; dat is een plaats der duisternis. Dus niet naar de hemel. Noch ook naar een 

dodenrijk dat volgens de latere Joden in tweeën gedeeld is, zoals nu de Hades dit is voor vele 

Christenen. 

 

Job 17: 16. “Zij (de verwachting en het aanschouwen er van) zullen nedervaren met de handbo-

men des grafs (van de sheool) (dat is: met de baar waarmede een dode ten grave gedragen wordt) 

als er rust tezamen (dit is: met andere overleden mensen) in het stof wezen zal.” 
 

Job denkt spoedig te sterven en rust te vinden, niet in de hemel maar  -  in het stof. 

 

Job. 21: 13. “in een ogenblik gaan zij  -  de goddelozen van Vs. 7 -  naar het graf (naar de she-

ool).” 
 

De Kantteek zegt: „zonder in langdurig en pijnlijke smarten te kwijnen.” 

 

Opgemerkt zij dat 17: 13 zegt dat de sheool zijn huis zal zijn, hier dat de goddelozen ook naar het 

graf gaan. Hieruit volgt de zeer belangrijke conclusie dat de sheool niet de Hel kan wezen. In de 

sheool zijn vromen en niet vromen. Beiden gaan zij naar het graf. 

 

Job. 24: 19. „De droogte mitsgaders de hitte nemen de sneeuwwateren weg, alzo het graf degenen 

die gezondigd hebben.” 
 

Job wil hier zeggen: Een losbandig leven voert ten grave. 

 

Ps. 6: 6. „Wie zal u leven in de sheool (het graf)?” De sheool is geen plaats om God te loven om-

dat de doden, volgens Pred. 9: 5, niet metal weten. Ps. 115: 17a zegt: “De doden zullen de Here 

niet prijzen” en Vs. 17b voegt er bij: „noch die in de stilte zijn nedergedaald.” Als de vromen „za-

lig” zijn en God prijzen ongestoord, moet men dit versgedeelte laten vervallen, want als zij dan 

naar God in de hemel zijn opgestegen, kunnen zij niet in de stilte zijn neder gedaald. 

 

Ps. 31: 18. „Laat de goddelozen beschaamd worden, laat ze zwijgen in de sheool” (het graf). Ook 

uit deze tekst blijkt weer dat de niet vromen naar het graf gaan en dat dit niet de Hel is. 

 

Ps. 49: 15, 15. “Men zet ze (de onwijzen) als schapen in de sheool, de dood zal ze afweiden en de 

sheool zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning.” 

 

De Canisius Vert. luidt: „Als schapen worden ze het graf ingejaagd. Het is de dood die hen weidt. 

Regelrecht zinken ze neer in de kuil en hun gestalte gaat over tot de ontbinding van de dood”.  
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Ook nu weer laat de S.V. de niet vromen niet naar de Hel maar naar het „graf” gaan. Bij „elk uit 

zijn woning” tekent ze aan: uit zijn (des grafs) woning. 

 

Ps. 88: 4. „Mijn leven raakt tot aan de sheool.” St. Vert.: het „graf”. Dit is: ik zal spoedig sterven. 

 

Ps. 141: 7. „Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond der sheool” (des grafs). Het is met onze 

verwachting gedaan, wij zijn als reeds lang gestorvenen wier beenderen men verzameld en op een 

hoop geworpen heeft terwijl men intussen een kuil graaft om ze er in te werpen. „Mond” is hier 

„rand”. 

 

Spr. 1: 12. „Laat ons hen levend verslinden als het graf, ja geheel en al, gelijk die in de kuil ne-

derdalen.” 

 

Het graf wordt hier gezien als een groot roofdier dat de doden verslindt, steeds maar weer in zich 

opneemt. Men lette op het parallellisme: graf  -  kuil. Het graf is de kuil waarin de doden gelegd 

worden. 

 

Spr. 5: 5. Van de ontuchtige vrouw wordt gezegd: „Haar voeten dalen naar de dood, haar treden 

houden de sheool vast.” 

 

Hier zet de St. Vert.: „hel”. Maar in 7: 27 dat zo dadelijk volgt, vinden we mede van de ontuchtige 

vrouw „Haar huis zijn wegen der sheool, dalende naar de binnenkameren des doods”. Hier zette 

de St. Vert.: „des grafs”. Men ziet hoe inconsequent de vertaling is. Men leze ook in 5: 5 „graf”; 

de schrijver wil zeggen: Losbandig onzedelijk leven voert (meestal vroeg) ten grave. 

 

Spr. 7: 27. „En haar wegen (n.1. de wegen der ontuchtige vrouw, Vs. 10) zijn wegen der sheool 

(des grafs), dalende naar de binnenkameren des doods.”Ontucht leidt vaak tot vroege dood. 

 

Spr. 9:18. Hier wordt weer voor de ontuchtige vrouw gewaarschuwd: „De verstandeloze weet niet 

dat aldaar doden zijn, haar genoden zijn in de diepten van de sheool”. St. Vert.: „der hel”. 

 

De Kantteek zegt: „Dat is van de tijdelijke en eeuwige dood.” Met het eerste kunnen we ons vere-

nigen, het laatste is Calvinistische dogmatiek. 

 

De uitspraak in de Kantteek bij 7: 27 waarin eerst staat „Die naar het graf voeren” maar daarna: 

„Anders: naar de hel” want het woord betekent beide”, is ten enenmale onjuist. „Sheool” betekent 

niet: „graf” èn „hel”. Dit wordt eenvoudig weerlegd door zeker twee dingen:  

 

1° door Christus’ uitspraak dat de doden in de graven zijn, Joh. 5: 28,  

2° door het feit dat het Gehenna vuur pas gaat branden na Zijn wederkomst. (Zie hierachter).  

 

We willen op het begrip „sheool” niet vooruitlopen maar merken hier alleen op dat ook uit Spr. 1: 

12 volgt dat de „sheool” niet de „Hel” is want dit vers zet het woord in parallellisme met „kuil”. De 

O. T. schrijvers zien de sheool als een kuil maar niet als een hellevuur. 

 

Spr. 11: 24. „De weg des levens is de verstandige naar boven, opdat hij afwijke van de sheool be-

neden”. S.V. „hel”. 

 

Deze tekst betekent: De weg die ten leven leidt, die welke naar de opstanding voert (naar boven); 

zo wordt de verstandige bevrijd van de dood, het blijven in het graf. 

 

Spr. 23: 14. „Gij zult hem (de knaap die tucht nodig heeft) met de roede slaan en zijn ziel (zijn 
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persoon) van de sheool redden”. St. Vert.: „hel”. 

 

Door tuchtiging zult ge hem voor een losbandig leven dat vroegtijdig ten grave kan voeren, bewa-

ren. Lees ook hier: „graf”. 

 

Spr. 27: 20. “De sheool en het verderf worden niet verzadigd”. Steeds weer sterven er mensen. 

 

Spr. 30: 16. Het graf is een der vier dingen die niet verzadigd worden. Hier vinden we de gedachte 

van 1: 27 weer terug. Het graf  - de sheool  -  is in deze teksten symbool van de onverzadigbaar-

heid. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 7 

Aards - Hemels - Overhemels. III 

 

Nu de zes teksten uit Hebreeën. 

 

In Heb. 3: 1 is sprake van de overhemelse roeping, 8: 5 zegt dat de aardse tabernakel een voor-

beeld en afschaduwing was van de overhemelse, 9: 23 dat de overhemelse dingen door betere 

offeranden gereinigd moeten worden. Verder spreekt 6: 4 van de overhemelse gaven, 11: 16 van 

het overhemels vaderland, 12: 22 van het overhemels Jeruzalem. 

 

Waar uit de laatste drie teksten blijkt dat overhemels hier niet bedoeld te zeggen: bestemd voor of 

liggend in, daar de overhemelse gaven ontvangen werden door mensen die op aarde waren, het 

overhemelse vaderland het Kanaän is dat in de laatste of vijfde aioon op aarde gezien wordt, het 

overhemels Jeruzalem dan op aarde nederdaalt, geloven we dat dat woord overhemels hier de oor-

sprong aanduidt, niet de bestemming. De overhemelse roeping is niet voor maar uit de overheme-

len, de overhemelse dingen zijn niet voor de sfeer boven de hemelen maar voor die in de hemelen, 

zoals 9: 23 duidelijk zegt en de tabernakel is de afschaduwing van de dingen in de hemelen. Als we 

in de overhemelse roeping nu ook de roeping voor de hemelen mogen zien, vinden we in Hebreeën 

drie dingen voor de hemelen 3: 1, 8: 5, 9: 23 en drie voor de aarde, 6: 4, 11: 16, 12: 22 en geen voor 

de overhemelen. Hieruit blijkt duidelijk dat het overhemelse de oorsprong aanduidt. . 

 

Hetzelfde geldt dan ook 1 Kor. 15: 48 „Hoedanig de Overhemelse is, zodanig zijn ook de Over-

hemelsen.” Ook hier wordt de oorsprong aangeduid, hetzij van onze Here, hetzij van de uit God 

verwekten. 

 

Nu resten nog de vijf teksten van Efeze, n.l.: 1: 3 en 20, 2: 6, 3: 10, 6: 12. 

 

Om te beginnen merken we op dat er strikt genomen niet staat: „in de overhemelen” maar „in” of 

„onder de overhemelsen”, waarbij men kan invullen „plaatsen” of „wezens.” Er staat n.1. geen zelf-

standig naamwoord maar een bijvoeglijk naamwoord niet: en tois epouranois, maar: en tois epoura-

niois. Waar men nu het woord „epouranioi” ook vindt in 1 Kor. 15: 48 (zie hierboven), meent men 

dat men hierin dezelfde groep te zien heeft en we daarom niet moeten lezen: In de overhemelse 

plaatsen maar: „onder de overhemelsen” of „onder de hemelingen”. 

 

Als men dit doet, krijgt men dit: In 1 Kor. 15 vinden we Overhemelsen, n.1. overhemelse gelovigen 

en in Efeze hebben we Overhemelsen, maar dat zijn nu machten want de overhemelse gelovigen 

van 1 Kor. 15 worden volgens Ef. 1: 20 gezet onder, te midden van, de overhemelse machten en 

overheden. Zo althans wil men het zien.        P. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 7 

Schema Handelingen 19 

 

A l  -  1  Paulus’ aankomst te Efeze. 

     B 1  -  1  Enige mannen: Hun gesteldheid: discipelen. 

           C 1  -  2  Zonder heilige geest: onbekend er mee. 

       D 1  -  3  Wat zij ontvangen hadden: de doop van Johannes. 

     E l  -  4, 5  Wat Paulus zeide: de beschrijving van de doop van Johannes. 

     E 2  -  6  Wat Paulus deed: Lukas’ beschrijving van Paulus’ daad: handoplegging. 

       D 2  -  6  Wat zij ontvingen: heilige geest. 

  C 2  -  6  Heilige geest op hen: het gebruik: zij profeteerden. 

     B 2 -  7   De mannen. Hun aantal: Twaalf. 

A 2  -  8-12  Paulus’ verder verblijf in Efeze. 

 

Uit deze bouw blijkt duidelijk wat tegenover elkaar staat. Het geschil gaat er nu over waar we Vs. 5 

zullen plaatsen, bij E 1 of bij E 2. Dr. Kuyper en Dr. Bavinck doen het eerste. De Kantteek. der 

S.V. en de Companion Bible het laatste. Of m.a.w.: Zegt Vs. 5 dat Paulus doopte of Johannes. Of 

nog anders: Is Vs. 5 voortzetting van Vs. 4 of behoort het bij Vs. 6. 

 

De Kantteek. zegt van „hem” in Vs. 5: Namelijk Johannes de Doper. Want dit zijn de woorden van 

Paulus, verhalend hoe Johannes zijn discipelen doopte. Hetwelk blijkt uit de Griekse tekst in welke 

de twee woorden „men”, dat is „wel” en „de”, dat is „maar” of „en” waarvan het ene voorgaat in 

het vierde vers en het andere volgt in het vijfde vers, aanwijzen dat de dingen die in deze twee ver-

zen gezegd worden, samengevoegd moeten worden en dat er van één persoon en zaak gesproken 

wordt, zodat hieruit niet kan bewezen worden dat deze discipelen van Paulus herdoopt zouden zijn. 

 

Wat hiervan nu te zeggen. We geven Dr. Kuyper toe dat het Griekse woord men waarop de Kantte-

keningen wijst niet in de meest betrouwbare handschriften voorkomt. Maar dit is niet beslissend. In 

Vs. 4 en in Vs. 5 staat in het Gr. tweemaal het woord “de”. Dit is hier het best weer te geven door 

„nu”. Vs. 4 luidt dus:  zeide nu Paulus, Vs. 5 “En die hem nu hoorden” Meestal laat men die 

woorden onvertaald, maar in het Gr. hebben ze hun betekenis. Een van de betekenissen van dit 

woordje is dat het wel iets nieuws inluidt dat van het vorige verschilt maar er niet lijnrecht in te-

genstelling mee staat. Zo zijn Vs. 4 en 5 dus met elkaar verbonden. 

 

Het is echter niet hierop dat we willen steunen; er is een beter bewijs, n.1. de tijdvorm waarin de 

werkwoorden staan. Dit blijkt niet uit de S.V. noch uit de Nwe Vert., noch ook uit vele andere ver-

talingen omdat men voor de Griekse Tijdvorm, die van de aoristus, geen aparte werkwoordvormen 

heeft. 

 

De aoristus, drukt alleen een feit uit; niet de tijdsidee. Welnu, Palus gebruikt de aoristus in Vs. 4 

(doopt) en Vs. 5 (horen, worden gedoopt) maar gaat naar de tegenwoordige tijdvorm over in Vs. 6 

als hij over zijn eigen doen spreekt en naar de verleden tijd (aoristus II) als hij over de gevolgen 

spreekt. Hoewel er nu niet het woordje „men” staat, vallen we toch de Kantteek. bij en voegen Vs. 

4 en 5 samen; die geven dus aan wat Paulus zei aangaande Johannes en de uitwerking van diens 

prediking, n.1. dat wie van het volk hem  -  Johannes  -  hoorde gedoopt werd, terwijl in Vs. 6 dan 

volgt wat Paulus deed: hun de handen opleggen. (Zie structuur) 

 

We merken nog op dat het woordje „hem” in Vs. 5 cursief staat, in de grondtaal ontbreekt het dus 

en daardoor wordt dit vers nog te meer aan Vs. 4 verbonden. En verder dat in Vs. 4 van Paulus ge-

sproken wordt, n.1. dat hij zeide en in Vs. 6, n.1. dat hij iets deed. De Schrift geeft dus precies Pau-
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lus’ woord of daad aan; in Vs. 5 is het daarom niet zijn daad die beschreven wordt maar die van 

Johannes. 

 

Tot slot merken we nog op dat we nergens lezen dat Johannes’ discipelen gedoopt hebben en dat 

we niet mogen zeggen dat deze jongeren van Christus onhandig waren en hun doop geen waarde 

had. Ze waren discipelen en door Johannes gedoopt; mogelijk waren het buitenlandse Joden die 

eerst elders gewoond hadden en nu in Efeze gekomen waren. In geen geval waren zij ongedoopt 

zoals Dr. Kuyper en Dr. Bavinck willen. Is het omdat hun visie vastliep? 

 

De Schrift zegt dat zij in de doop van Johannes waren gedoopt. Dit staat ook van Apollos; die wist 

ook niet meer. Wat voor verschil is er tussen hen? Apollos is ook niet herdoopt. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXVII No. 8 AUGUSTUS 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 8 

HEBREEËN 11. DE GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS II. 

In Haran verbleven. 

In geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die 

hij tot een erfdeel ontvangen zou en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Vs. 8. 

 

„En zij kwamen tot Haran en woonden aldaar”. Gen. 11: 31 b. 

 

Wie de kaart raadpleegt zal zien dat Terach en Abram een tocht van ongeveer 900 km maakten. Zij 

trokken mogelijk voort langs de Eufraat die zij eerst overgestoken waren en kwamen eindelijk aan 

in Haran, de plaats waar de karavaanweg naar het westen de rivier kruiste. Zij trokken de rivier 

echter niet over maar vestigden er zich daar. Zij hebben er mogelijk vele jaren gewoond. De Com-

panion Bible neemt hiervoor 25 jaar; dat is een vermoeden maar het kan zeer wel juist zijn. Hoe 

dan ook, één ding is zeker: Abram was, in Haran wonende, nog geen Hebreeër, dit is: „man van de 

overzijde”, want hij was nog niet overgetrokken. 

 

Wat was de oorzaak? Het vlees. Dat van Terach, dat van Abram. 

 

Bij Terach. Hij was een godsdienstig man. Naast de ware God, van Wie hij een zekere kennis had, 

diende hij de afgoden: in Ur was de maanverering in zwang. Met daarnaast nog andere afgoden-

diensten. Joz. 24: 1. Toen hij echter van Abram de verschijning van de God der heerlijkheid ver-

nam, greep hij de leiding en zou deze God dienen. Maar hij verstond de boodschap niet. 

 

Alleen die uit God is hoort de woorden Gods. D.w.z. verstaat ze. De natuurlijke (ziellijke) mens, 

hij die onder de invloed van de zinnen staat en de begeerten er van opvolgt, neemt ze wel aan, zo-

als degene die in steenachtige plaatsen gezaaid is, zelfs met vreugde, maar heeft geen diepte van 

aarde. 

 

Terach wil Ur best verlaten en naar een ander land gaan. 

Zijn besluit is spoedig genomen en niet achtende op wat de Here gezegd heeft neemt hij de leiding. 

Maar hij kan de reis niet volbrengen en na zo’n lange tocht wil hij rust hebben. Zo vestigt hij zich 

in Haran en dit wordt de pleisterplaats, de woonplaats. Het vuur was gedoofd. En dit niet alleen, 

maar hij stond Abram, wellicht zijn jongste zoon (zie Gen. 11: 26, 32 en 12: 4) ook in de weg. 

Terach werd geen Hebreeër. Hij was er ook niet toe geroepen.     P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 20 

Vs. 11. Bij God is geen aanneming des persoons; Gr.: aangezichts. Dit is een echt O. T. uitdruk-

king doorgaande in het N. T. Zie Deut. 10: 17, 28: 50, Job 13: 10, 32: 21, Mal. 1: 8, 2: 9, Mt. 22: 

16, Hand. 10: 34, Ef. 6: 9, Col: 3: 25, Jak. 2:1, 9. God kent geen enkele bevoorrechting of achter-

uitzetting om des persoons wil. Noch zijn staat noch zijn rijkdom of macht komt in aanmerking. Hij 
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vraagt naar ras noch sekse, naar klasse noch kleur. Hij legt alleen de maatstaf van het recht aan en 

vraagt niet of men Jood of Griek is. Hij heeft geen lievelingen die Hij vrijstelt van het oordeel. 

Loon en straf komt er voor de werken, ongeacht de persoon. 

 

De uitspraak van dit vers kan misbruikt worden en is dit ook als een argument tegen het feit van de 

verkiezing naar genade. Kan men niet vragen of God niet partijdig is. Hij toch verkoos Israël. Maar 

de wedervraag is: Heeft dit feit Israël behouden van bezoeking met Zijn toorn of zal het dit doen? 

En het antwoord is Am. 3:2: Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend, 

daarom zal Ik uw ongerechtigheden over u bezoeken. God is nooit partijdig in het oordelen van de 

zonden van Zijn volk. Juist omdat zij Zijn volk zijn, zijn zij het eerst onderworpen aan Zijn tuch-

tiging. God trekt in dit opzicht niemand voor. Ook over de gelovigen in Christus komt eenmaal de 

beoordeling hunner daden en de bepaling van het loon. Hoewel zij behouden zijn ten leven komen 

hun werken na hun geloven in de Goddelijke weegschaal. Zie 2 Kor. 5:10, Col. 3: 24 en 25. 

Het woord „aanzien des persoons” is in vier teksten verbonden met Goddelijk of menselijk oor-

deel: Jak. 2: 1, 9, Rom. 2: 11, Ef. 6: 9, Col. 3: 25. 

 

Vs. 12. Dit vers geeft ons de norm aan van Gods gerechtigheid: de wet. 

 

Wet. Het is opmerkelijk hoe vaak Paulus dit woord in Romeinen gebruikt. Vinden we het bij hem 

in 1 Cor., Ef., Fil., 1Tim. en Hebr. samen 29 maal, in Galaten, nauw verwant aan Romeinen, komt 

het reeds 32 maal voor en in Romeinen niet minder dan 75 maal. Van al deze keren heeft het niet 

vaak het bepaalde lidwoord; in dit hoofdstuk alleen in Vs. 14 en 20. Voor het „onder de wet” der 

S.V. staat „in wet”, zonder lidwoord; het betekent: in de sfeer der wet staande. Voor „door de wet” 

staat er „door wet”. Beide voorzetsels („en” en „dia”) kunnen het lidwoord in zich dragen. 

 

Wat is er onder het „zonder wet” te verstaan. Velen vatten dit op als de wet van Mozes; we geloven 

echter dat dit de bedoeling van Paulus’ woorden niet is. Het woord „wet” heeft n.1. verschillende 

betekenissen. We willen die in het kort aangeven. 

 

Wet duidt aan: 

1° de eerste vijf boeken der Schrift aan; deze heten dan de wet van Mozes: b.v. Lk. 24: 44, Mt. 7: 

12, 12: 5, 22: 36 - 40, Rom. 3: 21;  

2° het gehele O. T.: b.v. Joh. 10: 34 (Ps. 82: 6), 12: 34 (Dan. 7: 14), 15: 25 (Ps. 69: 5, 109: 3), 1 

Kor. 14: 21 (Jes. 28: 11, 12), 14: 34 (Gen. 3: 16), Gal. 4: 21, 22 (Gen. 16: 15);  

3° heeft het andere betekenissen: er is de wet van Christus, Gal. 6: 2, de wet van de Geest des le-

vens, Rom. 8: 2, de wet der vrijheid, Jak. 1: 25, de wet der zonde, Rom. 7: 21, de wet des geloofs, 

Rom. 3: 27, de wet des gewetens, Rom. 2: 14. e.a. 

 

Welke betekenis heeft het woord nu in Rom. 2: 12. Niet die van wet des gewetens, want onder deze 

leven alle mensen. God heeft deze allen ingeschapen en al kan men ze verkrachten, dan bewijst dit 

juist dat ze er is. We geloven daarom dat we hier onder „wet” en onder „zonder wet” moeten ver-

staan de bijzondere Goddelijke openbaring, dus punt 2, het geheel van de woorden Gods. Zovelen 

nu als er zonder de openbaring van Gods woord zullen gezondigd hebben, zullen ook zonder het 

oordeel mede in die openbaring vervat, verloren gaan, d.i. niet tot aionisch leven komen, maar hun 

oordeel zal licht zijn, zie Lk. 12: 48 en zovelen als er „in wet”, in de sfeer van die openbaring ge-

leefd hebben, zullen daar zij de wil des Heren geweten en die niet gedaan hebben hun schuld ver-

zwaard zien, Lk. 12: 47, en door de openbaring geoordeeld worden. Het zal gebeuren niet vlak na 

hun sterven zoals de leer der bewust voortlevende ziel wil maar in de dag des oordeels en dat door 

Christus, Joh. 5: 27, 2Tim. 4:1, Rom. 2: 16. 
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Vs. 16. In Vs. 13 - 15 vinden we weer een lange Paulinische tussenzin; we verbonden daarom Vs. 

12 aan Vs. 16. Het oordeel vindt plaats in de dag dat God de verborgen dingen des mensen zal oor-

delen door Jezus Christus. Het geweten en de rede zullen dan ontwaken. Het licht dat de mensen zo 

vaak vrezen zal de meest verborgen schuilhoeken van het hart ver- en doorlichten. Dan brengt God 

„aan het licht wat in de duisternis verborgen is en (zal) openbaren de raadslagen der harten”,  
1 Kor. 4: 5. Zo zal een ieder voor zichzelve Gode rekenschap geven, Rom. 14: 12, een ieder „van 

ons”, gelovigen, een ieder der zovelen die zonder of in „wet” (openbaring van Gods wil) gezondigd 

hebben. Ieder zal met dit oordeel instemmen, in zijn geweten voelende dat het recht is. 

 

Dit oordeel is naar „mijn evangelie” zegt Paulus. Er behoort toe dat God al ’s mensen werk ja 

zelfs gedachten zal oordelen. God zal alle werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, 

het zij goed of het zij kwaad, Pred. 12: 14. Wie lof heeft verdiend, zal die ontvangen, 1 Kor. 4: 5, 

wie de ongerechtigheid heeft gehoorzaamd, toorn en gramschap, wie heerlijkheid eer en onver-

gankelijkheid gezocht heeft, aionisch leven en vrede, wie het kwade heeft uitgewerkt ver-

drukking en benauwdheid. Dit is recht en zo zal het zijn in Gods oordeel. 

 

Nu de tussenzin van Vs. 13 - 15. 

 

Vs. 13. Dit vers geeft het beginsel aan dat aan elke wet ten grondslag ligt. Niet de hoorders maar 

de daders zijn rechtvaardig. Zo ook voor Gods wet. 

 

Vs. 14. Vele heidenen die geen kennis hebben van Gods geopenbaarde wil betonen door hun 

gedrag een instinctieve kennis der zedelijke wet te hebben. Zij vervullen geen wet maar hebben 

lief en doen de dingen door de innerlijke zedelijke kracht die na de val nog is gebleven, de geslach-

ten door. De zedelijke instincten van de mens vallen het recht toe. Daden uit de zedelijke instincten 

voortkomend worden als recht erkend en worden een regel die door velen wordt gehouden. Zo zijn 

de zedelijke standaards gekomen onder de volken. In oude tijden was daar de wet van Chammoe-

rabi  -  wellicht de Amrafel van Gen. 14 - deze stond zo dicht bij de wet van Mozes dat sommigen 

hebben gedacht dat deze er aan ontleend was. Zo hebben ook andere volken ondanks verblinding 

en verdwazing nog veel zedelijks behouden en zijn zo zichzelve tot wet. 

 

Vs. 15. Ook in de Heidenwereld wordt met goed en kwaad gerekend. Zeker, er is veelal grote 

duisternis maar ondanks deze is er kennis van goed en kwaad. Hoe meer de heidenen doen wat met 

Gods wet samenvalt, d.i. hoe meer zij de hun onbekende God als hoogste Wezen eren en de liefde 

tot de naaste betrachten, des te meer handelen zij in overeenstemming met wat Gods geopenbaarde 

wil vraagt. Er is een innerlijk zedelijk besef. Dit is de bron van veler hoogstaand leven dat gevon-

den wordt bij heidenen en tevens bij vele ongelovigen in onze dagen. 

 

Het ingeschapen zedelijk beginsel vindt zijn rechter in het geweten. Dit geeft getuigenis over hun 

daden. Het kan beschuldigen van verkeerde daden, het kan dingen die gedaan zijn verontschuldi-

gen. 

 

Het „geweten” komt vaak voor in Paulus’ Brieven. Van de 32 keer in het N. T. gebruikt Paulus het 

26 maal. Het Griekse woord betekent: „samen weten”. Het betekent  

 

- 1° het bewustzijn, 1 Kor. 4: 4,  

- 2° het zedelijk besef. In deze zin gebruikt Paulus het hier. 

 

In de getuigenis van het geweten ziet Paulus mede het bewijs dat de heidenen zichzelf tot een wet 

zijn. Kunnen we hun min of meer zedelijke wetten de objectieve maatstaf noemen, het geweten is 

de subjectieve in dezen. 
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Het geweten staat steeds aan de kant van Gods wil voor zover die bekend is. Het spreekt met God-

delijk gezag en oefent dit uit. Het „getuigt mede” en is duidelijker hierin dan het verstand. 

 

Aan het getuigenis van het geweten wordt de rede toegevoegd. Na een daad komen de overleggin-

gen. Die worden met anderen besproken en daardoor komt de beschuldiging of sterker naar voren 

of er worden motieven aangevoerd ter verontschuldiging. Dit alles is een bewijs dat de Volken 

zichzelf ten wet zijn. 

 

Vs. 16 bespraken we reeds. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

4. De toestanden in de toekomende aioon. 

 

Adam en zijn nakomelingen hadden de aarde moeten onderwerpen, Gods koninkrijk op aarde doen 

komen. Door zijn zonde werd, integendeel, de aardbodem vervloekt, ligt de gehele wereld in de 

Boze, 1 Joh. 5: 19, is de schepping aan de ijdelheid onderworpen, onder de slavernij der verderfe-

nis, Rom. 8: 20, 21. 

 

De tweede Adam en Abrahams aardse zaad, namelijk het bekeerde volk Israël, zal bij zijn weder-

komst alle dingen wederoprichten, Hand. 3: 21. Daartoe wordt leven, kennis en macht gegeven aan 

hen die het koninkrijk der hemelen zullen „beërven”. De Satan zal dan gebonden zijn, Op. 20: 2, en 

de schepping vrijgemaakt tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, Rom. 8: 21. 

 

Het is niet gemakkelijk voor ons om ons een juiste gedachte te vormen over de toestanden op aarde 

gedurende die aioon. Toch beschikken we over talrijke inlichtingen van de profeten, die door Gods 

inwerking in staat gesteld werden iets te kennen aangaande die toestanden. Laat ons een en ander 

hierover nagaan. 

 

Allereerst is er een algemene toestand van vrede. Reeds in Lev. 26: 6 werd door de Here aan Israël 

de belofte gedaan van vrede in hun land, als ze in zijn inzettingen zouden wandelen en zijn geboden 

houden en doen. Noch de vijandige volken, noch de dieren zullen ze hoeven te vrezen, Lev. 26: 6; 

Jes. 11: 6 - 8; 65: 25; Ezech. 34: 28; Hos. 2: 17, zodanig, dat ze zelfs zeker zullen wonen in de on-

bebouwde streken (woestijn) en slapen in de wouden. De Here zal het verbond des vredes met hen 

maken, Ezech. 34: 25, 27, 28; Hos. 2:17, dat reeds aan Pinehas beloofd was, Num. 25: 12; Mal. 2: 

5. Daar de Vredevorst dan heerst, kan het niet anders of er is een algemene vrede, Jes. 9: 5, 6. 

 

De bevolking zal zeer toenemen, Ezech. 36: 10, 11, zodat niet alleen de steden bewoond zullen zijn, 

maar ook de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden, Ezech. 36: 33, 34. Vele Schriftplaatsen 

spreken over landbouw en veeteelt, Jer. 31: 12; Jes. 30: 23; Zach. 3:10. Het land wordt bebouwd 

door middel van ossen en ezelsveulens, Jes. 30: 24. De onbebouwde streken („woestijn”) zullen tot 

een vruchtbaar veld worden, de wildernis zal bloeien als een roos, Jes. 32: 15; 35: 1, 2, want er is 

water, Jes. 35: 6; 43: 19, 20. De belofte van regens te geven op hun tijden, Lev. 26: 4, wordt ver-

vuld, Jes. 30: 23; Ezech. 34: 26; Joël 2: 23. Ook de dauw, die zulk een belangrijke rol speelt in lan-

den met een droog klimaat, zullen ze ontvangen, Zach. 8: 12. Daarentegen zullen ze geen last heb-

ben van het onkruid, Jes. 51: 13. 

 

Daar de planten regelmatig bevochtigd zullen worden en er weinig last zal zijn van onkruid en on-

gedierte, zal de landbouw geen zware taak zijn, en zullen ze dus niet meer met smarten en in het 

zweet van hun aanschijn „brood eten”, zoals na de val. De uitdrukking „doornen en distelen”, Gen. 
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3:18 moet men opvatten voor allerlei onnuttig of schadelijk gewas. Men weet, dat doornen kunnen 

ontstaan door gebrek aan water en verwildering, en dat, omgekeerd, door meer gunstige omstandig-

heden, er bladeren of takken kunnen komen in plaats van doornen. 

Als gevolg van die gunstige omstandigheden voor landbouw en veeteelt, zal er overvloed 

van voedsel zijn, Lev. 26: 4, 5; Jes. 30: 23; Ezech. 34: 27; Joël 2: 24 - 26; 3: 18; Amos 9: 

13; Zach. 8: 12. En, mede door de goede kwaliteit van dat voedsel, zullen mensen en die-

ren een goede gezondheid hebben, zodat zelfs de niet-wedergeborenen een lang leven 

kunnen hebben, Jes. 65: 20; Ps. 92: 13 - 15. 

 

Uit nog menige andere Schriftplaats blijkt dat het leven een eenvoudig en landelijk karak-

ter zal hebben en er dus geen sprake zal zijn van een belangrijke industriële ontwikkeling. 

Van Jeruzalem lezen we dat ze „dorpsgewijze” bewoond zal worden, wegens de veelheid 

der mensen en der beesten, die in het midden ervan wezen zal, Zach. 2: 4. 

 

Als men dit alles leest, kan men natuurlijk de neiging hebben die dingen niet letterlijk op 

te vatten, maar als beeldspraak voor geestelijke zegeningen. Zij die menen dat Israël 

slechts een zinnebeeldig volk was, en de Kerk de realiteit is, en die dus reeds in onze bede-

ling een voorbereiding zien van het koninkrijk, zijn wel verplicht al die uitspraken te „ver-

geestelijken”. Maar zelfs de Schriftonderzoekers, die geloven in Israëls nationaal en gods-

dienstig herstel, die overtuigd zijn dat al de beloften vervuld moeten worden, die aan dat 

volk werden gedaan in verband met het koninkrijk der hemelen, kunnen geneigd zijn in de 

toekomende aioon een verdere ontwikkeling en vervolmaking te verwachten van onze te-

genwoordige beschaving en cultuur. Dan trachten ze wel min of meer de letterlijke zin der 

profetie te behouden, maar kunnen dat niet consequent doorvoeren. 

 

Maar als men er ernstig rekening mee houdt, dat de tegenwoordige bedeling  -  vanaf einde 

Handelingen tot Israëls godsdienstig herstel  -  een volledige onderbreking vormt in het 

„normale” Voornemen Gods, dan kan men inzien dat onze tegenwoordige beschaving en 

cultuur in Gods ogen niet het grote belang hebben, dat wij er aan hechten. En daarbij moe-

ten we niet vergeten, dat slechts een klein deel van het mensdom van die beschaving en 

cultuur „geniet”, en dat grote massa’s in Azië, Amerika en Afrika nog leven zoals 2000 

jaren (of méér) geleden. 

 

Het is toch door de Abrahamietische beloften en door middel van de natie Israël, dat de 

Here het mensdom wil zegenen, behouden en verheerlijken. De gehele tijd waar Israël niet 

Gods volk is, waar God als het ware „zwijgt” en het gevallen mensdom zijn gang laat gaan -  dus 

de tijd waarin we nu leven  -  is geheel abnormaal en kan alleen tot strijd, oorlog en eindoordeel 

voeren. 

 

Wat zal er, overigens, van de tegenwoordige beschaafde wereld overblijven aan het einde van de 

tegenwoordige aioon? Men denke toch aan de ernstige waarschuwingen, die we bij de profeten van 

Oud en Nieuw Testament vinden. Jer. 30: 11 zegt dat de Here een „voleinding zal maken” (of: 

„voor goed zal afrekenen”) met al de volken, waarheen Israël verstrooid was. En men kent de 

woorden van Mat. 24: 7, 22, 29: „Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan”, „er zullen zijn 

hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen”, “zo die dagen niet verkort werden, geen vlees 

zou behouden worden”. Het boek Openbaring spreekt over allerlei rampen, waarbij een groot deel 

van het mensdom omkomt, en over een aardbeving „hoedanig niet is geschied van dat de mensen 

op de aarde geweest zijn, een zodanige aardbeving en zo groot”, Op. 16: 18. Niet alleen Babylon 

wordt in één uur verwoest, maar ook de steden der volken, Op. 16: 19; 18: 19, 21. Hoeveel „over-

geblevenen van alle volken, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn”, Zach. 14: 16, zullen er 

dan nog overblijven? 
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Daarbij weten wij al te goed, dat, behalve de verwoesting veroorzaakt door die grote aardbeving, 

de mensen middelen bezitten om de grootste steden in een ogenblik te doen verdwijnen. De Schrift 

spreekt wel in de eerste plaats over de volken die leven in de omstreken van het land Israël, maar 

we hebben reeds Jer. 30: 11 vermeld, waar sprake is van al de volken, waarheen Israël verstrooid 

was. En in de tegenwoordige wereldtoestand kan men geen klein deeltje der wereld van het overige 

afscheiden. Maar wat men wel kan zeggen, is dat die grote verwoestingen vooral de beschaafde 

landen zullen treffen. 

 

De ontwikkelingsgraad van een klein deel van het mensdom, gedurende de tegenwoordige tussen-

periode, geeft dus helemaal niet aan wat we gedurende het koninkrijk op aarde mogen verwachten. 

En er bestaat geen goede reden om de profetische mededelingen niet zo letterlijk mogelijk te aan-

vaarden. 

 

Maar, als het leven in de toekomende aioon dan zeer eenvoudig en landelijk zal zijn, wil dit zeggen 

dat men zal terugkomen tot de toestanden van 2000 jaren geleden? Om op deze vraag een antwoord 

te kunnen geven, moeten we wederom steunen op hetgeen de Schrift er over leert. 

 

Voor wat de bevolking der aarde betreft moet men onderscheid maken tussen Israël, het uitverko-

ren geslacht, het Koninklijke priesterdom, de heilige natie, het volk des eigendoms, 1 Petr. 2: 9 en 

de andere volken. Zoals reeds opgemerkt, zullen dat, na de catastrofen van het einde onzer aioon, 

zeer waarschijnlijk meestal de nu nog onbeschaafde volken zijn, bestaande uit mensen die niet „van 

boven” geboren zijn. 

 

In die aioon is Christus de Koning (melek) over Israël en over de hele aarde, Ps. 24; 47: 2 - 7; Jes. 

9: 6; Jer. 23: 5; Zach. 14: 9; Mat. 19: 28; 25: 31; Luk. 1: 31 - 33; Hand. 2: 29 - 31; 15: 14 - 17. De 

opgestane David zal vorst (nasj) zijn en koning (melek) over Israël, 2 Sam. 7: 16; Jer. 30: 9; Ezech. 

34: 23, 24; 37: 24, 25; Hos. 3: 5. Daarbij is er ook een vorst (nasj) in de ons meer gebruikelijke be-

tekenis van dit woord, die offers zal offeren, Ezech. 45: 17, 22; 46: 4, 12, en zonen zal hebben, 

Ezech. 46: 16. 

 

De twaalf apostelen der besnijdenis zullen, na hun opstanding, op twaalf tronen zitten, oordelende 

de twaalf stammen Israëls, Mat. 19: 28. Abraham, gerechtvaardigd zijnde, zal met een geestelijk 

lichaam opstaan als „erfgenaam” der wereld, Rom. 4:13. Vermoedelijk zullen andere gerechtvaar - 

digden ook een opdracht hebben. 

 

De engelen schijnen een belangrijke rol te moeten vervullen. We kunnen dit afleiden uit hetgeen 

gedurende de periode der Handelingen  -  die een voorproeve was van het koninkrijk  - gebeurde: 

een engel opende de deur der gevangenis waarin de apostelen opgesloten waren, 5: 19; een engel 

zond Filippus tot de Ethiopische kamerling en nam daarna Filippus op en voerde hem naar Azote, 

8: 26, 29, 39; een engel bracht Petrus bij Cornelius, 10: 3, 19, 22; 11: 12, 13; een engel verloste 

Petrus uit de gevangenis, 12: 7 - 10; een engel sloeg Herodes, die God de ere niet gaf, 12: 23; een 

engel kondigde Paulus aan, dat hij voor de keizer moest verschijnen, 27: 23, 24. 

 

De engelen Gods zijn inderdaad allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om 

dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen, Heb. 1: 14. 

 

Voor wat Israël betreft, deze natie zal heersen over de volken, Jes. 14: 1, 2; 49: 23; 55: 3 - 5; 60: 10 

- 12 enz., maar het zal niet zijn uit heerszucht, maar tot zegen, Ps. 96: 3; Jes. 2: 2, 3; Jer. 3: 17; 

Zach. 2: 11; 8: 13 - 23; 14: 16 - 17. Dan zal vervuld worden, wat de Here aan de elf discipelen op-

droeg: „Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende tot de naam des Vaders, en des 

Zoons en des Heiligen Geestes”, Mat. 28: 19. Dan zullen zij inderdaad de kracht hebben om die 

opdracht uit te voeren, want dan is niet alleen alle macht gegeven in hemel en op aarde aan hun 
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overste Leidsman, maar Hij heeft die macht ook aanvaard. Op. 6: 16; 11: 15, 17; 12: 10; 16: 1, 6. 

En Hij zal dan ook werkelijk met hen zijn tot de voleinding der aioon. 

 

Van dood en Opstanding 

No. 32 

Pred. 9: 10 „Want daar is geen werk, noch verzinning (vernuft) noch wetenschap in de sheool 

waar gij henengaat.” 
 

In Vs. 5 wordt gezegd dat de doden, de gestorvenen in het algemeen, wie dan ook, van niets weten. 

Dit wordt hier, meer verbijzonderd, herhaald. In de sheool werkt men niet, bedenkt men niets, weet 

men niets. Men is er eenvoudig in een onbewuste toestand. Ondanks dit leert men het bewuste 

voortleven en zegt men: Zij weten niet meer van de aardse dingen, maar hebben wel innerlijk be-

wustzijn. De Kantteek. zegt; „Want hij wil hier geenszins te kennen geven dat de zielen der men-

sen na de lichamelijke dood, zouden te niet gaan.” Nu leren wij ook dat de dood geen vernietiging 

van de persoon is maar dat is het punt niet waar de Prediker het over heeft. Hij spreekt niet over de 

vraag of ze voortbestaan maar over de wijze van voortbestaan en zegt dat ze onbewust zijn: ze we-

ten van niets. Hierover had de Dogmatiek der 17e eeuw geen oog en dit heeft ze in het algemeen 

genomen nu nog niet. 

 

Hoogl. 8: 6. „Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als de sheool” (het graf). 

 

Kantteek.: „Gelijk de dood door zijn kracht ook de allersterkste mens overwint, Ps. 89: 49, alzo is 

de onderlinge liefde tussen ons beiden zeer sterk. “ En verder: „IJver of jaloezie. Dit betekent een 

heftige brandende liefde. Deze liefde of ijver wordt gezegd hard te wezen als het graf omdat zij 

alle zwarigheid verslindt en overwint zoals de dood en het graf alles verslinden. 

 

Jes. 5: 14. „Want de sheool zal zich wijd opsperren en zijn mond opendoen zonder maat opdat 

nederdale haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis en die in haar van vreugd op-

springt.” 

 

Het graf wordt hier gepersonifieerd, want voor „zich” staat in het Hebr.: zijn ziel. Het wordt gezien 

als een verslindend monster dat opslokt en verteert. Zowel Jeruzalems „heerlijkheid”, dat zijn de 

voornamen en rijken, als de „menigte”, het gewone volk met hun brasserijen en wellusten zullen 

door de dood getroffen worden en ten grave dalen. 

 

Jes. 38: 10. „Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten der sheool (des grafs) he-

nengaan.” 

 

„De poorten des grafs” zijn de toegang tot Hiskias begraafplaats. 

 

Jes. 38: 16. „Want de sheool (het graf) zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil 

nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen.” 
 

En dan vervolgt Vs. 19: „De levende, de levende, die zal u loven gelijk ik heden doe.” 

 

Hiskia weet dat hij, in het graf liggend de slaap des doods slaapt, dat de doden de Here niet prij-

zen, zij zijn in de stilte nedergedaald, Ps. 115: 17. Zolang hij in de sheool is, weet hij van niets. Pas 

bij de terugkeer tot het leven zal hij God loven. Hoe kan hij dan bewust zijn na het sterven. 

 

Men lette er op dat Hiskia een drievoudig verband legt: sheool  -  dood  -  kuil. De sheool is voor 

hem in wezen de kuil en daar is hij in de toestand des doods. 
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Jona 2: 2. „Uit de buik der sheool (des grafs) schreide ik”. 

 

De buik van de vis is hem als een graf waarin hij besloten was en die ook zijn graf scheen te zullen 

worden. 

 

Hab. 2: 5. “Die zijn ziel wijd open doet als het graf.” 

 

Ook hier wordt evenals in Jes. 5: 14 het graf gepersonifieerd en voorgesteld als een verslindend 

monster. Vs. 5b vervolgt dan ook: „En gelijk de dood is die niet zat wordt en tot zich verzamelt al 

de Heidenen en vergadert tot zich alle Volken”. 
 

Nu komen we tot de tweede groep, die waarin de S.V. „hel” vertaalt. 

 

Num. 16: 30 en 33. Volgens de S.V. zijn Korach en zijn aanhangers „levend ter helle” gevaren. 

De vertalers hebben zeker aan de middeleeuwse Hel, de strafplaats der verdoemden, gedacht. Het 

doet echter vreemd aan dat zij aan het woord Sheool dat zij in Gen. door „graf” vertaalden toen het 

een vrome gold, hier ineens een geheel andere betekenis geven. Is dit terecht? 

 

In Num. 16 gaat het over de opstand van Korach, Dathan en Abiram. Mozes raadt het volk aan zich 

van de tenten dier mannen te verwijderen. Dan zegt hij: „Indien dezen zullen sterven gelijk alle 

mensen sterven (d.i. gewoon, op een sterfbed), zo heeft de Here mij niet gezonden. Maar indien 

de Here wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal openen en ze verslinden met alles 

wat het hunne is en zij levend in de sheool zullen varen, alsdan zult gij bekennen dat deze man-

nen de Here getergd hebben.” Vs. 30. In Vs. 32 zien we dit dan gebeuren: „De aarde opende haar 

mond en verslond ze met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de have” en 

Vs. 33 zegt dan: „en zij voeren neder en alles wat het hunne was, levend in de sheool en de aarde 

overdekte ze en zij kwamen om uit het midden der gemeente.” 

 

Als de traditionele opvatting dat Korach en zijn aanhangers levend naar de Hel zijn gegaan juist is, 

dan moet men zich deze Hel in de aarde denken; deze werd immers gekloofd en er kwam een 

scheur in. Daar, onder in zou dan zeker de toegang moeten zijn tot het hellevuur want zij voeren 

daarin. Maar leert de Schrift dit nu? Geenszins. Mozes zegt dat als de aarde hen levend opslokt dit 

een bewijs zal zijn voor zijn zending. Anderen komen in de sheool als zij gewoon sterven: dezen 

stierven ongewoon: de aarde zonk onder hen weg, zij stortten in de spleet, de aarde sloot zich, zij 

stikten en waren meteen ook begraven. 

 

De woorden „levend ter helle varen” heeft velen verleid te denken dat zij nu nog levend in de Hel 

zijn. Als dit waar is vinden we twee vreemde dingen. Ten eerste zijn zij dan de enigen die „levend” 

naar de Hel gingen terwijl anderen daar „dood” (zijnde) heen gaan. Ten tweede dat al wat het hun-

ne was, hun huizen (tenten) met al wat het hunne was, al hun have, ook naar de Hel gingen. Dit 

staat immers in Vs. 33. Gods Woord leert dat niet, dit geeft een andere verklaring: „de aarde over-

dekte ze” Vs. 33 en in Vs. 30 dat het aardrijk hen zou verslinden. Dus niet de Hel. 

 

Ps. 16: 10 „Gij zult mijn ziel in de sheool niet verlaten, Uw Heilige zal geen verderving zien.” 

 

Waarom de St. Vertalers hier „hel” zetten is onbegrijpelijk. Ze stonden niet op het standpunt dat zij 

in 1 Petr. 3:19 als mening van anderen weergeven n.1. dit: „Anderen verstaan door deze geesten de 

verdoemde zielen in de hel aan welke Christus na zijn dood zichzelve op een buitengewone wijze 

zou hebben geopenbaard.” Ook niet op dat wat zij daarna noemen: „Anderen verstaan daardoor de 

zielen der gelovigen van het O. T. die ergens onder de aarde in een voorburg der hel, als in een ge-

vangenis zouden bewaard zijn geweest totdat Christus zou gestorven zijn en met zijn ziel bij hen 

verschenen om hun te verkondigen hun verlossing uit deze gevangenis en hen met Hem in de hemel 
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daarna op te voeren”. Kantteek. bij 1 Petr. 3: 19. Dit blijkt uit hun Kantteek. bij Ps. 16: 10: bij 

„mijn ziel” zetten zij: „Dat is mijn persoon” zoals elders zo vaak, waardoor verder het dode li-

chaam van onze Heren Jezus Christus verstaan wordt. Verg. Lev. 19 Vs. 28 en Ps. 94 Vs. 17 en zie 

hiervan Hand. 2 Vs. 31 en 13 Vs. 35 enz”. En bij het woord „hel” tekenen zij aan: „Dat is het 

graf”. Maar waarom dit dan niet gezet? Speelden de woorden der Twaalf Artikelen des Geloofs 

hun parten: „nedergedaald ter helle?” We weten het niet maar aanvaarden hun verklaring: „Dat is 

het graf”. Bij Hand. 2: 27 en 31 komen we op deze zaak nog nader terug. 

 

Ps. 55: 16 „Dat hen de dood als een schuldeiser overvalle, dat zij levend in de sheool nederda-

len”. 
 

Ook hier leze men voor het „ter helle” van de St. Vert.: „ten grave”. David denkt aan het oordeel 

over Korach en de zijnen. Hij wenst dit ook toe aan de goddelozen zijner dagen. Job ziet de godde-

lozen volgens de S.V. naar het graf gaan, 21: 13, maar David ziet hen volgens dezelfde vertaling 

naar de „hel” gaan. Zo werd eenzelfde woord vertaald. Wij menen dat de eerste vertaling juist is, de 

tweede foutief. Lees ook in Ps. 55: 16 „graf”. Dat er niet „hel” kan staan, volgt uit het feit dat de 

Hel er pas komt na Christus’ wederkomst.        P. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 8 

Onder de hemelingen? IV. 

 

Voor we nu nagaan of de overhemelse gelovigen van 1 Kor. 15 gezet worden onder de overhemelse 

machten van Ef. 1, die men dan vaak aanduidt met: „hemelingen” willen we zien of Christus gezet 

is te midden van die overhemelse machten of hemelingen. We lezen daartoe overal „hemelingen”. 

 

1.- Ef. 1: 3 “die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening onder de hemelingen in Chris-

tus”. 
 

Dit schijnt wel te gaan. 

 

2.- Ef. 2: 6 “en heeft ons medegezet onder de hemelingen in Christus Jezus”, 

 

Dit schijnt ook te gaan. 

 

3.- Ef. 3: 10 “opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en machten 

onder de hemelingen de veelkleurige wijsheid Gods”. 

 

4.- Ef. 6: 12 “wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en machten 

tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternissen dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden 

onder de hemelingen.” 
 

5.-  Ef. 1: 20, 21 “en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand onder de hemelingen, ver boven alle 

overheid en macht en kracht en heerschappij “ 

 

Schijnen tekst 1 en 2 te kunnen, 3 en 4 worden bedenkelijker, Moet de gemeente alleen aan de 

overheden en machten onder de hemelingen iets bekend maken en niet b.v. aan heerschappijen en 

tronen, m.a.w. aan alle onzienlijke wezens van Col. 1: 16? 

 

En is Christus gezet onder, d.i. te midden van de hemelingen terwijl tekst 5 zegt dat Hij ver boven 
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hen is? Zitten in Gods Rechterhand nog anderen, hemelingen, in wier midden Christus ook plaats 

mocht nemen met de gemeente die Zijn Lichaam is? Dit wordt zeer bedenkelijk, want tot wie van 

de engelen, en we mogen ook wel zeggen: tot wie van de hemelingen, heeft God ooit gesproken: 

„Zit aan mijn Rechterhand”. Als Christus onder hen gezet is, d.w.z. te midden van hen, dan zitten 

zij ook aan Gods Rechterhand. Als Christus onder hen gezet is, te midden van hen, dan zijn zij ook 

aan Gods Rechterhand. Maar dat is uitgesloten omdat niemand daar gezet is dan Christus. Er staat 

tevens dat Hij is hoog boven alle overheid en macht en alle naam die genoemd wordt. En alleen 

wordt daar mede gezet de Lichaamsgemeente. 

 

Het Griekse “en” in Ef. 1 moet zijn: „te midden van”, zegt men. Laat ons dat controleren met an-

dere voorbeelden. Bethlehem was onder de vorsten van Juda, Mt. 1:16, Maria gezegend onder de 

vrouwen, Lk. 1: 28, er was een groot profeet onder hen opgestaan, Lk. 7: 16, er viel graan onder 

de doornen, 8: 7, Christus was onder hen als dienende, 22: 27, Petrus zat onder de soldaten, 22: 

55, Petrus was onder hen verkoren, Hand. 15: 7, Christus is de eerstgeborene onder vele broede-

ren. Wat doet dit „onder”? Het sluit in. Als Christus nu ook „onder” de hemelingen gezet is, wordt 

Hij bij hen ingesloten en dan zitten zij ook aan Gods Rechterhand. Maar Hij alleen is daar gezet, 

geen ander. Hij is dan ook over boven hen, dus niet in hun midden. Hiermee valt de vertaling „on-

der de hemelingen” d.i. te midden van, want Hij is boven allen. Zo blijft alleen de overzetting: in de 

overhemelse (plaatsen of gewesten) of iets ruimer genomen: in de bovenhemelen. Gods Rechter-

hand wordt ook als iets plaatselijks gedacht en de overhemelen als een sfeer. Voor ons is dit de an-

titypische Schechinah, die hoog boven de sferen der hemelen is. 

 

Nu gaan we nog even terug naar 1 Kor. 15: 48 en 49. De groep in 1 Kor. 15 bedoeld is niet aards, 

epigeios, maar hemels. Daarom staat er epouranios. Christus is niet uit de aarde, maar uit de hemel, 

Vs. 47, daarom heet Hij de Hemelse, de epouranios. Hemel wordt hier in algemene zin gebruikt n.1. 

van: niet aards. Niet de sfeer van de overhemelen wordt hier door het epouranios aangeduid, het 

duidt de oorsprong aan daar het erfbezit is het huis in de hemelen, 2 Kor. 5. In Efeze wordt er echter 

een bijzondere sfeer door aangeduid, een die boven de hemelen ligt en welker centrum is: Gods 

Rechterhand. 
 

De term “en tois epouranios” komt alleen in Efeze voor en is over boven de andere reeds in de 

Schrift geopenbaarde hemelen. Zelfs tot hier hebben overheden en machten een inval gedaan, van-

daar hebben de Leden van het Lichaam te strijden tegen de geestelijke boosheden in de overheme-

len, 6: 12. En voor de goeden onder hen moeten zij de Gods veelkleurige wijsheid bekend maken 

n.1. als zij door de uitopstanding mede gezet zijn met Christus en ook lichamelijk over boven die 

machten gesteld worden. Inmiddels verblijden zij zich dat zij gezegend worden in Christus, 1: 3, in 

de overhemelen, weten zich in de geest reeds mede daar gezet, 2: 6, over boven (St. Vert. ver bo-

ven) al de hemelen, 4: 10; dus ook boven de derde hemel van 2 Kor. 12. 

 

Efeze brengt niet de vervolmaking van Korinthe maar is een geheel nieuwe sfeer. De gelovige 

Korintiërs verwerven de hemelen en heten in tegenstelling tot Israëls gelovigen op aarde de epou-

ranioi, maar Efeze brengt tot de overhemelen als sfeer boven al de hemelen, welker centrum is 

Gods Rechterhand. Daar is Christus gezet, daar wordt het Lichaam mede gezet. Dat men Christus 

toch recht verheerlijke, dat men de roeping tot eigen positie toch recht zie. Hij zetelt boven over 

alle overheid en macht en niet in hun midden. De Lichaamsgemeente was er nog niet in Korinthe 

maar is een geheel nieuwe groep, de enige die medegezet wordt in de overhemelen.  P. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 8 

3. Door Paulus gedoopten. 

 

De door Paulus gedoopten staan met name of als gezin vermeld. Hij doopte: 

 

1.-  Lydia de purperverkoopster. En niet alleen haar maar ook haar huis, haar huispersoneel.  

      In die zin wordt „huis” vaak genomen. Hand. 16: 15. 

 

2.- De Stokbewaarder en de zijnen. Hand. 16: 35. Dat hierbij geen zuigelingen waren,  

     volgt uit Vs. 32: Paulus sprak het woord tot allen die in zijn huis waren. 

 

3.- Crispus de overste van de synagoge in Korinthe. Hand. 18: 8, 1 Kor. 1: 14. 

 

4.- Cajus. 1 Kor. 1: 14. 

 

5.- Het huisgezin van Stefanas. 1 Kor. 1: 17. 

 

Hij dankt God dat hij van de Korintiërs niemand meer gedoopt heeft. Hij was niet gezonden om te 

dopen. Er werd anders in Korinthe wel gedoopt, 1 Kor. 15: 29 maar Paulus deed dit niet dan alleen 

bij uitzondering en wellicht toen er nog geen partijen waren. Later wilde hij niet dat men zou zeg-

gen dat er in zijn naam gedoopt was. Hij mocht dopen want hij predikte vergeving van zonden, 

Hand. 13: 8, 14: 15, maar deze lijn liep op het terrein van het Koninkrijk. In zijn eigen evangelie 

paste de waterdoop niet en Christus had hem daartoe niet gezonden. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXVII No. 9 SEPTEMBER 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 9 

HEBREEËN 11. DE GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS III 

Ur - Haran - de Godsstad 

                                En zij togen uit Ur; En zij kwamen tot Haran…..  Gen. 11: 31. 

 

Ook bij Abram speelde het vlees parten. Van huis uit is hij stedeling en woonde hij in het vermaar-

de Ur. De opgravingen hebben bewezen dat dit een voorname stad was met veel cultuur. De huizen 

waren zeer gerieflijk en voornaam. De stad was daarbij het centrum van de maanverering. 

 

Abrams vader en hij waren waarschijnlijk herenboeren. Evenals Lot dit later was toen hij een huis 

in Sodom had na eerst in een tent buiten de stad gewoond te hebben. Abram moest zijn huis met 

veel gerieflijkheid achterlaten en van herenboer trekboer worden, van stedeling tentbewoner, vanuit 

de veiligheid van een stad overgaan tot de onzekerheid van trekkend bedoeïn waarbij hij niet wist 

waarheen hij gaan moest. Is het een wonder dat hij in Haran bleef toeven en in of bij de stad weer 

tot een zekere rust kwam die hem aangenaam was. Ook hier werkte het vlees dat de rust van dit 

leven beter achtte dan een onbekende toekomst. 

 

De God der heerlijkheid ziet dit alles en zal het wel maken. De stad der mensen moge als middel-

punt van voornaamheid, cultuur, genoegens en kunst begeerlijk zijn, God zal daaraan beantwoor-

den. Maar op Zijn wijze. Voor een vergankelijke zal Hij een blijvende stad geven, voor een mid-

delpunt in het land der Chaldeeën een centrum der wereld, voor een Ur een Nieuw-Jeruzalem, een 

stad welker kunstenaar en bouwmeester Hijzelf is, voor een aards Ur en Haran een uit de hemel 

neerkomende Godsstad. Abram zal daarin tot rust komen, Hij zal hem voeren naar een stad die zijn 

verwachtingen verre overtreft. En dan heeft Hij nog meer om te geven. Maar dan moet het geloof 

Hem vertrouwen en ook zijn eigen wereld, die van het vlees, overwinnen. 

Zo staat het ook met ons. Het vlees moet worden overwonnen. En dan zal God ook ons bereiden dat 

wat het oog niet heeft gezien, het oor niet gehoord, in ons hart niet is opgeklommen. Laat ons ook, 

geroepen zijnde, geestelijk uitgaan naar het „land dat God zal wijzen”.    P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 21 

1. De roem van de Jood in de wet is vergeefs. 

 

Vs. 17. Gij noemt u een Jood. Met de mens die oordeelt duidde Paulus de Jood aan. Pas hier noemt 

hij openlijk zijn naam. Of eigenlijk ook hier duidt hij hem nogmaals aan: gij noemt u een Jood. Hij 

zegt niet: Gij die een Jood zijt. 

 

De reden hiervoor is te begrijpen als we in het oog houden wat de naam betekent. Toen Juda gebo-

ren werd, zei zijn moeder Lea: Ditmaal zal ik Jahweh loven. Juda betekent lover en Jood is Jehudi 

is Godlover. En als Paulus nu zegt: Gij noemt u een Jood, bedoelt hij de Joden de betekenis van 
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hun naam indachtig te maken door in de vorm waarin hij het doet te vragen: Zijt ge nu ook een ech-

te Godlover? 

 

De naam Jood is een supra-stamnaam. Joden zijn geen Judaieten. Alle Israëlieten heten Joden. Het 

is de aanduiding naar hun godsdienstige gesteldheid. Evenmin als met „Griek” de nationaliteit 

wordt aangegeven, geschiedt dit met „Jood” t.o.v. de stamnaam. De Jood was eerst de Israëliet die 

zich rondom de tempeldienst schaarde, later in de verstrooiing de mens die het evangelie tegen-

stond, weer later en tot in onze dagen de naam voor allen die uit Israël zijn gesproten. 

 

De Jood, type van het volk Israël naar het vlees, was in die dagen trots op zijn naam, hij liet gaarne 

uitkomen dat hij Jood was. Het was een dubbele trots: nationaal en religieus. Nationaal voelde hij 

zich verheven boven de Heidenvolken door zijn afstamming uit Abraham en doordat alleen Israël 

Gods volk was; religieus was zijn volk het enige dat vrijgesteld was van de godsdienstige verering 

van de keizer. Hij telde dus mee in de Romeinse wereld en onderscheidde zich ook zo van de ande-

re volken. Paulus maakt echter door te schrijven als hij doet een zeker voorbehoud waarin de vraag 

besloten is: Gij wordt nu wel zo genoemd maar zijt ge het ook in werkelijkheid. Het antwoord geeft 

hij in Vs. 28. 

 

Wat waren nu de kenmerken van de Jood. Die vinden we in Vs. 17b - 20. In 17b vinden we er twee: 

het steunen op de wet en het roemen in God. 

 

Steunen op de wet. De Jood stelde zijn betrouwen op het bezit der wet en meende dat dit hem be-

schermde tegen Gods toorn. Elk Joods kind leerde op school de wet en Israël had wet- en schriftge-

leerden om het volk te onderwijzen. De Jood zag niet in dat de wet de bediening van veroordeling 

en dood was, 2 Kor. 3: 7 - 9, hij wilde er zijn eigen gerechtigheid door oprichten, Rom. 9: 32. 

 

Roemen in God. God was hun God, alleen aan Israël had Hij zich geopenbaard. Daardoor meende 

de Jood iets te bezitten wat geen ander volk had. Het was echter het ware roemen niet, het Hem 

prijzen en danken voor Zijn grote goedheid maar alleen maar het pralen met iets dat hem naar eigen 

gedachten boven anderen verhief. 

 

Vs. 18. In dit vers vinden we nog een drietal gronden voor het zelfbehagen van de Jood.  

Voor we daar bij stilstaan, eerst enige taalkundige opmerkingen. 

 

Het „beproeven der dingen die verschillen” („daarvan” staat er niet bij, evenmin als in Fil. 1: 10), 

wordt verschillend vertaald. Sommigen zetten: gij beproeft wat uitmunt of: waar het op aankomt, 

waarbij men dan kan denken aan de wet zelf: anderen: goed en kwaad onderscheidende. Wij heb-

ben ons aan de S.V. gehouden (met weglating van „daarvan”, want in de vier andere keren dat we 

het bij Paulus vinden, n.1. 1 Kor. 15: 41, Gal. 2: 6, 4: 1 en Fil. 1: 10, heeft het ook de betekenis van 

„verschillen’’.) Het woord „gedaante” der S.V., Gr. morphosis, wordt ook verschillend vertaald; 

we vonden: de vorm, inbegrip, regel, maatstaf. Het komt alleen nog voor in 2 Tim. 3: 5 (gedaante 

van godzaligheid), het werkwoord „morphomai” vindt men alleen in Gal. 4: 19: „een gestalte krij-

gen”, dat is: een vormgeving. Het leek ons het beste toe het door „belichaming” te vertalen. 

 

We vinden in Vs. 18 drie verdere gronden van zelfbehagen voor de Jood: Hij kende de wil, zoals er 

staat, Gods geopenbaarde wil en dit maakte hem tot de mens die het wist, hij beproefde de dingen 

die verschilden, d.i. hij toetste nauwkeurig de heidense filosofieën en kon door de wet het goed en 

kwaad er in onderscheiden en was onderwezen uit de wet, ook hier wel de hele Gods openbaring 

die verre uitging boven elke heidense godsdienst. 

 

Vs. 19, 20. Nu somt Paulus op wat de Jood zo al meende te kunnen zijn. Die mening had hij 

vooral gekregen door de Verstrooiing. Van de afgoderij was hij door de wegvoering genezen. In de 
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Heidenlanden meende hij nu geroepen te zijn tot leidsman voor de blinde Heiden, tot licht voor hen 

die in de duisternis der afgoderij zaten, tot onderrichter van onverstandigen, tot leermeester voor 

onmondigen, zij die pas bekeerd waren tot Israëls Gods. 

 

Nu is niet te ontkennen dat Israël in de Verstrooiing de kennis van de enige ware God verbreid 

heeft en zo meegewerkt heeft, ondanks zichzelf, om later het evangelie der voorhuid allerwegen bij 

de proselieten een aanknopingspunt te doen vinden. Maar Israël was niet rijp (en is het nog niet) om 

het grote heil te ontvangen in Christus gegeven. Het zag niet dat dit het einddoel der wet was. Ze-

ker, Israël was geroepen de Volken te onderwijzen en te leiden, het moest een koninklijk priester-

dom zijn. Maar daartoe moest het een Koning hebben die tegelijk Priester was. Daar zag het niet 

naar uit en toen Hij verschenen die het zou zijn als Hij eerst zichzelf geofferd had, toen verwierp 

het de Profeet - Priester - Koning. Het ging prat op Zijn wet maar zag niet in dat die wet door zijn 

offers wees op een Offer dat ook hun zonden moest wegnemen en hen moest heiligen voor de taak 

die hun beschoren was. 

 

De belichaming der kennis en der waarheid in de wet. Hier gebruikt Paulus voor de tweede maal 

het lidwoord bij wet; daarmee de O.T. Godsopenbaring aanwijzend. De belichaming wil zeggen: 

dat de Jood meende dat al de kennis en al de waarheid in de wet reeds gegeven was. Hij zocht het 

in de vorm, het uitwendige, evenals dit doen degenen die Paulus in 2 Tim. 3 op het oog heeft, zij 

die een gedaante van godzaligheid hebben. Dat is intellectuele orthodoxie waaraan de Geest des 

levens vreemd is, en daaraan maakte de Jood zich ook schuldig. 

 

Vs. 21 - 24. Nu komt Paulus tot de praktijk van hen die zich Joden noemden. Weer moeten we 

zeggen dat, evenmin als alle Heidenen zich aan de grove zonden van Rom. 1 overgaven, alle Joden 

deden wat Paulus nu nagaat. Maar de gedragingen van zeer velen hunner in de Heidenwereld ver-

schilden zeer van de norm die zij in hun orthodoxie aanlegden. 

 

Die onderwijst, onderwijst gij u zelf niet? D.i. brengt gij het in toepassing? Of is zeggen en doen 

twee? Die predikt, niet te stelen, steelt gij niet? D.i. verrijkt gij uzelf niet op de een of andere vaak 

slinkse wijze? Die leert niet te echtbreken, verlaat gij niet uit allerlei oorzaak uw vrouw? Die de 

afgoden verfoeit, begaat gij geen tempelroof door u tempelschatten toe te eigenen? Tempelroof was 

in Paulus’ dagen zeer in zwang, Hand. 19: 37; er werd veel goud en zilver aan de afgoden gegeven 

en in tempels bewaard; dit wekte de begerigheid van de Jood op. De wet verbood dit echter, Deut. 

7: 25, 26. 

Aan al het genoemde stond de Jood schuldig en had hij een kwade naam onder de Heidenen die het 

verschil tussen leer en leven zeker opmerkten. En dit niet alleen, maar Gods naam werd er door 

gelasterd: De Heiden kon veel beter de zonden in zijn afgoden verdragen dan de leer aangaande een 

ware God wiens volgelingen er zulke praktijken op na hielden. In plaats van voorbeelden te zijn ter 

ere Gods, deed hun wandel de Heidenen de naam Gods lasteren. 

 

Vs. 25 - 29. Er was nog een ander ding waarop de Jood trots was: zijn besnijdenis: Deze was het 

uiterlijke teken dat Israël Gods volk was. Israël heeft dit teken niet verstaan, niet begrepen dat het 

een symbool was van de besnijdenis van het hart, Deut. 10: 16, dat is, het opgeven der verharding 

in het God lief hebben van ganser harte en van ganser ziel. Het onbesneden hart moet neergebo-

gen worden, Lev. 20: 41, zonder dat blijft de voorhuid des harten, Jer. 9: 26. De voorhuid van het 

vlees is symbool van die van het hart en daarmee van het gehele vleselijke streven. Dit moet wor-

den prijsgegeven. Het kan dit alleen doordat Christus geestelijk besneden is aan het kruis. Col. 2: 

11 en God door de Geest het hart besnijdt, Deut. 30: 6. 

 

De uitwendige besnijdenis is wel nuttig, zegt Paulus, als gij de wet in praktijk brengt (het „houdt” 

van de S.V. is hier te zwak, het Gr. heeft hier weer “pratto”), want het is het teken van Gods ver-

bond en tevens het zegel, de waarborg, van zekere onvervreemdbare zegeningen zoals Paulus zal 
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aantonen in 3: 1 en hfdst. 9 - 11; indien gij een overtreder zijt staat ge gelijk met een onbesneden 

heiden, omdat ge de wet veronachtzaamt; dan wordt uw besnijdenis zelfs versnijding, Fil. 3: 2). Zij 

die als onbesnedenen door natuurlijke rede de rechten, de rechtmatige eisen, der wet bewaren en 

onderhouden, zullen hun onbesnedenheid tot besnijdenis zien gerekend en delen in de zegeningen 

aan het houden der wet verbonden. Daarbij zal de Voorhuid uit de natuur, d.i. de lichamelijk onbe-

sneden „Griek”, hen oordelen die en krachtens de letter, d.i. krachtens het hebben der wet, de ge-

hele Godsopenbaring 2 Kor. 3: 6 en 7, en krachtens de besnijdenis, het zijn in het verbond, een 

overtreder der wet is. Men denke hierbij aan de mannen van Tyrus en Sidon, van Nineveh en aan de 

inwoners van Sodom en Gomorra. Mt. 11: 21 - 23. De Jood met zijn „letter”, de Godsopenbaring, 

en zijn verbond der besnijdenis van Gen. 17, wordt een overtreder, de Heiden zonder wet en zonder 

besnijdenis volbrengt door zijn daden de vorderingen der wet. Dit veroordeelt Israël en laat zien dat 

de „Jood” nog niet de rechte Jood is, hij wiens hart besneden is. Pas deze Jood is gekomen op de 

plaats waar God hem hebben wil. 

 

Het ware Jood zijn berust niet op het hebben van een uiterlijk teken dat in het vlees is aangebracht 

maar in de innerlijke besnijdenis. Dit is die geestesgesteldheid waarvan Jes. 57: 15 spreekt: het 

hebben van een verbrijzelde en nederige geest. Wie deze heeft wordt levend gemaakt en bij zulk 

een Jood zal lof komen van God. 

 

Is de uiterlijke besnijdenis nodig voor het koninkrijk, Ez. 44: 9, de innerlijke is nodig ter rechtvaar-

diging. Dit is die welke verkregen wordt door met Christus gekruisigd te worden zoals Paulus zal 

leren in 6: 6. Deze geestelijke besnijdenis behoort tot Abrams geestelijk zaad, Gal. 3: 7, 29 en zal 

lof hebben van God die hen erkennen zal als zonen der belofte en hen zal zegenen met de gelovige 

Abraham. 

 

Meerderen willen het vers over de innerlijke besnijdenis van de Jood toepassen op zichzelf en zich 

de ware Joden noemen. Abraham is echter de vader van vele volken, van velerlei geestelijke zonen 

uit allerlei volken. De geestelijke betrekking tot Abraham wist de nationale scheiding niet uit die 

God gesteld heeft en onderhoudt. In Vs. 29 wordt de Jood van nature vergeleken met de geestelijk 

besneden Jood, niet de van nature Jood met de geestelijk besneden Heiden. Paulus vergelijkt Joden 

met Joden, niet met gelovigen uit de Heidenen. Zich geestelijke Jood te noemen is meer te zeggen 

dan de tekst doet, wat 3: 1 en 2 bewijst waar wordt aangetoond dat de Jood velerlei met een voor-

deel heeft. 

 

Een illustratie. Niet die is een Nederlander die uit Nederlandse ouders geboren is maar die uit de 

geest van de Vader des vaderlands leeft. Dit sluit niet uit dat velen in andere volken uit dezelfde 

geest van vrijheid en verdraagzaamheid kunnen leven maar beperkt dit tot Nederlanders. Zo be-

perkt Rom. 2: 29 zich tot de Joden. Het gaat niet over anderen uit andere volken. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

De toestanden in de toekomende aioon. (Vervolg). 

 

Het land van Israël, het gehele land Kanaän, Gen. 17:8, strekt zich dan uit van de „rivier (nahar) 

van Egypte”  - d.i. de Nijl -  tot aan de Eufraat, Gen. 15: 18. Ten Noorden begint het ongeveer waar 

Damascus ligt, en gaat tot Kades in het Zuiden. Dat land wordt in horizontale stroken onder de 12 

stammen verdeeld, Ezech. 48. Tussen de delen van Juda en Benjamin, bevindt zich een strook van 

ongeveer 82 km breedte voor de vorst (nasj), Ezech. 48: 21, en in deze strook bevindt zich het 

„hefoffer”, ongeveer 80 km lang en breed. Een deel van ongeveer 33 x 82 km is voor de Levieten, 

Vs. 13, een dergelijk deel voor de priesters, Vs. 10, en een deel van ongeveer 16 x 16 km is voor 
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„de stad” en de voorsteden, Vs. 15. De naam van die stad zal zijn: „De Here is aldaar”, Vs. 35. In 

het deel der priesters bevindt zich het heiligdom van ongeveer 1,6 x 1,6 km oppervlakte, Vs. 10, 

met buitenste en binnenste voorhof, en het tempelgebouw van ongeveer 330 x 660 m. oppervlakte, 

41: 12- 15; 42: 1, 10, 13. Uit de ligging van de Tempel ziet men dat Lev. 26: 11 letterlijk zal ver-

vuld worden: „Ik zal mijn tabernakel in het midden van U zetten”.  

 

De tempeldienst met zijn bloedige offers wordt in alle details beschreven in hoofdstukken 40 tot 48 

van Ezechiël. Geen onbesnedene van hart en onbesnedene van vlees, mag in de Tempel komen, 

Ezech. 44: 7, 9. Er zijn spijsoffers, zondoffers, schuldoffers, brandoffers, vredeoffers, enz. De Sab-

bat wordt gehouden, het Pascha met het feest der ongezuurde broden: het loofhuttenfeest en twee 

nieuwe feesten op de eerste en zevende dag der eerste maand, Ezech. 40: 18 - 20. Ook de andere 

profeten spreken over de offers. 

 

Het feit, dat Ezechiël 9 lange hoofdstukken wijdt aan de beschrijving  -  tot in de kleinste details -   

van Tempel, tempeldienst enz. is een belangrijk teken, dat men dit alles niet slechts op zinnebeeldi-

ge wijze mag opvatten. Als de grote meerderheid der theologen menen dat de rituele wet met al 

haar offers overbodig zijn na de eerste komst van Christus, dan is dat omdat ze niet alles aanvaar-

den van hetgeen de Here Jezus en de profeten zeiden over de toekomst van Israël, omdat ze de 

Kerk beschouwen als het ware „geestelijke” Israël en daardoor ook het onderwijs van de apostel 

Paulus overeenkomstig uitleggen. In een ander epistel hebben we op uitvoerige wijze onderzocht 

wat Paulus leerde. Het is een feit, dat hij, zoals al de Christen-Joden van die tijd, getrouw de Wet 

onderhield. Hij streed alleen tegen de gedachte, dat men door de ceremoniën  -  en meer algemeen, 

door de werken der Wet  -  tot de positie van rechtvaardige voor God kon komen. 

Het schijnt ons toe, dat een onderzoek van de Schrift, ondernomen zonder vooropgestelde gedach-

te, voortkomende uit oude menselijke overlevering, ons moet doen besluiten dat er gedurende de 

toekomende aioon een tempeldienst met bloedige offers zal bestaan. We begrijpen echter de be-

zwaren, die men dikwijls heeft, en willen daarom de twee volgende zaken onderzoeken:  

 

1. Waarom nog schaduwen, als Christus alles volbracht heeft?  

2. Hoe zou het mogelijk zijn, dat er in de toekomst wederom bloedige offers zouden geofferd wor-

den? 

 

Een antwoord op de eerste vraag kan men gemakkelijk vinden, als men goed nagedacht heeft over 

het nut van die schaduwen vóór Christus’ komst in vernedering. Die dingen hadden op zichzelf niet 

de minste waarde en werden voor zichzelf niet door God verlangd. Het waren slechts beelden, door 

God gegeven, als tegemoetkoming aan de zwakheid van de mens, die nog niet toegankelijk is voor 

de zuivere geestelijke werkelijkheid. 

 

Alle godsdiensten, van af het begin van het mensdom, nemen hun toevlucht tot zichtbare voorstel-

lingen. En ook nu nog, zelfs bij de meest beschaafde christenen, ziet men hoe de grote meerderheid 

behoefte heeft aan een ceremonieel. Die behoefte is zo groot, dat zelfs zij, die beweren alleen op de 

Schrift te steunen, vasthouden aan gebruiken, die niet voor hen ingesteld werden. 

 

Welnu, ook in de toekomstige aioon zal er die behoefte nog zijn. Weliswaar zal alles geheel anders 

zijn dan nu. Het Nieuwe Verbond met Israël is dan in werking getreden, maar dit wil niet zeggen 

dat plotseling alle Joden  -  om niet over de andere, meestal onbeschaafde volken te spreken  -  per-

soonlijk wedergeboren zullen zijn, in Christus zullen geloven, verzoend en gerechtvaardigd zullen 

zijn, in de zin, die Paulus er aan hecht. Het N.V. zal hen toelaten, door Gods genade, dit alles per-

soonlijk te bereiken. En daartoe kunnen ook de schaduwen der Wet hen helpen. Ze zullen dan de 

„werken der Wet” niet doen om daardoor gerechtvaardigd te worden  -  en zodoende onder de Wet, 

onder de vloek, te blijven -  maar die Wet zal nog steeds hun leermeester zijn, tot ze persoonlijk tot 
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het geloof in Christus komen en uit het geloof van, en in, Christus gerechtvaardigd zullen worden. 

Dan pas zullen ze van kleine „kinderen” Gods, tot de positie van „zonen” gekomen zijn. Maar om 

die positie op de weg der behoudenis te bereiken, zal er voor de grote massa mensen de gehele 

aioon nodig zijn. Daarom zei de Here zelf, dat er geen jota of letterteken van de Wet zou voorbij-

gaan tot het ogenblik waarop de hemel en aarde zou voorbijgaan, d.w.z. tot het einde van de toe-

komende aioon en het begin van de nieuwe hemel en aarde. Daarom lezen we ook in Heb. 9: 10 dat 

de afbeeldingen van de hemelse dingen, de inzettingen, alleen opgelegd zijn tot de tijd van de vol-

ledige rechtzetting. 

In zekere zin kunnen de offers, met de gehele schaduwdienst, wel ontbeerd worden zodra de Ver-

losser is gekomen, maar dan moet men dat individueel nemen, evenals de uitdrukking: „maar het 

geloof gekomen zijnde” van Gal. 3: 25. Het geloof toch kan niet anders dan persoonlijk zijn. Als, 

door hun geloof, de Verlosser voor allen persoonlijk gekomen zal zijn, dan behoeven er geen 

dieroffers meer gebracht te worden. 

 

Moeten zij, die tot dit geloof gekomen zijn, dan ophouden de schaduwen van de Wet te onderhou-

den? Zeker niet. Alle inzettingen moeten door allen waargenomen worden. De „zonen” van God 

kunnen voor zichzelf de schaduwen ontberen, maar ze moeten ze waarnemen ter wille van de ande-

ren. Zoals Paulus in Hand. 21. 

 

Terwijl er onder het O.V. steeds het gevaar was, dat de werken der Wet in eigen kracht gedaan 

werden, ter rechtvaardiging, zullen de zonen Israëls onder het N.V. begrijpen dat de ritus slechts 

een voorstelling is van de geestelijke dingen en vooral wijst op Christus en zijn gewillige overgave, 

en dat ze het voornaamste der Wet  -  liefde tot God en de naaste  -  alleen kunnen volbrengen door 

de genadige goddelijke kracht, die in hen kan werken. De offers krijgen dan voor hen hun volle 

betekenis en worden afdoende middelen om hen te helpen, zonder hen te schaden. 

Maar nu blijft er nog het tweede bezwaar. Misschien kan men tenslotte wel aanvaarden, dat mooie 

ceremoniën van kracht blijven, maar niet de oude ritus met zijn bloedige offers. Zijn we niet allen 

min of meer geneigd zo te denken? 

 

 

We menen echter, dat we dan nog te veel onder de invloed staan van de anti-Schriftuurlijke gedach-

ten en cultuur, die zich gedurende ongeveer 2000 jaren ontwikkeld hebben en die moeten uitlopen 

op een wereldcatastrofe. Het mensdom heeft zijn eigen weg gevolgd, is steeds meer afgeweken van 

God, is hoogmoedig geworden door de verkregen resultaten en wordt zo gevoerd tot de regering 

van de Mens der zonde. 

 

Opgebracht in die omgeving, misschien beïnvloed door de leer, dat het koninkrijk der hemelen er 

reeds nu is, of dan toch langzamerhand alles in beslag zal nemen, denken we onwillekeurig aan de 

toekomende aioon als een verdere ontwikkeling van onze tegenwoordige beschaving en cultuur. 

 

We hebben echter in het bovenstaande uiteengezet, dat de Schrift iets geheel anders leert. Het 

grootste deel van het mensdom zal bestaan uit onbeschaafde volken, die minstens even goed als 

Israël, 2000 jaren geleden, de afbeeldingen van geestelijke realiteiten nodig zullen hebben. 

 

Behalve de tempeldienst, mogen we veronderstellen, dat er in alle steden en dorpen vergaderplaat-

sen zullen zijn, christelijke „synagogen” of „gemeenten”. Er zal dan inderdaad een verdere uitwer-

king plaats hebben van hetgeen in de tijd der Handelingen begon. Maar met het grote verschil, dat 

de grote meerderheid der zonen Israëls zich dan tot Christus bekeerd zal hebben. 

 

Alle gedachten zullen dan voortdurend op God gericht zijn. Dit zal juist mogelijk zijn door de een-

voudige, landelijke levenswijze en de algemene vrede. De aandacht zal niet meer steeds afgeleid 
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worden, zoals in onze bedeling, van God tot het schepsel. God zal zich voortdurend openbaren in 

de natuur en door middel van de „krachten der toekomende aioon”. De tempeldienst, de feestda-

gen en sabbatten, het onderwijs en het waarnemen der instellingen der Wet, de vergaderingen zul-

len alle medewerken om de mensen steeds te doen leven in een geestelijke atmosfeer, om hun ge-

dachten te vestigen op het volbrachte werk van de Verlosser en zo velen doen voortschrijden op de 

weg der behoudens, zodat ze van „natuurlijke” mensen komen tot de wedergeboorte en de recht-

vaardiging. Zo kan de aarde geleidelijk vol worden van de kennis des Heren, Jer. 11:9. 

 

En als dan in de toekomende aioon de grote meerderheid van de mensen tot de rechtvaardiging ge-

komen is, kunnen alle schaduwen verdwijnen en kan, na de opstanding der ongelovigen en het al-

gemeen oordeel, de nieuwe hemel en aarde komen, waar noch zonde, noch stoffelijke tempel meer 

is. 

 

Maar hoe zal het dan staan met de wetenschap, de industrie, de cultuur, het sociale leven? 

 

Om met dit laatste te beginnen, kan men onmiddellijk inzien, dat alle sociale problemen opgelost 

zullen zijn door het houden van het grootste gebod: de liefde tot God en de naaste. Er behoeven 

geen syndicaten te zijn om de belangen der werkers te verdedigen, geen ingewikkelde organisaties 

voor sociale hulp. Door de bestaande theocratie is alle menselijke politiek uitgesloten. Door de al-

gemene wereldvrede is er noch leger noch bewapening. De juridische instellingen kunnen zeer een-

voudig zijn. Voor hen, die tegen God zondigen is er onmiddellijk gericht, zoals reeds plaats had ge-

durende de tijd der Handelingen met Ananias en Saffira, Herodes en de tovenaar Elymas. Men zal 

hospitalen, klinieken, enz. kunnen ontberen, want, enerzijds zullen er weinig zieken zijn, en ander-

zijds zullen velen de gaven van gezondmaking bezitten. 

 

Wat de schone kunsten betreft, kan men veronderstellen, dat vooral de bouwkunst en de muziek 

beoefend zullen worden. De opgravingen tonen ons wat men in oude tijden kon bereiken met primi-

tieve middelen. Bijv. in Babylon. 

Van Dood en Opstanding 

No. 33 B. Dodenrijk. 

 

Niet steeds geeft de sheool het persoonlijke graf aan. In meerdere teksten is het een verzamelnaam 

voor alle plaatselijke graven of nog breder: de plaats waar doden kunnen liggen. Dan kunnen we 

spreken van „dodenrijk” Zo ver er planten of dieren zijn, reikt het planten- of dierenrijk; zo ver er 

doden begraven zijn of zelfs onbegraven liggen, is er het dodenrijk. 

 

Gen. 37: 35 „Want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in de sheool nederdalen.” 

 

Hier is de sheool niet het plaatselijke graf. Jakob meent immers dat Jozef door een wild dier ver-

scheurd is 44: 28; maar dan is hij vanzelf niet in een graf gekomen, laat staan in de spelonk van 

Magpela waar Jakob zich eenmaal ziet begraven. Hoogstens ligt zijn gebeente ergens hier of daar 

verstrooid op aarde of hebben de bewoners der streek het in een kuil begraven. Jakob moet het 

woord „sheool” hier dus anders opgevat hebben en wel als „dodenrijk”. Dit rijk is dan overal waar 

doden zijn. En zoals Jozef nu, in Jakobs mening, niet meer in Het land der levenden is maar in het 

„rijk” der doden (wat echter geen georganiseerd rijk is) zo komt hij ook eenmaal daar. 

 

Men lette er op dat Jakob de eerste is die, verre van met een enkel woord op de hemel te zinspelen 

alsof Jozefs ziel uit het lichaam verscheiden, daar heen gegaan zou zijn, zegt dat hij in de sheool zal 

nederdalen. Hij ziet de verblijfplaats der doden dus als onderaards en weet van geen „naar de hemel 
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gaan”. 

 

Deut. 32: 22 „Want een vuur is aangestoken in mijn toorn en zal branden tot in de onderste she-

ool en zal het land met zijn inkomsten verteren en de gronden der bergen in vlam zetten.” 

 

Hoewel de S.V. hier „hel” zet, blijkt uit haar Kantteek. dat zij „graf” bedoelt. Zij zegt n.1.: „Dat is 

tot in de plaats der graven, diep in de aarde.” Volgens het tekstwoord zal Gods oordeel over alles 

gaan wat oordeel verdiend heeft, niet alleen op aarde in het land maar ook onder de aarde. Al liggen 

de doden ook nog zo diep weg, in spleten of kloven of holen, God zal ze weten te vinden en de 

boosdoeners onder hen straffen. Waar we hier meer aan de verzameling van graven denken, hebben 

we deze tekst in deze rubriek geplaatst. 

 

Job 26: 6 „De sheool is naakt voor Hem en geen bedekking is er voor het verderf”. St. Vert.: 

„hel”. 

 

Spr. 15: 11 „De sheool en het verderf zijn voor de Here”. St. Vert.: „hel”. 

 

In beide teksten is de sheool weer het Dodenrijk. Dit is overal waar doden zijn; het is de verzamel-

naam voor alle graven. Al zouden de doden verbrand of vermorzeld zijn, zij bestaan op enigerlei 

wijze en God weet waar zij zijn, de sheool is naakt voor Hem. Hij bewaart de doden ook al is hun 

stoffelijk lichaam verteerd. Al kan de mens ze na de vertering niet meer vinden, de sheool, hun graf 

en het verderf  -  door verdrinking in de zee, verslinding door wild gedierte, verbranding, omko-

ming in spleet of kloof of hoe dan ook  -  zijn open voor Zijn oog. Zij blijven bewaard tot de dag 

der opstanding. 

 

Ps. 9: 18 „De goddelozen zullen terugkeren naar de sheool, alle godvergetende Heidenen”. 

 

Dit woord zou de orthodoxe gedachte in stand kunnen houden dat de goddelozen, volgens de Tradi-

tie, met hun ziel ter helle varen bij het laatste oordeel, na met hun lichaam te zijn verenigd, op-

nieuw naar de plaats van eeuwige pijniging moeten, er dus in terugkeren. Nu is het vreemd dat de-

zelfde Vertaling de goddelozen in Job 21: 13 naar het graf doet gaan. Hier is alle logica zoek. Laat 

ons opmerken dat „sheool” nergens de betekenis heeft van brandend vuur. Dit bewijst Deut. 32: 22. 

Volgens die tekst ontsteekt God een vuur dat branden zal tot in de onderste sheool; als deze al vuur 

had of was, welke noodzaak zou er dan zijn er nog eens een vuur te ontsteken. 

 

Voor ons is de sheool van Ps. 9: 18 het Dodenrijk. Daarheen keren de goddelozen terug. Na opge-

staan te zijn zullen zij  -  er is hier sprake van Godvergetende Heidenen  -  en geoordeeld  -  dit 

wordt hier niet genoemd maar moet zeker verondersteld worden  -  moeten zij na gedood te zijn 

(zie Lk. 12: 4 en 5) naar de sheool wederkeren. (Dit Hebr. werkwoord geeft steeds een wederkeer 

naar het uitgangspunt aan). Dit is de tweede dood. Hiervan geeft Openb. dan het vervolg en de aan-

vulling: De Hades (of sheool) wordt geworpen in de Poel des vuurs. 

 

Bij de betekenis van „dodenrijk” sluiten zich meerdere teksten aan die het voorstellen in aardse 

beelden, als een gebied waarop vreemde heersers ontvangen worden door de „bewoners” er van. 

 

Jes. 14: 9, 11, 15 „De sheool van onderen was beroerd om uwentwil om u tegemoet te gaan als gij 

kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, alle bokken der aarde, zij doet alle koningen der 

Heidenen (Natiën) van hun tronen opstaan. (Vs. 10: Die allen zullen antwoorden en tot u zeggen: 

Vs. 11 Gij zijt ook krank geworden gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden). Uw hovaardij is in de 

sheool nedergestort met het geluid uwer luiten, de maden zullen onder u gestrooid worden en de 

wormen zullen u bedekken. Vs. 15 Ja in de sheool zult gij nedergestoten worden, aan de zijden 

van de kuil.” 
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Dit geldt de „Koning van Babel”, Vs. 5. We geloven echter niet dat we aan een aardse koning moe-

ten denken, zeker niet aan b.v. Belsazar, want ten eerste gaat het hier over de eindtijd als Jakob-

Israël weer ontfermd zal worden en rust zal krijgen, zie Vs. 1 - 3 en ten tweede heeft niemand der 

vorsten van Babel gezegd dat hij de Allerhoogste gelijk wilde worden omdat zij die niet kenden en 

kan van niemand van hun gezegd worden dat hij uit de hemel gevallen is, Vs. 12. Voor ons is deze 

Koning van Babel Satan. Deze is nu nog de overste van de macht der lucht, Ef. 2: 2, wellicht de 

hele sfeer die onder de aantrekking der aarde valt en die in Openb. 12: 7 de hemel heet. Daaruit 

wordt hij eenmaal geworpen door Michaël en zijn engelen. Hij valt dan op de aarde. Christus heeft 

dit profetisch zien gebeuren, Lk. 10: 18 en Jesaja voorzegt dit: 14: 12. Daar rest hem nog een korte 

tijd, Openb. 12: 14. Daarna wordt hij gegrepen en in de afgrond geworpen, Openb. 20: 2. Deze af-

grond is niet de Hel zoals men meent maar het onderaardse. Dit toneel ziet Jesaja gebeuren en hier-

van geeft hij een figuurlijke beschrijving in de geciteerde verzen. Het Dodenrijk geraakt in beroe-

ring, de daar aanwezigen, eenmaal tirannieke heersers, de „bokken der aarde”, worden opgewekt en 

gaan hem tegemoet en ontvangen hem met sarcasme. Met bijtende spot zeggen zij dat ook hij 

krank, d.i. zwak en ziek geworden is en in dezelfde staat verkeert als zij, dat zijn hovaardij vergaan 

is en hij in het rijk der wormen en maden is terechtgekomen, in een kuil. 

 

Jesajas voorstelling is beeldspraak. Hij draagt het aardse over op het onderaardse; het wereldlijke 

gebeuren op dat van het dodenrijk. De toestand daarin zoals die werkelijk is, blijkt uit enkele trek-

ken. De doden worden opgewekt, zijn dus in rust, de maden en wormen zijn er en het is een kuil. 

Dit is de realiteit, het andere is inkleding. Zelfs zij die menen dat de goddelozen in de plaats der 

pijniging zijn, zullen deze dingen zeker niet kunnen rijmen met de voorstelling die zij er zich van 

maken. En nog minder met Vs. 18 dat de volle waarheid doet doorklinken: “Al de koningen der 

Heidenen, zij allen liggen neder met ere, een iegelijk in zijn huis maar gij zijt verworpen van uw 

graf”. 

 

Het huis der koningen is hun grafstede. Zulk een krijgt de Koning van Babel niet. Zij zijn met eer 

begraven, hij wordt als overwonnene en daarbij gekluisterde in een put geworpen, als iemand wiens 

vertreden dood lichaam men in een steenkuil werpt, zonder enig eerbetoon, Vs. 19. 

Men lette er op dat de Schrift de werkelijke toestand hier, en ook elders, duidelijk aangeeft. De she-

ool is hier de verzamelnaam voor al de plaatselijke graven der overleden vorsten. 

 

Hetzelfde zien we in Ezechiël 31 en 32. Hier gaat het over Farao, de koning van Egypte en zijn hel-

den. 

 

Ez. 31: 15 “Zo zegt de Here HERE: Ten dage als hij in de sheool nederdaalde, maakte Ik een 

treuren, Ik bedekte om zijnentwil de afgrond”. Vs. 16 „Van het geluid zijns vals deed Ik de Hei-

denen beven als Ik hem in de sheool deed nederdalen met degenen die in de kuil nederdalen; en 

alle bomen van Eden troostten zich in het onderste der aarde”. 
Vs. 17 „Deze daalden ook met hem neder in de sheool, tot de verslagenen met het zwaard”. 

 

Ook deze vorst wordt figuurlijk toegesproken. 

 

Ez. 32: 21 „De machtigste der helden zullen hem met zijn helpers toespreken uit het midden der 

sheool. 

Ook wordt de koning van Mesech en Tubal genoemd. 

 

Ez. 32: 26, 27 „Daar is Mesech (en) Tubal met zijn hele menigte, rondom hem zijn zijn graven; 

zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard. Maar zij liggen niet met de helden die 

onder de onbesnedenen (de Heidenen) gevallen zijn, die in de sheool zijn neergedaald met hun 

krijgswapenen en welker zwaarden men gelegd heeft onder hun hoofden.” 
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In de sheool liggen helden met hun krijgswapenen; de sheool is daarom niet de middeleeuwse Hel, 

een geweldig laaiend vuur; ze is het Dodenrijk, de verzameling aller graven. Dit blijkt ook uit 31: 

16: het onderste der aarde en uit 32: 23, 24, 25 en 26 waar graf (qèver) en kuil gebruikt worden. 

Daarom is Ez. 32: 21 weer beeldspraak evenals Jes. 14. De profeet gebruikt dit om de vernedering 

te tekenen, draagt het aardse weer over. 

Alle Schrift nuttig 

No. 9 De roeping 1 

 

Wanneer God de mens van zijn dwalingen en zonden wil terugbrengen, een persoon wil gebruiken, 

of een nieuwe bedeling opent, roept Hij daartoe. Het is van belang ook in dezen de Schrift na te 

gaan. 

 

O. T. Zondaars werden tot bekering geroepen, Jes. 65: 12, 66: 4, Jer. 35: 17, Micha 6: 9, Bezaleël, 

Ex. 31: 2 en 35: 30, Samuël, 1 Sam. 3: 6, Eljakim, Jes. 22: 20, Cyrus, Jes. 41: 2, 45: 3 en 46: 11 tot 

een bijzondere taak en al is dit niet met zoveel woorden vermeld zeker ook andere profeten, b.v. 

Jesaja, Jeremia en anderen. Ook Christus is geroepen, Jes. 42: 6, 49: 1. En mede Israël Jes. 43: 1 en 

54: 6, beiden uit Egypte, Hos. 11: 1 en tot hun taak. We noemden nog niet Abraham, Jes. 51: 2. 

 

N.T. Hierin vinden we hetzelfde. Zondaars worden ook hier tot bekering geroepen, Mt. 9: 13, Mk. 

2: 17, Lk. 5: 32, Israëls kinderen tot heiligheid en ter verkondiging van Gods deugden en tot aio-

nische heerlijkheid en deugd, 1 Petr. 1:15, 2: 9, 5: 10 en 2 Petr. 1: 3. Daarnaast vinden we de ge-

roepenen uit de Heidenen, 1 Thess. 2: 12, 4: 7, 5: 24 en 2 Thess. 2: 14, 1 Kor. 1: 9, 7: 17, 18, 20, 

21, 22, 24, Gal. 1: 6 en 5: 13, Ef. 4: 1 en 4, Col. 3: 15, 2 Tim. 1: 9. 

 

Als God zondaars roept is dit om hen hun bestemming te doen bereiken, als Hij personen roept, is 

dit voor een bepaalde taak. Dit is ook het geval met Christus zelf en met Israël. En als Hij de Hei-

denen roept is dit mede ter bekering, voorts tot een taak en tevens tot een positie om God te ver-

heerlijken en van Zijn heerlijkheid te ontvangen. 

 

God roept. Maar bij uitzondering heeft Hij dit zelf gedaan. Dit was als Hij geen menselijke tussen- 

persoon had die dit doen kon of kon gebruiken. Hij riep Abram door voor Hem te verschijnen als 

de God der heerlijkheid, Hij riep Mozes tot leider van het volk, Jesaja tot profeet, en Saulus tot 

diens bedieningen. En meerdere anderen. Maar anders gebruikt Hij hetzij personen, hetzij midde-

len. In de Evangeliën riep Christus in Zijn naam de zondaars, later riepen dit de Twaalf en door 

Paulus werden Heidenen geroepen zoals Thessalonicensen, Korintiërs en Romeinen. En daarna 

heeft Hij geroepen door evangelisten en predikers, iets wat nog doorgaat. Maar ook door onopzette-

lijkheden heeft Hij dit gedaan en doet Hij dit: door een gezongen lied, door gevonden blaadjes of 

geschrift, door gebrekkig woord; mede door toewijding en liefdebetoon. Hij werkt hierin op veel-

voudige wijze. 

 

Eén ding noemden we nog niet: Zijn Woord. Hoevelen geroepen zijn door de verspreiding van Bij-

bels en Bijbelgedeelten zal eenmaal in de opstanding openbaar worden.    P. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 9 

4. Voor de doden gedoopt. 

 

Een eigenaardige tekst is 1 Kor. 15: 29 en 30: „Anders, wat zullen zij doen die voor de doden ge-

doopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden waarom worden zij ook voor de 

doden gedoopt?” 
 

Voor velen zijn deze woorden een grote moeilijkheid. Men meent dat er in Korinthe gelovigen wa-

ren die zich voor reeds gestorvenen lieten dopen omdat deze dit verzuimd hadden of daartoe op hun 

sterfbed niet meer in de gelegenheid waren. Dit nu is puur bijgeloof en wordt in de Schrift nergens 

geleerd. Als deze praktijk in Korinthe geheerst had, zou Paulus ze zeker bestreden hebben en ze 

niet als argument in zijn betoog gebruikt hebben; daarmee toch zou hij haar goedgekeurd of althans 

aanvaard hebben. 

 

Als we 1 Kor. 15 lezen en gekomen zijn tot Vs. 29, krijgen we ineens een onverwachte overgang. 

Het is duidelijk te zien dat dit vers geen vervolg is van Vs. 28; het is een vervolg van Vs. 18 en Vs. 

20 - 28 is een lang tussengedeelte (tussendelen en tussenzinnen zijn zeer eigen aan Paulus). We 

laten Vs. 20 - 28 eens even weg en lezen eerst Vs. 19 en dan Vs. 29: „Maar nu, Christus is opge-

wekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.” Nu Vs. 29 waarbij 

we bedenken dat de oudste handschriften met hoofdletters werden geschreven en geen komma’s en 

andere leestekens hadden; die zijn later bij het gaan schrijven met kleine letters aangebracht. Waar 

dit gebrekkig is gebeurd, is de zin verduisterd en dit schijnt ook hier het geval te zijn geweest. Om 

de zin lopend te maken, heeft men soms woorden verkeerd geplaatst. T.o.v. Vs. 29 nu menen we 

dat we aldus moeten lezen: 

 

„Anders, wat zullen zij doen die gedoopt worden? (Is het) Voor de doden? Indien de doden gan-

selijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor hen gedoopt?” 

 

Door invoeging van het werkwoord „is” met het onderwerp „het” loopt de tekst eenvoudig. Het 

werkwoord „zijn” wordt in zijn tijden in het Grieks vaak weggelaten. Het kan hier heel wel ingelast 

worden om de zin in het Nederlands duidelijk te maken en een heel eenvoudige oplossing te ver-

krijgen. De woorden „voor de doden” die aan het slot staan, staan niet in het Grieks; er staat „voor 

hen”. 

Er is uit die tijd geen doop voor de doden bekend zoals men wel geleerd heeft en nog leert. Paulus 

spreekt hier niet over hen die zich lieten dopen in de plaats van reeds overledenen om die daardoor 

te behouden of ook die zich op het punt van sterven lieten dopen maar vraagt eenvoudig: Laat men 

zich dopen als men niet in de opstanding gelooft? Deze wordt immers mede door de doop  -  het 

gaan door het water heen  -  zoals Noachs ark  -  uitgebeeld. Waarom laat men zich dopen als men 

meent dat men toch dood blijft. Wie zich laat dopen, spreekt daarmee zijn geloof in de opstanding 

uit. Vanwaar dan de verloochening van Christus’ opstanding. 

 

Men ziet hieruit dat de waterdoop ook te Korinthe plaats had en doorging. Daarnaast was ook de 

doop in geest, 1 Kor. 12: 13. In de Handelingentijd zien we dus twee dopen parallel lopen; in het 

geval Cornelius -  en het kan meer voorgekomen zijn  -  ging de geestesdoop vooraf; maar vaker 

volgde hij de waterdoop.
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DEEL XXVII No. 10 OCTOBER 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 10 

HEBREEËN 11. DE GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS IV 

Abrams overbrenging 

En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land waar gij nu in 

woont.      Hand. 7: 4. 

 

Een deel van het belemmerende vlees was gestorven. Dit was echter niet voldoende: er moest meer 

geschieden. God trad tussenbeide en vernieuwde Zijn roeping. De Here nu zeide tot Abram “Ga gij 

uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vader huis naar het land dat Ik u wijzen zal”, Gen. 

12: 1. 

 

Men lette er op dat dit de tweede roeping is. De eerste was in Ur, de tweede in Haran. De St. Verta-

lers hebben dit verschil niet in het oog gehouden en vertaalden: “De Here nu had gezegd”. Dit 

wekt de gedachte alsof er slechts een roeping is; er staat echter: De Here nu zeide. Zo hebben zij 

het werkwoord zeer vele malen vertaald; zo ook in Gen. 11: 3, 4, 6 en 12: 7, 11, 18. enz. Als we nu 

ook in Gen. 12: 1 „zeide” lezen, is dit een vervolg op 11: 32, iets wat dus na Terachs dood gebeur-

de. Dan is ook 12: 4 te verstaan: „En Abram toog henen gelijk de Here gesproken had”. 

 

„Ga gij uit”. Dit is: gij voor u zelf. Abram moet nu zijn land, waartoe Haran ook nog behoorde, 

zijn maagschap: Nahor en diens gezin en zijns vaders huis (misschien leefde Sarai’s moeder nog en 

had hij zusters) verlaten. Abram heeft gehoorzaamd en ging op weg, waarbij Lot echter meetrok. 

 

Stefanus zegt: dat Hij, God, hem overbracht. Dit werkwoord metoikizo komt alleen voor in Hand. 

7: 4 en 43 (overvoeren) en het zelfst. naamwoord in Mt. 1: 11, 12 en 17 (overvoering). De grondbe-

tekenis is: doen verhuizen, naar een andere woonplaats overbrengen. 

 

De Here heeft Abram overgebracht door de nieuwe roeping. En zeker door nog iets: Hij heeft ook 

bij hem het willen en werken ingewerkt, Fil. 2: 13, waaruit Abrams gehoorzaamheid geboren is. Zo 

kan er staan: „Hij bracht hem over” en: „Abram toog henen”. 

 

Ook in ons geloofsleven zullen er van die overgangen te bespeuren zijn al zijn ze vaak geleidelijk. 

God laat het werk Zijner handen ook in geestelijk opzicht nooit varen. Hij doet dit door het vlees te 

doen versterven, de kracht er aan te ontnemen en daarnaast Zijn roeping opnieuw tot ons te doen 

komen of ze dieper tot ons te doen doordringen. Zo worden we deze meer bewust en kunnen we 

niet anders dan in gehoorzaamheid volgen. Zo komen we over een grens en gaan we in de geest uit 

„uit het land onzer geboorte”, het vlees. Er ontstaat een scheiding tussen het oude en het nieuwe. 

 

Op de weg der behoudenis is er de overgang van het geloven in God tot het geloven in Christus, 

van dit tot het geloven in en zijn in Christus, van dit tot het mededeel verkrijgen van de belofte in 

Christus. Echter, niet steeds zijn deze overgangen gemarkeerd, maar achteraf uit blijkt dat de 

grenslijn gepasseerd en de weg voortgezet is.      P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 22 

Rom. 3: 1 - 8. 

 

1 Wat is nu het voorrecht van of wat is het nut der besnijdenis? 2 Veel, op alle manier. 2 Voor-

eerst dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. 3 Want hoe (is het): al zijn sommigen ontrouw 

geworden, zal hun ontrouw dan de trouw van God buiten werking stellen? 4 Volstrekt niet. maar 

het zij: God (is) waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: 

Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en zult overwinnen wanneer Gij geoordeeld 

wordt. 

5 Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen. 

(Toch) niet dat God onrechtvaardig is als Hij de toorn doet komen? (ik spreek als mens). 6 Vol-

strekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? 7 Indien dan Gods waarheid door mijn leu-

gen overvloediger wordt tot Zijn heerlijkheid, waarom word ik dan als een zondaar nog geoor-

deeld 8 en is het niet  -  gelijk men van ons lastert en gelijk sommigen beweren dat wij zeggen  - : 

laat ons het kwade doen opdat het goede moge komen? Hun vonnis is rechtvaardig. 

2. Het voorrecht der Besnijdenis. 

Vs. 1, 2. Nadat Paulus de Jood alle reden tot roem en zelfverheffing uit de hand heeft geslagen en 

aangetoond dat Verbonds- en openbaringsvoorrechten hem niet vrijwaren voor het oordeel en dat 

hij in dezen niet boven de Heiden staat, kon de vraag bij de Jood opkomen: Wat nut heeft het dan 

nog een Jood te zijn en betekent de besnijdenis wel iets. Immers, een heiden die de rechten der wet 

houdt is beter dan een Jood die de wet breekt. Waarom heeft God dan een volk verkoren en afge-

zonderd en gaf Hij het reeds in en door Abraham het verbond der besnijdenis. Als alleen de Jood 

die inwendig besneden is lof van God krijgt en er een innerlijke besnijdenis van hart en geest is die 

ook het deel kan zijn van hen die niet uiterlijk, naar het vlees besneden zijn, wat voor nut heeft dan 

het hele Jodendom. 

 

De Jood die deze vraag zou stellen, zou door Paulus gewezen hebben kunnen worden op het oor-

deel dat over Israël gekomen was. De besnijdenis had hem niet bewaard voor het nationale oordeel 

der Ballingschap en Verstrooiing en dit kon een aanwijzing zijn dat hij ook niet gevrijwaard zou 

zijn voor het toekomende oordeel. Maar Paulus doet dit niet. Evenmin zegt hij, zoals zovelen van 

vroeger en later tijd hetzij in de geest hetzij letterlijk hebben geoordeeld: De Jood heeft geen enkel 

voorrecht meer, hij heeft dat verbeurd door de kruisiging van Christus en heeft afgedaan. Hij zegt: 

Ge vraagt naar het voorrecht van de Jood en het nut der besnijdenis? Welnu dat is: Veel, op alle 

manier. Niemand kende beter de voorrechten dan hijzelf. Zij waren waarborg van een onvoorwaar-

lijk verbond. Hoe zou de apostel dan deze voorrechten miskennen. 

 

Het Griekse woord „proton”, „ten eerste”, wordt als regel gebruikt in een zin waarin minstens van 

nog iets anders sprake is, iets dat een „ten anderen” is of dat duidelijk op te maken is. Hier echter 

helt het sterk over naar „allermeest”. Wil men het toch als een „ten eerste” nemen, dan moet men 

het vervolg er van in hfdst. 9: 1 - 5 zoeken. 

 

De woorden Gods. Zo noemt Paulus de O. T. Geschriften. Dit zijn geen Joodse letterkundige 

voortbrengselen die mooie gedeelten bevatten waaruit we nu nog nuttige lessen kunnen putten, 

maar die we, nu we veel meer ontwikkeld zijn, niet beslist nodig hebben, maar het zijn de woorden 

Gods. Paulus, de wel onderwezen Jood en tevens de beschaafde Griek, die vele eeuwen na Mozes 

leefde, noemt ze zo en erkent als zodanig de Wet, de Profeten en de Psalmen waarin het Joodse O. 

T. verdeeld was (en is). Lk. 24: 44. 
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Toebetrouwd. Deze woorden Gods waren aan Israël toebetrouwd. Ze waren Israëls eigendom niet, 

geen schat die het zelf verworven had of een bolwerk om er zich veilig door te gevoelen. Ze waren 

het goed waarvan Israël de rentmeester mocht wezen, dat het mocht beheren om anderen er mee te 

dienen. Dit schiep verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid. 

 

Toch blijft de zaak hiertoe niet beperkt. Israël is niet alleen bewaarder der Goddelijke openbaring, 

het betekent ook  -  en dat bovenal - dat eenmaal de dag komt dat al de beloften erin vervat Israëls 

onvervreemdbaar bezit zullen zijn en aan dat volk vervuld zal worden wat nu nog toekomstige 

voorzeggingen zijn. Wat aan Israël gegeven is, kan niet in de „Kerk” vervuld worden. De woorden 

Gods zeggen geen enkel woord over de tegenwoordige bedeling der genade Gods. Zij spreken van 

vier reële en nationale dingen: van land en stad, van troon en tempel. En wat het geestelijke betreft 

van een nieuw verbond waarin niet slechts vergeving van zonden wordt gegeven maar sprake is 

van een nieuw hart en een nieuwe geest. Tevens van het “een Koninklijk Priesterdom zijn” t.o.v. de 

Volken. Noch in het Paulinisch evangelie der eerste bediening, noch in dat der tweede (de Verbor-

genheid) zijn deze dingen vervat. Zo blijkt dat dit een voorrecht van en voordeel voor de Jood was. 

 

Als we alleen denken dat Israël bewaarder was van de woorden Gods  -  iets wat de natiën nu met 

hen delen  -  heeft Paulus’ woord weinig zin, maar als we op de inhoud der woorden Gods letten 

kan het „ten tweede” en „ten derde” achterwege blijven tot hfdst. 9: 4 en 5 en hfdst. 11 en kan hij 

een volgende tegenwerping neerleggen. 

 

Vs. 3, 4. Heeft Israël dit alles beseft? Paulus moet iets anders constateren: sommigen zijn ontrouw 

geworden. Dit „sommigen” is een verzachtende uitdrukking: de geschiedenis immers leerde anders. 

Bij Sinaï beloofde het volk: „Alles wat de Here gesproken heeft zullen wij doen.” Ex. 19: 8 en 24: 

3. Dit was vlak voor de tien woorden Gods. Ook daarna bij de verbondssluiting, 24: 3. Maar weldra 

was het verbond verbroken. En dat niet alleen, maar heel Israëls geschiedenis is er een van on-

trouw. Van de ene afgoderij vervielen zij in de andere. Israël was een veelal overspelige vrouw 

wier lust als het ware in geestelijke ontucht bestond (gepaard gaande met letterlijke). Sommigen 

ontrouw? Maar Ps. 12:2 zegt dat de getrouwen weinig waren in den lande. In Elias tijd slechts 

zeven duizend. Paulus had dus zeer goed kunnen schrijven: de meesten. Maar als een wijs leer-

meester stoot hij niet af maar gaat verder en vraagt of de woorden Gods afhankelijk zijn van de 

trouw of de ontrouw van het geloof of het ongeloof van het volk, of dat zij rusten in de getrouwheid 

van God. 

 

De trouw Gods. De S.V. zet: „het geloof Gods” en voor „ontrouw” „ongelovigheid”. Het Gr. woord 

„pistis” kan zowel „geloof” als „trouw” betekenen. Dit hangt van het verband af. Geloof is het aan-

vaarden van wat een ander zegt, trouw is het bewijzen dat men waar maakt wat een ander aanvaard 

heeft; geloof is het zich verlaten op eens anders woord, trouw is het bevestigen van het gegeven 

woord of het leven uit een geloofd woord. Waar nu van God niet gezegd kan worden dat Hij geloof 

heeft, past hier de vertaling „trouw”. En als tegenstelling „ontrouw”. In andere gevallen kan voor 

„apistia” „ongeloof” gezet worden. 

 

Buiten werking stellen, letterlijk neerwerken  -  d.i. van kracht ontdoen. De vijgenboom besloeg 

onnut de aarde, Lk. 13: 7, haalde er de bestanddelen uit en ontdeed ze van haar voedingskracht, 

maar leverde geen vrucht op. De S.V. vertaalt dit woord in andere teksten meestal door „teniet 

doen”. Dit wekt de idee van: vernietigen; dit is echter niet juist, het is: van kracht ontdoen, zijn 

kracht doen verliezen, buiten werking stellen. 

 

Door Israëls ontrouw kon God Zich ontslagen rekenen van de vervulling Zijner beloften, die vaak 

voorwaardelijk waren gegeven door een „indien”. Hij kon het verbond nu Zijnerzijds ook opzeg-

gen. Hij deed en doet dit niet en blijft ook hierin de Onveranderlijke. Paulus drukt dit hier uit als 

volgt: God is waarachtig, de mens leugenachtig. Waarachtig is: in overeenstemming met het wezen 
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van iets, voorts: geloofwaardig, dan: gestand doende. Leugenachtig is hier: niet in overeenstem-

ming met het wezen, niet geloofwaardig, niet gestanddoende. 

 

Het citaat van Vs. 4 is aan Ps. 51: 6 ontleend. Paulus citeert hier echter niet de Hebr., maar de 

Griekse tekst van de Septuagint, de Gr. vertaling van het Hebr. David belijdt: „opdat Gij gerecht-

vaardigd wordt in uw spreken en het wint wanneer men met u voor het gericht gaat.” David be-

doelt: God is rechtvaardig en ik val Hem bij als Hij bij monde van Nathan het oordeel over mij uit-

spreekt. Paulus bedoelt: Er is een geding tussen God en de mens; de mens waagt het God voor zijn 

menselijk gericht te dagen, vraagt Hem rekenschap van Zijn daden, wil Zijn doen aan het menselijk 

oordeel onderwerpen. Welnu het zij zo. God zal Zich rechtvaardigen door Zijn trouw en het winnen 

als men Zijn doen gaat beoordelen. God „onderwerpt” Zich in dezen aan ’s mensen verwaandheid 

en verwatenheid. Hij vreest die niet en de afloop zal zijn dat Zijn trouw en waarheid te meer ’s 

mensen ontrouw en leugen aan het licht zullen brengen. De critici zullen ontnuchterd staan en in 

schaamte wegzinken. En aan het eind der eeuwen zal Zijn voornemen en de uitwerking ervan ten 

volle alle eer en aanbidding worden toegebracht. 

 

De overzetting: „als Gij oordeelt” in de S.V. is onjuist; ze klopt niet met het eerste deel: „als Gij 

gerechtvaardigd wordt”, dat in de lijdende vorm staat en is geen getrouwe weergave van het Grieks 

dat ook in het tweede werkwoord de lijdende vorm heeft, dus: „als Gij ge- of beoordeeld wordt.” 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

In ons stuk over de krachten der toekomende aioon hebben we naar de woorden van Paulus verwe-

zen: „Wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; maar wanneer het volmaakte zal gekomen 

zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden”, 1 Kor. 13: 9, 10. In die zin kunnen we 

beslist zeggen dat de huidige kennis en wetenschap dan zal „teniet gedaan zijn”. Waarom? Omdat 

ze gebrekkig en oppervlakkig is. De gevallen mens verkrijgt zijn kennis bijna uitsluitend door 

middel van zijn zintuigen, en deze  -  zelfs met gebruik van de meer en meer ingewikkelde hulp-

middelen  -  kunnen alleen beïnvloed worden door de verschijnselen der natuur, namelijk door het 

uitwendige, door de uitwerking van het wezen der dingen. Hierop steunende, kan men dan allerlei 

gissingen doen betreffende het inwendige, de oorzaken, het wezen zelf. Maar ware kennis heeft 

men van dit laatste niet. 

Neem de huidige ontwikkeling van de atoomtheorie. Om de verschijnselen uit te leggen, neemt 

men (voorlopig) aan, dat het atoom bestaat uit een kern, waarrond, langs min of meer cirkelvormige 

banen, elektronen draaien in verschillende lagen geplaatst. De kern zelf zou samengesteld zijn uit 

kleine „deeltjes”, waaraan men de namen protoon, neutron en elektron geeft. Maar wat die „deel-

tjes” in feite zijn, welke krachten er tussen werken enz. kan niemand weten, want men kan ze niet 

vergelijken met iets dat we menen te kennen. We zeggen „menen te kennen”, want al wat we doen 

is allerlei met elkaar vergelijken, verhoudingen vast te stellen. Wil men trachten iets te bepalen, dan 

kan men niet anders of men moet naar iets anders wijzen, dat zelf ook onbepaald is. En hoe verder 

men tracht in te dringen in de geheimen der stof, hoe moeilijker alles wordt en hoe meer men van 

het concrete gaat tot het abstracte, onzichtbare, zonder het wezen zelf te kunnen bereiken. Hoe fan-

tastisch ingewikkelder worden ook de toestellen en inrichtingen die men voor het onderzoek nodig 

heeft. 

Bij het onderzoek betreffende de „werelden” van het leven (biologie), van het gevoel (psychologie) 

en van de geest, wordt alles nog veel ingewikkelder en is het zeer moeilijk om bevredigende resul-

taten te bereiken. Natuurlijk heeft men gedurende de laatste honderd jaren een enorme vooruitgang 

gemaakt in die oppervlakkige kennis, maar men begrijpt dan des te beter haar fundamentele beper-

king tot het uitwendige, van een klein deel van de schepping. 
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Die kennis dan, zal te niet gedaan worden, omdat er een veel betere zal zijn, namelijk de recht-

streekse kennis door middel van de herstelde geestvermogens. Dan zullen er geen machtige midde-

len, geen enorme laboratoria meer nodig zijn. En door de kennis van het wezen der dingen zal men 

van zelf al de verschijnselen kennen, die we nu ten dele waarnemen. 

 

En de techniek? Door het kennen van de stof, van het leven, van het gevoel en zelfs in zekere mate 

van de geest, zal men vanzelf weten hoe de dingen te gebruiken en hoe men op hen met de geest 

moet inwerken, om bepaalde resultaten te verkrijgen. Hier komen we dus terug op de „krachten der 

toekomende aioon” waarover we reeds uitvoerig gehandeld hebben. 

 

Als het Evangelie spreekt over het verzetten van een vijgenboom of van een berg, dan vat men dit 

op als beeldspraak. Als de Schrift verhaalt over mensen die ongedeerd in een vurige oven wande-

len; over de Here en Petrus die op het water lopen; over Henoch, Elia en de Here die opgenomen 

worden en Filippus, die verplaatst wordt; over ketenen die van een gevangene afvallen; over het 

binnengaan in een gesloten kamer van de Here, enz. dan glimlacht men, of vraagt men zich toch af 

of men dit alles wel als werkelijkheid moet aanvaarden. We zijn zo gewoon slechts te geloven aan 

hetgeen onder het bereik onzer tegenwoordige geestvermogens valt, en vergeten zozeer dat we ons 

in een geheel abnormale, vernederde, zwakke bestaanswijze bevinden, dat we steeds ongelovig of 

tenminste verwonderd zijn als er iets gebeurt, dat het gewone te boven gaat. 

 

In ons stuk over de krachten der toekomende aioon, hebben we op het feit gewezen, dat de mens nu 

nog iets van die bijzondere geestesgaven over heeft en er in de hele geschiedenis van het mensdom 

telkens gevallen zijn waar zeer „wonderlijke” dingen gebeuren. Waar de mensen niet vasthielden 

aan Gods Woord, kwam men tot allerlei occultisme en dwaalleer, steunende op die verschijnselen. 

Men mag in deze dingen niet lichtgelovig zijn en alle verhalen als waarheid aanvaarden, maar een 

nuchter onderzoek kan ons aantonen, dat vele buitengewone verschijnselen niet uitgelegd kunnen 

worden door de ons bekende natuurwetten. 

 

We hebben er op gewezen hoe de Schrift ernstig waarschuwt voor alle pogingen onzerzijds om in 

onze tegenwoordige aioon gebruik te willen maken van die onbekende krachten. Maar in de toe-

komende aioon, zullen velen met wijsheid naar Gods wil over hun vernieuwde geestvermogens 

kunnen beschikken. Dan zullen ze in het dagelijkse leven allerlei zaken kunnen uitwerken, waarvan 

de „wonderen” uit de tijden van het evangelie en van de Handelingen ons slechts een flauwe ge-

dachte geven. De mens zal in grote mate de aarde beheersen, dus de stof, de planten, de dieren en 

de mensen. 

 

Uit dit alles besluiten we dus, dat de tegenwoordige techniek ook teniet gedaan zal worden omdat 

er een betere zal zijn, waar men geen behoefte meer zal hebben voor het ons bekende mijnwezen, 

voor fabrieken, studieburelen, enz. In plaats van de grootindustrie kan er terug gegrepen worden tot 

een vernieuwd handwerkmanschap. 

 

Spreekt men over telegrafie, telefonie, televisie? Waarom toestellen als men rechtstreeks van geest 

tot geest zal kunnen kennen? 

 

En de vervoermiddelen? De onbeschaafde volken van die aioon, zullen er weinig behoefte aan heb-

ben. En anderen zullen hetzij door henzelf of door de bemiddeling van engelen zich op grote af-

standen verplaatsen. Dit zal, onder meer, nodig zijn voor het verkondigen van het evangelie aan alle 

volken. En dan zullen deze „missionarissen” niet meer te lijden hebben van een ongunstig klimaat 

en allerlei ziekten. 

 

Als men zich wat wil inspannen verder na te denken over de zekere gegevens van de Schrift, kan 

men zich een vaag idee vormen van de toestanden op aarde gedurende de toekomende aioon. Alles 
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zal geheel anders zijn dan nu, op een veel hoger geestelijk peil staan, al zal het leven nog zo „een-

voudig” zijn. 

 

Men kan zich dan ook beter rekenschap geven van het feit, dat men in onze tijd, door wetenschap 

en techniek, wil tegemoet komen aan de zwakheid van de gevallen mens. Zonder God, zonder 

Christus, wil de mens komen tot het beheersen van de natuur en tot de toestanden van de toeko-

mende aioon. Hij vergeet dat het Gods gaven zijn die hem in staat stellen al zijn werken uit te voe-

ren en hij zal steeds meer de gevolgen ondervinden van het gebrek aan evenwicht tussen zijn tech-

nische vooruitgang en zijn geestelijke blindheid. Hij maakt slechts gebruik van zijn gaven en komt 

onvermijdelijk tot de catastrofe van het einde dezer aioon. 

5. DE GEMEENTEN. 

De naam „Kerk”, en de overeenstemmende namen in andere talen, zijn afgeleid van het Griekse 

woord „kuriakos”, dat tweemaal voorkomt in het N.T., namelijk in 1 Kor. 11: 20 en Op. 1: 10, waar 

het door „des Heren” vertaald werd. De Kerk, in de zin van „Huis des Heren”, was in de eerste 

eeuwen het gebouw, waar zich de christenen vergaderden. Daarna werd dit woord ook gebruikt 

voor de gemeenschap. 

 

Het is zeer merkwaardig, dat de naam „Kerk” zo algemeen gebruikt wordt door de christenheid, 

terwijl het toch niet in de Schrift voorkomt. 

 

De Schriftuurlijke term is qahal in het Hebreeuws en ekklesia in het Grieks. 

 

Het werkwoord qahal betekent „verzamelen”, zoals b.v. blijkt uit Ex. 32: 1: „zo verzamelde zich 

het volk tot Aaron”. In de Septuagint wordt het naamwoord qahal vertaald door sunagogé en door 

ekklesia. Geen dezer woorden heeft op zichzelf een religieuze betekenis. In 2 Kron. 20: 15 duidt 

qahal de grote menigte Moabieten en Ammonieten aan. In de meeste gevallen wordt dit woord ge-

bruikt voor geheel Israël (b.v. Gen. 28: 3 „een hoop volken”) of voor een deel er van, dat zich ver-

zamelt (b.v. de oudsten der stammen, Deut. 31: 28 - 30, of de verzameling der gelovigen, Deut. 23: 

1 - 3; Ps. 149: 1; Neh. 13: 1; Ps. 22: 23, 26). In Ps. 26: 5 betreft het boosdoeners. 

 

In Deut. 23: 1 - 3 wordt gesproken over de „gemeente van Jehovah” en in Neh. 13 :1 over de 

„gemeente van Elohim”. Beide kan men vertalen door „gemeente Gods”, dus dezelfde uitdrukking 

als in het N.T. Zie ook Ps. 74: 2. 

 

In Ex. 12: 6 en andere plaatsen, vindt men de uitdrukking „gemeente der vergadering”. Het woord 

„gemeente” staat hier voor qahal en „vergadering” voor gedah. Dit laatste woord betekent inder-

daad „vergadering”, en wordt in de Septuagint nooit door ekklesia vertaald. Het komt de eerste 

maal voor in Ex. 12: 3: „de hele vergadering van Israël”. De uitdrukking „gemeente der vergade-

ring” kan dus duiden op een verzameling gelovigen vanuit de algemene vergadering, namelijk het 

hele Israël. In Lev. 4: 13 is er sprake van een afdwaling der hele vergadering (gedah), die voor de 

ogen der gemeente (qahal) verborgen is. 

 

De stam van het woord ekklesia is verwant met het werkwoord kaleo (dat, onder meer, de beteke-

nis heeft van „roepen”, b.v. in Mat. 22: 3), met het woord klesis (roeping, b.v. 1Kor. 1: 26) en met 

klètos (geroepene, b.v. in Mat. 20: 16). Zoals men weet, betekent het voorzetsel “ek”: uit. Naar de 

afleiding, betekent ekklesia dus een groep mensen, die geroepen zijn uit een massa. In Hand. 19: 

32, 39, 41 duidt dit woord een vergadering van zilversmeden aan, Vs. 25. Maar meestal wordt het 

gebruikt voor een groep christenen in het N.T. Het duidt echter niet noodzakelijk een zichtbare 

vergadering of verzameling aan. Zie b.v. het gebruik in de Efezebrief, in Heb. 12: 23 en Kol. 1:18, 

24. 
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Men vindt de volgende uitdrukkingen: 

 

Mijn Gemeente. Alleen in Mat. 16: 18; 

Gemeente. De eerste maal in Mat. 18: 17; 

Gemeenten. De eerste maal in Hand. 9 :31; 

Gemeenten van Christus. Rom. 16: 16 (meervoud).  

Gemeente van... Galatië, 1 Kor. 16: 1; Gal. 1: 2; Azië, 1Kor. 16: 9; Macedonië, 2 Kor. 8:1; Judea, 

Gal. 1: 22; Laodicea, Kol. 4: 16. 

Gemeente der Thessalonicensen, 1 Thes. 1: 1; 2 Thes. 1:1.  

Gemeente in Efeze enz. Op. 2 en 3. 

Gemeente Gods. Hand. 20: 28; 1 Kor. 1: 2 (te Korinthe); 10: 32; 11: 16 (meervoud), 22; 15: 9; 2 

Kor. 1:1 (te Korinthe); Gal. 1: 13; 1 Thes. 2: 14 (in Judea, meervoud); 2Thes. 1: 4 (meervoud); 1 

Tim. 3: 5. 

Gemeente der eerstgeborenen, Heb. 12: 23. 

Gemeente die Christus’ Lichaam is, Ef. 1: 22, 23. 

Gemeente des levenden Gods, 1 Tim. 3: 15. 

 

Bij het onderzoek der betekenis van deze uitdrukkingen, mogen we alleen steunen op de Schrift en 

niet uitgaan van opvattingen, die men er later aan gehecht heeft. We moeten ons afvragen, welke 

betekenis de mensen, tot wie die woorden voor het eerst gericht werden, er aan konden geven. 

 

Laat ons eerst Mat. 16: 18 nagaan, waar het woord ekklesia de eerste maal gebruikt wordt. 

 

De discipelen kenden de Schriften van het O.T. Ze konden begrijpen, dat de Here niet sprak over 

de hun welbekende verzameling der gelovigen (zie b.v. Deut. 23: 1 - 3; Neh. 13: 1). Want de Here 

Jezus sprak over een gemeente, die nog „gebouwd” moest worden. Zouden ze niet gedacht hebben 

aan de toekomstige gemeente waarover de profeten hadden gesproken? Ezechiël had aangekon-

digd, dat er een vergadering zou komen van de 12 stammen Israëls, tot een enig volk geworden, uit 

het midden der Heidenen gehaald, en in hun land geplaatst. Dan zouden ze allen tezamen een enige 

Koning (David) en Herder hebben, gereinigd zijn, Gods volk zijn, in zijn rechten wandelen en zijn 

inzettingen bewaren en doen. Ze zouden wonen in het land dat de Here aan zijn knecht Jakob ge-

geven had, waarin hun vaders gewoond hadden. Een nieuw, aionisch verbond zou met de kinderen 

Israëls en de kinderen van Juda gemaakt worden (zie ook Jer. 31: 31) en Gods heiligdom en taber-

nakel in hun midden zijn, Ezech. 37: 19 - 28. Ook Hosea had verkondigd, dat de kinderen van Juda 

en van Israël zouden samenvergaderd worden, zich een enig Hoofd zouden stellen, weer Ammi 

(Gods volk) zouden zijn, Hos. 1: 10 - 12, 22. Jesaja had gesproken over de tijd waar de heerlijkheid 

des Heren zou geopenbaard worden, en kondigde aan, dat de Here zijn kudde zou weiden als een 

Herder, de lammeren in zijn armen zou vergaderen, Jes. 40: 11. Wat ook weer door Ezechiël beves-

tigd werd. Het betrof de verstrooide schapen Israëls, die van uit de volken zouden uitgevoerd wor-

den, vergaderd, en in hun land gebracht, op de bergen Israëls, Ezech. 34: 12 - 16, 22 - 24 en Ps. 23. 

Moesten de discipelen van Christus dan niet begrijpen, dat zijn Gemeente zou bestaan uit de be-

keerde zonen Israëls en pas ten volle „gebouwd” zou worden na de opstanding en in verband met 

het koninkrijk der hemelen, dus in de toekomende aioon? 

 

Van Petrus, tot wie Mat. 16: 18 het eerst gericht was, weten we in elk geval dat zijn gedachten die 

richting uitgingen. Dit blijkt uit de brieven die hij schreef aan de verstrooide Christen-Joden, 1 Petr. 

1: 1, de uitverkorenen, 1 Petr. 1: 2, het uitverkoren geslacht, 1 Petr. 2: 9. Hij gebruikt hier het 

woord „eklektos”, dat ook in de Septuagint het bekeerde Israël aanduidt, b.v. in Ps. 105: 6, 43 (“Gij 

kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen, zijn volk . . . zijne uitverkorenen”) en in Ps. 106: 5 

(„uwer uitverkorenen, uws volks, uw erfdeel”). Petrus sprak van die kudde, 1 Petr. 5: 2 - 4. Zij 

worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, 1 Petr. 2: 5. 
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Zij zullen weder Gods volk zijn, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige 

natie (ethnos), een verkregen volk, 1 Petr. 2: 9, 10. Het was de vervulling van Ex. 19: 6; Jes. 61: 6; 

66: 21. 

 

En wat konden ze onder de „rots” verstaan, als ze wisten, dat de Here zelf, de Messias, de grond-

steen in Zion zou zijn, een kostelijke hoeksteen, Jes. 28: 16, hoewel tijdelijk verworpen door de 

bouwlieden, Ps. 118: 22 enz.? Petrus zei zelf, dat Christus de levende steen was, van de mensen wel 

verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, en hij haalt daarbij Jes. 28: 16 aan. Die steen was 

geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis, 1 Petr. 2: 4, 

6, 7. 

 

Van Dood en Opstanding 
No. 34 

C. Doodsgevaar of grote benauwdheid. 

In weer andere teksten betekent sheool noch „graf” noch „dodenrijk” maar „doodsgevaar”. Oor-

zaak en gevolg worden hier verwisseld: de schrijver zet „sheool” maar bedoelt het gevaar dat zon-

der de uitredding er uit, tot het nederdalen in de sheool zou leiden. Dit heet taalkundig een meto-

nymia, een overnoeming. 

 

1Sam. 2: 6 „De Here doodt en maakt levend, Hij doet in de sheool nederdalen en Hij doet weder 

opkomen”. St. Vert.: „hel”. 

 

Het lijkt ons het beste deze tekst onder deze rubriek te plaatsen, dus de sheool figuurlijk te nemen 

om even grote benauwdheid die men bij het naderen van de dood kan hebben ook op andere le-

vensomstandigheden toe te passen. De Kantteek. doet evenzo: het doden is voor haar het toezenden 

van grote benauwdheid en ellende aan hen die met doden te vergelijken zijn, het levend maken, het 

verlossen der treurigen uit hun benauwdheid en angst; het in de sheool nederdalen het in de uiterste 

benauwdheid brengen. Bij het weer doen opkomen zet zij niets. Zij had kunnen zetten: het uit-

redden uit de ellende. 

 

2Sam. 22: 6 en Ps. 18:6 „Banden der sheool omringden mij, strikken des doods bejegenden mij.” 

St. Vert.: „hel”. 

 

Als we Vs. 5 er bij nemen, zien we dat de baren des doods de teken Belials zijn en de banden der 

sheool de strikken des doods. We vinden hier een zeer levendige en dichterlijke uitbeelding van 

Davids doodsgevaren, zeker wel het meest onder Sauls vervolging. 

 

Ps. 30: 4 „Gij hebt mijn ziel uit de sheool opgevoerd.” St. Vert.: „graf”. 

 

Men lette op de inconsequentie der vertaling: in 1 Sam. 2: 6 is het: weder opkomen uit de „hel”, 

hier uit het „graf”. Grove willekeur. Betekenis: Uit grote angsten en benauwdheden redden. 

 

Ps. 86: 13 „Gij hebt mijn ziel uit het onderste der sheool uitgerukt”. St. Vert.: „graf”. 

 

Ook hier is het verlossing uit grote ellende. 

 

Ps. 116: 3 „Banden des doods omgaven mij, angsten der sheool troffen mij.” St. Vert.: „hel”. 

 

Vs. 8 zegt: „Gij hebt mijn ziel (mijn persoon) van de dood gered”, Vs. 10: „ik ben zeer bedrukt 

geweest.” Zijdelings verwijst dit alles naar 1 Sam. 2: 6. 
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D.- Doodsmacht. 

 

In enkele teksten wordt sheool gebruikt om de doodsmacht aan te geven. 

 

Ps. 49: 16 “Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opne-

men”. 

 

Hier is de sheool een geweldige macht waaruit de gelovige verlost moet worden. Deze is er door 

Satan die het geweld des doods heeft maar in het O. T. als zodanig niet genoemd wordt. De verlos-

sing uit die macht gebeurt door de opstanding. Niet door de scheiding van ziel en lichaam die het 

O. T. niet kent. „Mijn ziel” is niet de aflijvige, ontlichaamde ziel maar de gehele persoon. Het „op-

nemen” is vertaling, de grondbetekenis van het woord betekent: nemen. God zal hem dus nemen, 

d.w.z. uit het graf. Als men „opnemen” toch zou willen handhaven, ziet deze tekst op de opname 

van 1 Thess. 4. Aan deze gaat echter voor de ontslapenen de opstanding vooraf. 

 

Ps. 89: 49 „Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel (zichzelf) zal bevrijden van het 

geweld der sheool?” (des grafs). 

 

Ook hier vinden we weer die doodsmacht die heerst en gevangen houdt door hem die het geweld 

des doods heeft. 

 

Jes. 28: 15 „Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt “ St. Vert.: „hel”. 

 

Jes. 28: 18 „Ulieder verbond met de dood zal te niet worden en uw voorzichtig verdrag met de 

sheool zal niet bestaan.” St. Vert.: „hel”. 

 

Ook in deze laatste teksten kan men een macht zien. Deze wordt niet genoemd en de uitleggingen 

verschillen dan ook. 

 

Sommigen denken dat dit het heulen met de vijanden van Assyrië is. De groten in Jeruzalem zou-

den zich veilig wanen doordat zij b.v. op Egypte vertrouwden. Wij geloven dat het hier verder gaat 

en dat zij door dodenbezwering of spiritisme in verbond getreden zijn met hem die het geweld des 

doods heeft, Satan, die wel niet genoemd wordt maar toch de achtergrond is. Zij meenden zo de 

dood te zullen ontgaan. 

 

Hos. 13: 14, 14 „Ik zal ze van het geweld der sheool verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood. O 

dood, waar zijn uw pestilentiën? Sheool, waar is uw verderf?” 
 

Volgens de Kantteek. der S.V. is de sheool het graf; echter zet de Vert. twee maal „hel”. Dat hier 

het graf bedoeld is, blijkt uit het parallellisme met „dood”. 

- Verlossen van het geweld der sheool; 

- Vrijmaken van de dood; 

- O dood waar zijn uw pestilentiën; 

- Sheool waar is uw verderf.

 

Het geweld der sheool is evenals in Ps. 49 Satan, het verderf niet het eeuwig branden in de Hel, 

maar de vertering in het graf. 

E.- Diepste plaats. 

Nog een betekenis van sheool is die van: diepste plaats. Deze wordt of als tegenstelling gezien tot 

de hemel boven of betekent, zonder dat deze tegenstelling genoemd wordt: op zijn allerdiepst. We 

vinden als tegenstelling tot hemel: 
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Job 11:8 „Zij (de onderzoeking Gods) is als de hoogten der hemelen: wat kunt gij doen? dieper 

dan de sheool: wat kunt gij weten?” 
 

Ps. 139: 8 “Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de sheool, zie Gij zijt daar.” 

 

Amos 9: 2 “A1 groeven zij tot in de sheool, zo zal ze mijn hand van daar halen en al klommen zij 

in de hemel, zo zal Ik ze van daar doen nederdalen.” 

 

Op zijn allerdiepst. 

 

Jes. 57: 9 „Gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de sheool toe.” S.V. „hel”. Beteke-

nis: op zijn allerdiepst. 

 

In Jes. 8: 11 is de tegenstelling niet sheool en hemel maar diepte en hoogte. Deze tekst geeft zo zij-

delings een der betekenissen van sheool aan; dit woord zelf vinden we er echter niet in. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 10  

De roeping II. 

Gods roeping is om de mens van zondaar tot erfgenaam te maken, om hem van verlorene tot een 

positie te brengen. Dit blijkt duidelijk uit de Evangeliën, uit Petrus’ en Paulus’ Brieven. 

 

Christus roept zondaars tot bekering om hen te maken tot schapen Zijner weide, om hun te doen 

delen in de Bruiloft des Koninkrijks, hun aionisch leven en heerlijkheid te geven. Mt. 9: 13, Joh. 

10: 9 en 28. Petrus beschrijft hierin duidelijk de weg: uit de duisternis geroepen tot Zijn wonder-

baar licht om te verkondigen de deugden Desgenen die u geroepen heeft, geroepen tot aionische 

heerlijkheid, 1 Petr. 2: 9; 5: 9. En ook Paulus wijst op een weg: getrokken uit de macht der duis-

ternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, Col. 1: 13. 

 

Om dit te bereiken laat God Zijn roeping uitgaan. Immers, hoe zal men het anders weten. Hij moet 

het laten verkondigen en laat daartoe zijn boodschappen prediken. Wie hoort d.w.z. er naar luistert 

en gelooft, verkrijgt datgene wat God laat bekendmaken. 

 

Van mensenkant bezien komt het nu op het horen aan. Dit horen moet een luisteren zijn, een acht 

geven. Velen hoorden in Christus’ dagen Zijn roepstem, maar hoe het met hen ging, laat de gelijke-

nis van de zaaier zien. Er kwam wel een roeping tot hen, maar zij antwoordden er niet op evenmin 

als Israël eertijds, Jes. 50: 2, 65: 12, 66: 4, Jer. 35: 17, Zach. 7: 13 

 

Ook Petrus ondervond dit in de Pinksterbedeling, Hand. 4 en 5: 17 - 42. En Paulus in de zijne; men 

denke aan Athenes wijzen. De meesten keerden zich naar hun eigen weg, de roeping die tot hen 

kwam werd niet beantwoord, voor hen was het een uitwendige roeping. 

 

Daarnaast staat de inwendige. Deze vindt plaats door het openen van het hart, Hand. 16: 14, het 

toedoen van de Here, 2: 47. Wij hebben niet het vermogen deze twee zijden te ontraadselen maar 

zij zijn er. 

 

Ook voor de bedeling der Verborgenheid, die voor het Lichaam, is de roeping uitgegaan, Ef. 1: 1 en 

4; Col. 3: 15. Tot wie deze roeping niet komt of wie haar niet aanneemt, staat er menselijk geno-
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men buiten. Goddelijk bezien is er, om ze te kunnen volgen, de gave nodig van verlichte ogen des 

harten, Ef. 1: 18 grondtekst en berust alles op verkiezing, Ef. 1: 4 en voornemen Gods, 2 Tim. 1: 9. 

(Zie ook Hand. 13: 48, Rom. 8: 29 en 30, 9: 11). Maar deze verkiezing is evenals de andere niet ten 

koste van de niet-verkorenen, alsof dezen verworpen zouden zijn,  -  dit is Calvinistische leer  -  

maar ten bate van het geheel. Haar einddoel is opdat de geroepenen zouden medewerken om te 

komen tot de bedeling van de volheid der tijden waarin alles wat in hemel en op aarde is onder 

één hoofd, Christus, zal worden samengebracht.       P. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 10 

5. Het Zendingsbevel van Mt. 28. 

Wij sloegen één tekst over, een zeer belangrijke n.1. die van Mt. 28: 18 - 20. Deze gaan we nu be-

spreken na hem vooraf geciteerd te hebben met enkele voorafgaande verzen. 

 

“En de elf discipelen zijn henengegaan naar Galilea naar de berg waar Jezus hen bescheiden 

had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen ko-

mende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende (tot) in de naam des Vaders en des 

Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik 

ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der eeuw. Amen.” 

 

We willen achtereenvolgens nagaan  

1° wat het woord inhoudt: „Mij is gegeven”; 

2° aan wie de opdracht gegeven is; 

3° of zij gedoopt hebben in de naam van Vader, Zoon en Geest; 

4° of zij tot de Volken zijn gegaan; 

5° wat het gebodene is dat onderhouden moet worden; 

6° wat is: “Ik ben met u”; 

7° en wat is: „tot de voleinding der eeuw”. 

 

A. Mij is gegeven. 

 

In het Gr. staat niet de voltooid tegenwoordige tijd: „is gegeven” maar een verleden tijd: „werd ge-

geven”. Dit is gebeurd. Maar hiermee wordt niet gezegd dat Hij die macht uitoefent. Volgens Heb. 

2: 8 zien we alleen Jezus met heerlijkheid gekroond en pas in Op. 11: 15 horen we dat de konink-

rijken (lees: het Koninkrijk) der wereld onzes Heren en van Zijn Christus wordt. Dat is bij de ze-

vende bazuin. Volgens Mt. 25: 31 zit Hij pas na de wederkomst op de troon Zijner heerlijkheid, de 

troon in Openb. 3: 21 genoemd „Zijn troon”. Uit dit alles volgt dat Hij, al is Hem die macht gege-

ven, deze nog niet uitoefent. nu is Satan nog de god dezer eeuw, 2 Kor. 4: 4 en de feiten zijn er om 

dit te bevestigen: onrecht en gruwel heersen allerwegen. Zo moge dan Christus alle macht in begin-

sel bezitten  -  omdat Hij zit in Gods Rechterhand; we twijfelen daar helemaal niet aan - maar uitoe-

fenen doet Hij ze niet. Daarvoor moet de tijd nog komen. Over de hemelen heerst Hij nog niet want 

Satan is daar nog, Openb. 12, over de aarde heerst Hij evenmin, want daartoe moet Hij regeren te 

Jeruzalem, de stad van de grote Koning. We geloven dat Mt. 28 daarom een profetisch woord is, 

evenals dat van Mt. 26: 64: „Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittende ter Rechter-

hand Gods en komende op de wolken des hemels.” Evenmin als dit terstond vervuld werd en 

evenmin als het tweede gedeelte vervuld is, evenmin oefent Hij nu alle macht uit in hemel en op 

aarde. 
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B. Aan wie is de opdracht gegeven. 

 

Mt. 28 laat geen twijfel over aan wie de Here de opdracht gegeven heeft: „En de elf discipelen zijn 

henengegaan - En als zij, de elf Hem zagen - En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende 

-  Gaat dan henen” 

 

Hetzelfde vinden we in Mk. 16: 

 

„Daarna is Hij geopenbaard aan de elven. En Hij zeide tot hen: Gaat henen in de gehele wereld” 

 

De Christenheid heeft gemeend deze opdracht te moeten overnemen. Zij denkt dat deze op de ker-

kelijke ambtsdragers en in het uiterste geval op gelovigen in het algemeen is overgegaan. Dit is een 

grove vergissing; ze zal leiden tot beschaming. Wie arbeider Gods wil wezen, moet het op die ma-

nier wezen dat hij eenmaal niet beschaamd staat (2 Tim. 2: 15). Hij heeft zonder dat God dit uit-

drukkelijk te kennen geeft geen recht de taak, aan anderen opgedragen, als de zijne over te nemen 

omdat die anderen er nu niet zijn. Taakoverdracht is er alleen als de Schrift vervallen verklaart van 

roeping en verkiezing. Zoals met Judas. Die is vervangen door Matthias. Maar ze is er niet als de-

genen aan wie ze gegeven is er voor een tijd niet zijn. Israël heeft tot taak de Volken te leiden en 

dienaar te zijn in en van het Nieuwe Verbond. nu vervult het die taak niet. Maar daarom is deze niet 

aan de Volken overgedragen. Ze blijft wachten. Zo ook met de Elven. Zij zijn er niet omdat ze ge-

storven zijn. Maar daarmee is de taak niet overgedragen. Deze blijft voor hen weggelegd. Daarom 

heeft niemand het recht deze over te nemen. Dus niet om te dopen in de naam van Vader, Zoon en 

Geest. Wie het toch doet overtreedt Gods bestel en zal beschaamd uitkomen. 

 

C. Hebben zij gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest? 

 

Weer willen wij niets weten buiten de Schrift. Wat de Traditie ook moge leren, wij willen haar 

verwerpen als zij boven de Schrift gesteld wordt of tegen haar ingaat. 

 

Wat vinden we nu van de uitvoering van het doopsbevel van Mt. 28? Niets. Op de Pinksterdag 

doopt Petrus en de anderen in Jeruzalem, maar niet in de naam van Vader, Zoon en Geest. Hij zei: 

Een ieder van u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus”, Hand. 2: 38. Men zegt nu wel dat 

dit betekent in de naam van Vader, Zoon en Geest maar dit staat er niet en deed Petrus ook niet. Hij 

vervulde dus de opdracht die hem kort tevoren met de anderen gegeven was niet. Men zal zeggen: 

deze opdracht was voor de Volken. Welnu, dan had hij Cornelius zo moeten dopen. Maar ook dit 

deed hij niet; hij doopte hem en de zijnen “in de naam des Heren”. Dat is in Christus naam, Hand. 

10: 48. Filippus die evenals Petrus deelgenoot was van heilige geest en door de Apostelen onder-

wezen doopte de Samaritanen evenmin met de woorden van Mt. 28 maar „in de naam des Heren 

Jezus”, 8:16. Zo is er in de Handelingen geen sprake van de vervulling van Mt. 28 t.o.v. de Volken 

en evenmin bij Israël.  



Uit de Schriften 1955 Pagina 116 
 

Uit de Schriften 
 

DEEL XXVII No. 11 NOVEMBER 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 11 

HEBREEËN 11. DE BEPROEVING DES GELOOFS I 

Abrams altaar 

En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou.                             Vs. 8 b. 

 

„En Abram toog henen - uit Haran - om te gaan naar het land Kanaän. En Abram is doorgeto-

gen in dat land - - tot Sichem - Zo verscheen de Here aan Abram en zeide: Uw zaad zal Ik dit 

land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Here die hem verschenen was”. Gen. 12: 4 - 7. 

 

Abram is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. De Here had niet gezegd naar welk land hij 

moest gaan. Hij volgde de grote karavaanweg van Haran naar het Westen, verliet die daarna en 

richtte zich naar het Zuiden. Zo kwam hij midden in het land in Sichem. En daar kreeg hij de belof-

te dat God het land waarin hij nu was aan zijn zaad zou geven. 

 

In wezen was dit een dubbele geloofsbeproeving. De eerste was dat hij niet in een onbewoond land 

kwam. Allerwegen ontmoette hij bewoners die in een woord worden samengevat: de Kanaänieten 

naar hun stamvader Kanaän, zoon van Cham. Abram moest nu geloven dat al deze volken zouden 

verdreven worden en dat terwijl ze in grote en vaste steden woonden en er reuzen waren, Num. 13: 

28, 33. Voor het natuurlijk oog was dit onoverkomelijk, alleen het geloof kon dit aanvaarden. De 

tweede beproeving lag in de woorden „uw zaad”. En hij had geen kinderen en stond daar als vijf en 

zeventig jarig man met een vrouw van zestig jaren. 

 

Werd hierdoor zijn geloof geschokt? Neen, hij vertrouwde de Here en ten bewijze daarvan bouwde 

hij Hem een altaar, het eerste dat we van hem vermeld vinden, Vs. 7. Weldra volgde het tweede, 

Vs. 8. 

 

Deze altaren spreken van een volkomen overgave aan de Here, het vaste vertrouwen dat Hij zijn 

woorden zou bevestigen. Zij spreken tevens van een afzien van zijn vlees. Hoeveel was er niet te-

gen. De Kanaänieten en Sara’s onvruchtbaarheid. Nochtans verliet Abram zich op het woord Gods 

van Vs. 7 en hield tevens de zevenvoudige belofte van Gen. 12: 1 - 3 in het oog. 

 

Met dit al was Abram nog geen voleindigd rechtvaardige. Hij stond om zo te zeggen in de weder-

geboorte. De God der heerlijkheid was hem ten Here geworden, tot de God die zijn leven leidde en 

die Hij vertrouwde. Maar hij moest nog verder geheiligd worden en geestelijk die God nog dieper 

leren kennen. Een ding wist hij nu: Dit was het land der belofte. 

 

Ook deze dingen zijn te onzer lering geschreven. Het geloof dat Gods woord, hoe dan ook tot ons 

gekomen, aanvaardt, is slechts het beginstadium. Het moet nader gefundeerd worden. Toch is er 

dan reeds de aanbidding waaruit het vertrouwen spreekt en wil de geroepene zich de Here toe-

wijden en Hem volgen. Te weinig echter vermoedt hij dat hij nog aan het begin van de weg staat en 

er nog veel kan gebeuren. Hij beseft ook niet dat hij nog dieper aan zichzelf ontdekt moet worden 

opdat de Here zich nader aan hem kan openbaren.       P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 23 

Israëls ontrouw kan Gods trouw niet krachteloos maken of buiten werking stellen. Dit zal blijken in 

de toekomende eeuw; dan zal Israël Zijn boodschapper zijn tot aan de einden der aarde en alom 

Zijn lof verkondigen. Het is Zijn eer en Zijn macht te na Zijn beloften niet te vervullen. Waar Hij 

vele dezer beloften onvoorwaardelijk heeft gegeven en ze niet van een „indien” afhangen, is er 

ruimte voor de vervulling er van door de verheven „Ik ben die Ik ben” en heeft Hij ze voor Zijn 

rekening genomen. Zo kan Hij Zijn trouw bewijzen en doen uitschitteren dat Hij Zichzelf niet ver-

loochenen kan. 2 Tim. 2: 13. 

 

Met dit voor ogen laat Paulus in Vs. 4 het krachtige „Dat zij verre” op de in Vs. 3 gestelde vraag 

horen. Deze term die vijftien maal voorkomt vinden we, buiten Lk. 20: 16 veertien maal bij Paulus; 

hiervan vier maal buiten Romeinen: 1 Kor. 6: 15; Gal. 2: 17; 3: 21; 6: 14 en tien maal in Ro-

meinen: 3: 4, 6, 31; 6: 2, 15; 7: 7, 13; 9: 14; 11: 1, 11. De Griekse woorden betekenen: moge het 

niet worden of: moge het daartoe niet komen, maar zijn in wezen een der krachtigste ontkenningen, 

een: „Beslist niet”. 

 

Vs. 5. De gevatte Jood die in de zonde wil voortgaan en nochtans het oordeel wil ontgaan kan nog 

een argument opwerpen, n.1. dit: Als onze ongerechtigheid des te meer Gods gerechtigheid en on-

ze leugen Zijn waarheid bevestigt, dan doen we Hem juist een dienst. Is het nu niet onrechtvaardig 

als Hij desondanks toorn over ons brengt? Of m.a.w.: God is rechter; een rechter moet rechtvaardig 

zijn en God is dit, maar hoe kan Hij dan straffen als ik Zijn rechtvaardigheid bevestig en zo tot 

Zijn verheerlijking bijdraag? Er wordt een negatief antwoord verwacht maar de vraagsteller brengt 

zijdelings naar voren dat het onrechtvaardig is zonde te straffen die de rechtvaardigheid van de 

Rechter prijst. Hij verwart echter de persoonlijke deugd van de rechter met het objectieve recht dat 

deze moet handhaven. 

 

De uitdrukking „wat zullen wij zeggen” is Paulus eigen; men zie Rom. 4: 1; 6: 1, 7; 8: 31; 9: 14, 

30. Het “ik spreek naar de mens” is hier een spreken op een wijze die van God voor een ogenblik 

iets aanneemt dat Hem vreemd is en alleen van mensen kan gezegd worden, 

 

Vs. 6. Op het argument van de Jood laat de apostel een krachtig „Beslist niet” horen. Als het was 

zoals de vrager meent te moeten redeneren, hoe zou God dan de wereld kunnen oordelen. Als het 

een feit was dat God de zonde niet kan straffen omdat deze Zijn gerechtigheid des te meer doet 

uitkomen, zou alle oordeel onmogelijk zijn. Maar zo is het niet. Zijn persoonlijke gerechtigheid 

voert juist de objectieve, Zijn recht om te oordelen, mede. Hij zal ieder werk in het gericht bren-

gen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Pred. 12: 14. Paulus keert het argument 

tegen de vrager. God is niet onrechtvaardig als Hij toorn brengt. Het gaat niet om wat uw onge-

rechtigheid voor God brengt: het uitschitteren van Zijn gerechtigheid, om de gevolgen ervan dus, 

maar om het feit van uw ongerechtigheid en leugen. God is niet onrechtvaardig als Hij de wereld 

oordeelt al hebben haar bewoners slechts het licht der natuur en Hij is evenmin onrechtvaardig als 

Hij u oordeelt die het licht der wet hebt. Ge vergist u dus met uw vraag: Zo argumenteert de Apos-

tel. 

 

Vs. 7. De Jood is nog niet tevreden. Hij komt terug en formuleert nu zijn vraag t.o.v. de waarheid. 

Goed. zegt hij, onze ongerechtigheid bevestigt Gods gerechtigheid, maar hoe nu met mijn leugen. 

Als daardoor Gods eer wordt bevorderd, waarom word ik ook daarom als zondaar geoordeeld. Vs. 

7 loopt parallel met Vs. 5 maar de vraag naar Gods rechtvaardigheid is nu losgelaten en nu is een 

andere gedachte naar voren gebracht, een die betrekking heeft op de mens. Daarom formuleert de 

Apostel dit door het woord „mijn”. 
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Vs. 8. Dit vers is wat duister. Maar de moeilijkheid verdwijnt als men het ziet als een voortzetting 

van Vs. 7 met een tussenzin aan Paulus zo eigen. We kunnen Vs. 7 en 8 zonder tussenzin aldus 

lezen: „wat word ik nog als zondaar geoordeeld en (waarom is het) niet: laat ons het kwade doen 

opdat het goede kome”: In de tussenzin laat Paulus dan uitkomen hoe men zijn evangelie lastert en 

hem zo’n leer toeschrijft. Het geheel wordt dan: „en waarom is het niet - zoals men van ons las-

tert en zoals sommigen beweren dat wij zeggen  -  laat ons . ..” enz. 

 

Deze redenering wordt door Paulus vierkant afgewezen: het oordeel van hen die zo redeneren is 

rechtvaardig. Paulus zet „oordeel” maar bedoelt: „veroordeling”; hij verzacht echter dit woord. Als 

God er over zal oordelen zal niemand de rechtvaardigheid betwisten. 

 

Als we dit gedeelte nogmaals nagaan, blijkt het dat Paulus elke grond die de Jood  -  dat is Israël 

naar het vlees  -  aanvoerde om zich te vrijwaren voor het oordeel doet wegzinken en elk argument 

ontzenuwt. Ook de Jood schiet te kort en valt onder het oordeel. in het volgend gedeelte zal hij dit 

nog nader aantonen. 

 

Wat Paulus hier aangevoerd heeft, waren de overleggingen van zijn dagen. Maar hij heeft als toen 

ook nu zijn tegenstanders. De les die er voor heden uit te putten is, is deze: ook de godsdienstige 

wereld, het puur belijdend christendom, vrijwaart niet voor het oordeel; met of zonder deze argu-

menten zijn van nature allen schuldig voor God. 

 

Als we Rom. 2: 1 - 3: 9 overzien, blijken er merkwaardige tegenhangers te zijn: meerdere gelijke 

woorden komen er in voor die de delen met elkaar doen balanceren. Men zie: 

 

In 2: 1 vinden we drie maal het woord krino, oordelen; evenzo in 3: 4 -  7. In 2: 2 staat krima, von-

nis; evenzo in 3: 8, 9. In 2: 3 vinden we logizomai (denken) en pratto (geregeld doen); evenzo in 2: 

25 -  27 maar nu eerst pratto en dan logizomai (gerekend worden). In 2: 9 - 14 vinden we twee 

maal de Jood en verder: van nature; evenzo in 2: 27 - 29 waarin eerst: van nature staat, daarna twee 

maal Jood. In 2: 15, 16 is sprake van het hart en de verborgen dingen des mensen; evenzo in 2: 29; 

maar hier gaat hart voorop en volgen dan de verborgen dingen. Ten slotte vinden we in 2: 17 - 25 

het wordt „nuttig zijn”, als ook in 3: 1. Wijst ook dit niet op de Inspirator achter de schrijver? 

 

Koninkrijk en Kerk 
door S. Van Mierlo. 

DE GEMEENTEN (Vervolg). 

We kunnen nu overgaan tot de Schriftplaatsen, waar het woord “gemeente” alleen staat. 

 

„Ekklesia” (buiten Mat. 16: 18) komt slechts tweemaal voor in de vier evangeliën, namelijk beide 

malen in Mat. 18: 17. Het betreft hier de bestaande gemeente, de verzameling der gelovige Joden. 

 

In Hand. 2: 47 zegt de Statenvertaling: “de Here deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig wer-

den”. Maar de voornaamste handschriften laten het woord „gemeente” weg, en dan zegt deze tekst 

dat de Here zij die behouden werden, namelijk de Christen-Joden, bijeen bracht. Hij begon reeds 

met het bouwen van zijn gemeente, want het koninkrijk was nabij. 

 

In andere plaatsen, betreft ekklesia een locale groep christenen, ofwel, zoals in 1 Kor. 12: 28, de 

gezamenlijke christenen in alle plaatsen. Dan is het de algemene groep van degenen die door God 

geroepen werden tot behoudenis en tot de wedergeboorte gekomen waren. Wel te verstaan, waren 

dat  -  tot op ongeveer 10 jaren na Pinksteren  -  alleen Christen-Joden. Hand. 10 leert ons, dat Pe-

trus toen nog door een driemaal herhaald bevel gedrongen moest worden tot Cornelius te gaan. 
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Hem werd gezegd, dat iemand uit de volken niet meer onrein was, als hij door God gereinigd was, 

namelijk door het geloof, Hand. 15: 9. Ongeveer 15 jaar na Pinksteren, verklaarde Paulus, dat God 

voor de volken de deur des geloofs had geopend, Hand. 14: 27. 

 

In de algemene vergadering der apostelen en der ouderlingen, werden allen het eens, dat iemand uit 

de volken, die zich tot God keerde, niet bij Israël behoefde ingelijfd te worden (door besnijdenis, 

doop en offer) om behouden te worden, maar dat ze door de genade van de Here Jezus behouden 

werden op gelijke wijze als een Christen-Jood, Hand. 15: 6 - 20. Hieruit mag men wel besluiten, 

dat bekeerde loden en Heidenen allen behoren tot een algemene, onzichtbare gemeente, maar te-

vens, dat hier het apart blijven bestaan van het volk Israël, bevestigd wordt. 

 

Want alleen Israël, de heilige natie, vormt een zichtbare eenheid in de toekomende aioon en staat 

dan tegenover de andere volken om ze te zegenen. 

Het is van die eenheid, dat de Here in Joh. 17 spreekt, als Hij zich richt tot de apostelen der besnij-

denis. Hij bidt niet alleen voor de aanwezigen, maar ook voor de andere zonen Israëls, die door hun 

woord in Hem zouden geloven, Vs. 20. De Here bidt echter niet voor de wereld, Vs. 9. Eerst moest 

die zichtbare eenheid er komen, en deze zou dan de wereld ertoe brengen te geloven dat de Here 

Jezus door God gezonden was, Vs. 21 - 23. Dat zal gebeuren in de toekomende aioon. 

 

Maar waar het koninkrijk toen nabij was, kon zich die zichtbare eenheid beginnen te vormen. Had 

Israël, als natie zich bekeerd, dan had Christus in heerlijkheid kunnen komen en dan waren de tij-

den der verkwikking gekomen, de tijden der herstelling der dingen waarvan God gesproken had 

door de mond van zijn heilige profeten. Hand. 3: 19 - 21. 

 

Behalve de twee betekenissen van de naam ,.gemeente”, die we tot nu toe onderzocht hebben, na-

melijk de zichtbare gemeente van het bekeerde Israël en de onzichtbare gemeente die al de weder-

geborenen omvat, wordt die naam dikwijls gebruikt voor locale groepen gelovigen. Zo was er de 

gemeente der Thessalonicensen, de gemeente in Efeze, en in andere plaatsen. 

 

Voor wat betreft de uitdrukking „Gemeente Gods” (enkel en meervoud), bemerkt men, dat alleen 

Paulus ze gebruikt, en dan nog wel gedurende de tijd der Handelingen. Waar de apostel der volken 

de nadruk legt op de rechtvaardiging en verzoening, op de hemelse sfeer van zegening, kan men ge-

neigd zijn die naam te beschouwen als de bijzondere groep der „zonen Gods’’ Maar, hiertegenover 

staat, dat hij tweemaal door „Gemeente Gods” aanduidt, de gemeente, die hij had vervolgd, 1 Kor. 

15: 9 en Gal. 1: 13. En deze bestond uit Christen-Joden, behorende tot de aardse sfeer van ze-

gening. 

 

Waar we, in een ander stuk gezien hebben dat de uitdrukking „Koninkrijk Gods” een zeer algemene 

betekenis heeft en alle meer bijzondere koninkrijken omvat, menen we dat „Gemeente Gods” ook 

een algemene uitdrukking is, die al de andere gemeenten omvat. 

 

De bijzondere, onzichtbare, gemeente gevormd door de gerechtvaardigden, zou dan aangeduid 

kunnen worden door de uitdrukking „Gemeente der eerstgeborenen”. Inderdaad, we vinden deze 

naam in Heb. 12: 23, dus in een Schriftdeel, Heb. 12: 18 - 29, waar het contrast gemaakt wordt tus-

sen het Oude Verbond, dat moest voeren tot het bewust worden van zonde en het Nieuwe Verbond, 

dat kan voeren tot het sterven t.o.v. de zonde, namelijk de positie van rechtvaardige voor God, van 

„zoon Gods” . Reeds in het begin van dit hoofdstuk, lezen we over het afleggen der zonde en het 

lopen der loopbaan, vs. 1, het deelachtig worden aan Zijn heiligheid, vs. 10, over de vrucht der 

gerechtigheid, vs. 11, de heiligmaking, vs. 14. De toegesprokenen worden als „zonen” be-

schouwd, vs. 5, 7, 8. Zij waren gekomen tot het „overhemelse Jeruzalem’’, namelijk het Jeruzalem  

-  van overhemelse oorsprong  -  dat op de nieuwe aarde neerkomt, Op. 21, in de aioon die volgt op 

die van het koninkrijk op aarde, en waar de zonde  -  en dus de dood  -  niet meer heerst, Op. 21: 4, 
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waar de hemelse sfeer van zegening de gehele aarde omvat. 

 

Waarom dan de naam „Gemeente der eerstgeborenen”? In het O.T. was het de eerstgeborene, die 

recht had op de erfenis, Deut. 21: 17; 2 Kron. 21: 3. Gal. 4: 7 leert ons, dat het de „zoon van God” 

is, die „erfgenaam” is. Dit toont ons reeds de overeenkomst tussen „eerstgeborene” en „zoon”. Die 

overeenkomst wordt rechtstreeks aangegeven door Ex. 4: 22, 23, waar Israël zowel „zoon” (d.i. hier 

volkerenzoon) als „eerstgeborene” genoemd wordt. Israël was het uitverkoren volk, dat het eerst 

moest komen tot de rechtvaardiging, dus tot de zoonspositie. 

 

We menen dus, dat we uit dit alles mogen besluiten dat de „Gemeente der eerstgeborenen” de ver-

zameling der geroepenen is, die de zoonpositie bereikt hebben, en die in de hemelen zijn opge-

schreven. Over die groep handelt ook Rom. 8: 29 en 30: zij worden gerechtvaardigd en verheerlijkt, 

en alzo bevindt zich Christus, de eerstgeborene, de Zoon, onder vele broederen. 

 

We komen nu tot de Gemeente, die het Lichaam van Christus is, Ef. 1: 23. Van deze gemeente al-

leen wordt gezegd dat Hij het Hoofd is, Ef. 5: 23: Kol. 1:18, 24. Het is dus niet het lichaam van 1 

Kor. 12: 27. De Griekse tekst van deze laatste Schriftplaats zegt niet „het lichaam van Christus”, 

maar „lichaam van Christus”. Die gelovigen vormen een groep die Christus toebehoort. Het hoofd 

van dat lichaam bestaat uit mensen, want in de vergelijking met een menselijk lichaam, wordt er 

gesproken van een oog, een oor, een hoofd, die samenwerken met de overige leden. 

Van Dood en Opstanding 

No. 35 

7. Hades. 

Het woord „Hades” komt slechts 10 maal voor n.1. in Mt. 10: 28; 16: 18; Lk. 10: 15; 16: 23; Hand. 

2: 27, 31; Openb. 1: 18; 6: 8; 20: 13, 14. Het is steeds door „hel” vertaald wat zeer te betreuren is 

daar de S.V. nog twee andere woorden ook zo vertaald heeft, n.1. Gehenna en Tartaroo. De Nwe 

Vert. zet overal „Dodenrijk” wat een grote verbetering is. 

 

 

In een tekst zal men dit woord niet vinden, n.1. 1 Kor. 15: 55; daar moet het wegvallen en moet 

men het vervangen door „dood”. Het is een citaat van Hos. 13: 14 waar we ook twee maal „dood” 

vinden. 1 Kor. 15: 55 luidt dus: „Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning. 

 

Als we ook van Hades de betekenissen vaststellen blijkt dat we niet die vijf vinden die het O.T. ons 

te zien gaf. Enkele ontbreken. 

A.- Graf. 

In deze betekenis zou men Lk. 16: 23 ook nog kunnen nemen maar waar deze tekst een figuurlijke 

betekenis heeft, plaatsen we hem bij groep B. 

 

Hand. 2: 27 „Want Gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten, uw Heilige zal geen verderving 

zien.” 

 

Hand. 2: 31 „Zo heeft hij (David) gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel (Zijn 

persoon) niet is verlaten in de Hades, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.” 
 

De S.V. zet in beide teksten „hel” maar die „hel” is volgens de Kantteek. eerst genomen voor het 

paradijs maar even later neemt ze haar voor het graf. Ze zegt bij Vs. 27: „Doch daar hetzelfde 
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woord (n.1. hades) ook dikwijls genomen wordt voor het graf, Gen. 37: 35, Job. 17: 13, Ps. 6: 6 en 

30: 4, Spr. 1: 12 en 27: 20, Jes. 5: 14 en 38: 18, Openb. 20: 13 en hier gesproken wordt van de 

staat van Christus na zijn dood en van zijn opstanding uit dezelve, zo wordt het wel aller-

bekwaamst hier verstaan van het graf in hetwelk Christus’ ziel, dat is Christus maar naar zijn 

lichaam, gelegen heeft tot na de derde dag”. In Vs. 31 verwijst zij naar Vs. 27. 

 

Wij kunnen ten volle met deze laatste verklaring instemmen. De ziel hier is inderdaad niet de van 

het lichaam gescheiden ziel, in welke zin het nergens in de Schrift voorkomt, maar Christus’ gehele 

persoon. Dat blijkt uit Vs. 26: „Ja ook mijn vlees zal rusten in hoop, want Gij zult mijn ziel  -  

deze is dat vlees of dat lichaam  -  in de hades niet verlaten.” 

 

Voor „verlaten” is beter te vertalen: niet laten, niet achterlaten in de zin van: er in laten blijven, 

hier: prijs geven. Christus’ persoon is aan het graf niet prijs gegeven (zo vertaalt Brouwer deze zin-

snede), zijn lichaam (ziel) heeft geen verderving, d.i. ontbinding gezien. Dit is met David wel ge-

beurd. 

 

Er is hier nog iets op te merken. Als bij de dood de ziel het lichaam verlaat in de zin van de Wester-

se Dogmatiek en die der vromen „naar de hemel” gaat, is dit met Davids ziel niet gebeurd. „Want 

David is niet opgevaren in de hemelen”, Vs. 34. Als de ziel dan de eigenlijke David is, dan is deze 

nu nog niet in de hemel. Hiermee krijgt de leer van de voor Gods troon juichende ziel of de tot 

heerlijkheid bevorderde ziel of de van het lichaam ontbonden ziel een geweldige knak. Als de vro-

me David niet opgevaren is, dan is zijn ziel  -  die men voor de eigenlijke David houdt  -  dus niet 

bij God. En als David zelfs na de hemelvaart nog niet opgevaren was, zijn het zeker ook niet de 

andere O.T. gelovigen. Die heeft Christus dus niet als gevangenis gevangen genomen, zoals men 

dit wel uitdrukt. De O.T. gelovigen zijn dus nog in het graf blijven rusten. Tot Daniël is dit bepaald 

gezegd, hij zou rusten en opstaan in zijn lot, d.i. om zijn deel te verkrijgen in het einde der dagen, 

n.1. die van deze eeuw. Hiermede verandert zeer veel. Dit werken we later uit. 

B.- Dodenrijk. 

 

Lk. 16: 23 „En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de Hades zijn ogen ophief, 

zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.” 

 

 

Dit is een tekst uit de bekende gelijkenis van de Rijke man en Lazarus. Deze zullen we in breed-

voerig in een apart hoofdstuk bespreken. Hier maken we de volgende opmerkingen. 

 

1° Doordat de St. Vertalers voor alle drie woorden in het N.T. „hel” gezet en geen onderscheid 

gemaakt hebben, heeft de doorsnee Bijbellezen een verkeerde gedachte gekregen. Corrigerend in 

dezen kan de Nwe Vert. werken die hier „dodenrijk” plaatst. 

 

2° de Rijke man kan niet als aflijvige ziel in de Hel zijn: hij was in de Hades met lichaam en ziel 

want hij heeft ogen  -  hij ziet Abraham en Lazarus  -  en oren  - hij hoort het antwoord  -  en een 

tong  -  hij zoekt er lafenis voor en spreekt er mee. Vanzelf heeft hij dan een hoofd en een lichaam, 

evenals Abraham in wiens schoot Lazarus is. Ontlichaamde zielen, wier lichaam in het graf ligt 

kunnen in de Hades geen lichamen hebben. 

 

3° De ware Hel, de Gehenna, komt er pas bij de wederkomst van de Heer, deze Gehenna was er 

niet toen Hij deze gelijkenis sprak. 

 

4° We geloven dat we in Lk. 16 met een voorstelling te doen hebben zoals Jes. 14 en Ez. 32 die 
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geven. Zo’n voorstelling past zich aan bij de gedachtewereld der hoorders. Ze hoeft daarom op zich 

zelf nog niet waar te zijn, wordt echter als waar aanvaard. Met dat al ligt er iets in ter lering of ter 

bespotting. Christus doet het eerste; Hij gebruikt wat de Farizeeën leerden om aan te tonen niet al-

lereerst dat hun leer onjuist was  -  dat doet Hij aan het slot  -  maar om hun te zeggen dat zelfs va-

der Abraham op wie zij vertrouwen, hen niet kan helpen. 

 

Openb. 1: 17, 18 „Vrees niet... Ik heb de sleutels der Hades en des doods”. 

 

We zien hier een onderscheid gemaakt tussen hades en dood. Dit heeft ook plaats in Openb. 20: 14. 

Hieruit blijkt dat niet alle doden in de Hades zijn; er zijn er ook in de dood. Niet alle doden krijgen 

een graf; er zijn er die verbranden of, in diepe kloven gevallen, onbereikbaar zijn voor een ter ruste 

leggen in een graf of wier lichaam, tot onherkenbaars toe vermorzeld b.v. op slagvelden, niet in ’n 

graf verkeren. Zij zijn in de dood en rusten, niemand weet waar. Van beide „rijken”, het grafrijk en 

het dodenrijk heeft Christus de sleutels: Hij zal ze allen in de opstanding weer doen opkomen. 

 

Openb. 6: 8 „En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat; zijn naam was de Dood en de 

Hades volgde hem na”. 

 

Openb. 6 spreekt over de zegelen, het begin der oordelen. Het eerste zegel symboliseert de reeks 

antichristussen die er komen zullen, Mt. 24: 5, het tweede de oorlogen, het derde de honger, het 

vierde is de Dood; hij is een gevolg van de twee voorafgaande. Door oorlog en honger en pest en 

besmettelijke ziekten zullen tallozen in het Dodenrijk komen. Er zullen ongetwijfeld ook gelovigen 

onder zijn, die zeker niet in de Hel der Traditie maar in een der graven van de grote Hades komen. 

Deze is de verzwelger der slachtoffers van oorlog, honger en pest. 

 

Openb. 20: 14, 14 „En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hades gaven de 

doden die in hen waren en zij weren geoordeeld een iegelijk naar zijn werken. En de dood en de 

hades werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood”. 

 

Wat we reeds opmerkten bij Openb. 1:18 wordt hier nog verder uitgewerkt. Hier wordt ook de zee 

vermeld. Bij de Hebreeën werd dat rijk des doods samengevat in het woord Sheool. Zij kenden in 

het rustige landleven bijna uitsluitend de graflegging. In het N.T. is het woord Hades echter niet 

voldoende om weer te geven waar de doden zijn. Daarom wordt in Openbaring, rekening gehouden 

met toestanden zoals de loop der tijden die te zien heeft gegeven en nog steeds geeft. Israël was in 

het algemeen niet blootgesteld aan de gevaren der zee en van hen die ter zee voeren en een zee-

mansgraf vonden, zei men dat zij in de sheool waren. Ook van hen die door dieren verslonden wer-

den. (Jozef en Jona). Het N.T. geeft van de Sheool drie vertakkingen op: hades, dood, zee. Er komt 

meer cultuur; deze brengt gevaren mee b.v. verbranding. Er komt ook zeevaart mee; daarbij ver-

drinken er velen en vinden een zeemansgraf. Zo is er meer nuancering en deze zien we drieledig in 

Openb. 20. De Hades is voor hen die ten grave zijn gedragen, de Dood voor hen die verbrand of 

verpletterd in de afgrond zijn gevallen of die vermorzeld onbegraven zijn gebleven, de Zee voor de 

daar verdronken zeelieden en reizigers. 

 

Openb. 20 is mede een sterk bewijs dat de plaats der doden niet hemel of hel is maar daar waar zij 

na de dood terechtkomen, hetzij in het graf, hetzij niet in een graf, hetzij in de zee. Tevens is het 

een bewijs dat de theorie over de Hades met zijn twee sferen, een voor de vromen, de bovenhelft, 

een voor de niet vromen, het diepere deel, beide gescheiden door een kloof waardoor een water 

stroomt, niet opgaat. Zijn er in de zee ook twee zulke afdelingen? Komt de gelovige daar in een 

minder diepe zee te liggen of zinkt hij minder diep weg dan de ongelovige? Zijn er in de dood twee 

terreinen, het ene hoger dan het andere? Loopt er in de zee ook nog een riviertje tussen de twee 

groepen? En ook in de dood? Openb. 20 weerlegt de gehele theorie die men geeft bij Lk. 16. Er zijn 

doden in zee, dood en hades. Daar komen zij weer uit op. Tevens zijn zij niet bewust daar. Men 
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denkt doden vaak als schimmen, bijna doorzichtige gestalten die nog zekere lichaamsvorm hebben, 

maar wat deze in de zee zouden moeten doen, is ons een raadsel. „De zee gaf de doden die in haar 

waren”. Hoe kunnen die daar bewust zijn geweest tussen sterven en opstanding? 

 

De doodssferen zijn moeilijk te verstaan. De ongerepte graven die eeuwen lang bewaard zijn ge-

bleven en nog blijven lijken het gemakkelijkst toe. Maar hoe worden de doden in de zee bewaard? 

En waar zijn de verbranden, de vermorzelden, de verslondenen? De Traditieleer heeft hier geen 

moeilijkheden, de zielen gaan uit de lichamen en daarmee klaar. De Schrift ziet echter de doden 

opkomen uit de sfeer waarin zij na hun sterven kwamen. En wij die de dood niet zien als een schei-

ding van ziel en lichaam maar als een terugtrekking op het oorspronkelijke “plan”, zekere kern die 

de Schrift naakt noemt, staan hier voor de vraag: Hoe blijft die naakte kern bewaard. Waar zijn zij 

wier graven opgeruimd zijn om voor anderen gebruikt te worden, waar zijn de verslondenen, waar 

de verbranden, de vermorzelden de verdronkenen. De Schrift spreekt hierover niet. Ze leert alleen 

dat zij dood zijn, dat zij ergens zijn. Niet hoe ze daar zijn en hoe zij bewaard worden. Dit is Gods 

geheim evenals dat der schepping van de mens. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 11 

D. Zijn de apostelen tot de Volken gegaan? 

 

We merken nogmaals op dat we ons geheel op Schriftbasis willen stellen en ons met geen traditie 

inlaten. Of er buiten de gewijde geschiedenis om geleerd wordt dat deze of gene apostel hier of 

daar is heengegaan en de een of andere gemeente heeft gesticht, telt voor ons onderzoek niet mee. 

We willen alleen nagaan wat de Schrift leert. Niet wat de Traditie ons aan de hand doet. Alleen de 

Schrift is maatstaf. Leert zij iets, wij willen het aanvaarden, zwijgt zij over iets, we willen het niet 

voor Schrift uitgeven. Met dit voor ogen willen we nu nagaan of de Elf, later de Twaalf Apostelen 

deze opdracht van Mt. 28 hebben uitgevoerd. 

 

Meerdere jaren na de Pinksterdag, als Petrus te Joppe is, moet de Here drie maal het laken doen 

nederdalen en drie maal tot hem zeggen: „Sta op, Petrus, slacht en eet.” En dit is dan nog niet vol-

doende: als de door Cornelius afgezonden mannen voor de deur staan, moet hem nog gezegd wor-

den met hen mee te gaan. Hand. 10: 19, 20. Bij Cornelius gekomen, zegt hij: „Gij weet dat het een 

Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde”, Vs. 28. Later waren de 

zes gelovigen uit de Besnijdenis die Petrus meegenomen had zeer verbaasd dat de Heidenen ook de 

gave van heilige geest ontvingen, Hand. 11: 12, 10: 45. Daarna kreeg Petrus nog twist met degenen 

die uit de Besnijdenis waren omdat ze het hem kwalijk namen dat hij naar een onbesneden heiden 

was gegaan, 11: 2, 3. Pas na zijn uiteenzetting hadden zij er vrede mee, Vs. 18. Noch Petrus noch 

de gelovigen uit de Besnijdenis waren dus, meerdere jaren na de opdracht, geneigd tot de Heidenen, 

de afzonderlijke personen of tot de Volken (de natiën) te gaan. Bij Cornelius betrof het nog een 

gelovige Heiden, maar hoe zouden zij dan gaan tot de afgodische heidenen. 

 

Uit Hand. 11 leren we nog meer: zij die na Stefanus’ dood door Saulus’ vervolging verstrooid wa-

ren, gingen het Land door maar spraken alleen tot de Joden, Vs. 19. Alleen enkele buitenlandse 

Joden spraken tot de Grieken; dit waren echter geen Grieken maar Joden die alleen Grieks spraken, 

Vs. 20 en leerden te Antiochië. 

 

Later, op de vergadering te Jeruzalem, wil de Besnijdenis dat de Heidenen besneden zouden wor-

den maar van een tot discipel maken van alle Volken is geen sprake. Petrus verhaalt van zijn zen-

ding t.o.v. Cornelius en besluit te zeggen dat God geen verschil maakt tussen Jood en Heiden. Maar 

hij zegt niet dat men nu allerwegen tot de Volken moet uitgaan. Jakobus ziet alleen dat God eerst 

een volk uit de Volken zal aannemen om daarna het Koninkrijk aan Israël op te richten (wat vervat 
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is in de woorden: de tabernakel van David die vervallen is weder oprichten) opdat dan (en niet eer-

der) de overblijvende mensen en alle Heidenen (d.i. Natiën) de Here wilden zoeken, Vs. 13 - 17. 

Men zag dus dat de wereldzending pas volbracht kon worden na de wederkomst des Heren. 

 

Petrus ging tot Joppe, Hand. 9: 43, Filippus arbeidde in Samaria, 8: 5, andere gelovigen gingen tot 

Antiochië, 11: 19, Ananias werkte in Damascus, 9:10. Dit alles behoorde nog tot het land Kanaän 

in bredere zin genomen, het waren de uiterste grenzen in het noorden, (1 Kon. 4: 21). 

 

Pas toen Israël zich niet liet gezeggen, vinden we Apostelen buiten die grenzen; zo was Petrus in 

Babylon. 1 Petr. 5: 13 en Johannes op Patmos, Openb. 1: 9. Maar dit was niet om de Volken tot 

discipelen te maken. Petrus arbeidde onder de Besnijdenis (een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterdom, 2: 9), Johannes schrijft aan Joodse gemeenten in Klein-Azië. Geen van beiden vol-

voerden daar het doopsbevel van Mt. 28. Ook van geen der andere Apostelen der Besnijdenis lezen 

we daarvan. Zo staan we voor het opmerkelijke feit dat Mt. 28 niet door hen vervuld is in de Han-

delingentijd en er ook verder in het N.T. geen gewag van wordt gemaakt; er wordt alleen een be-

perkte opdracht uitgevoerd. 

 

Wie tot de Heidenen gaat is Paulus. En dat met goedkeuring en volgens afspraak met de „pilaren”, 

Gal. 2: 9, en elk met een zeker evangelie, dat der Besnijdenis en dat der Voorhuid, Vs. 7. 

 

Uit dit alles blijkt duidelijk tweeërlei:  

 

1° dat men niet aan het uitvoeren van het zendingsgebied van Mt. 28 dacht;  

2° dat men de uitvoering niet eerder zag beginnen dan nadat het Koninkrijk aan Israël zou zijn op-

gericht.  

 

Zolang dit niet geschiedde, was er een tussentijd, deze is vervat in de woorden „na dezen” van vs. 

16. In die tussentijd moest Israël zich dan eerst bekeren; er kon dan wel een groep Heidenen wor-

den toegebracht die Jacobus „een volk” (laos, een groep die zekere dingen b.v. geloof, gemeen 

heeft, niet een ethnos, een natie die in een bepaald land wonen onder hetzelfde beheer), maar men 

gaat niet uit tot alle volken (ethno, natiën, groepen mensen in bepaalde landen). We lezen niet dat 

later in de Handelingen de Apostelen zijn uitgegaan. Evenmin in de Algemene Zendbrieven. De 

Traditie mag dit leren maar niet de Schrift. En wat de z.g.n. Algemene Zendbrieven betreft, ze zijn 

allen gericht aan de Besnijdenis, wat blijkt uit de inhoud. Niet aan de Natiën. 

De Apostelen gingen dus niet tot de Volken. Zij zagen dat God Paulus geroepen had om onder de 

Volken te arbeiden en erkenden zijn evangelie, Gal. 2: 7 - 9, Rom. 1: 5. Paulus’ zending hield niet 

in dat hij de Volken moest dopen, zelfs niet om dit de enkelingen uit hen te doen, 1 Kor. 1: 17. 

Is de handelwijze der Twaalf nu niet in strijd met ’s Heren opdracht in Hand. 1: 8 waar we vinden: 

„Gij zult mijn getuigen zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiter-

ste der aarde”? Zo heeft de S.V. het woord “gè” overgezet; het Grieks behoeft dit echter niet te 

zeggen want “gè” kan evengoed „aarde” als „land” betekenen, dit hangt af van het verband. In 

Hand. 1: 8 moet „land” vertaald worden. Christus geeft Zijn apostelen hier een beperkte opdracht, 

hun taak ligt alleen in het Land; wat dan ook blijkt uit wat we hierboven reeds aantoonden Alleen 

aan Paulus werd de opdracht gegeven tot de Volken te gaan, dus buiten het Land te arbeiden. 

 

Zo vinden we dan dat Petrus arbeidt onder Israël en met de anderen bedient het Evangelie der Be-

snijdenis. Bij die anderen is ingesloten Matthias. Diens verkiezing was geen „vergissing” van Pe-

trus maar een noodzakelijkheid met het oog op deze bediening. Hij werd gerekend tot de apostelen 

(te behoren), aldus het Grieks (St. Vert.: met gemene toestemming gekozen), Hand. 1: 26. Later 

staat Petrus dan met de elf anderen, 2: 14; in 6: 2 heten zij de twaalf; ook bij Paulus, 1 Kor. 15: 7. 

Niet Paulus kon Israëls twaalfde apostel zijn maar een ander. Dit blijkt uit het feit dat hij geroepen 

werd tot het Evangelie der Voorhuid, een boodschap die wel over ’s Heren Persoon gaat maar een 
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andere inhoud heeft dan het Ev. der Besnijdenis. 

 

Paulus is de apostel der Heidenen. Hij predikt onder hen, Rom. 1: 5, maar heeft geen roeping tot 

massale onderwijzing. Deze blijft voor de Twaalf en Israëls gelovigen. Dan zullen de Volken vro-

lijk zijn met Zijn volk, Rom. 15: 10, waartoe zij eerst „onderwezen” zullen zijn, letterlijk: „tot dis-

cipelen gemaakt”.           P. 



Uit de Schriften 1955 Pagina 126 
 

Uit de Schriften 
 

DEEL XXVII No. 12 DECEMBER 1955 

Tot nuttige Stichting 

No. 12 

HEBREEËN 11. DE BEPROEVING DES GELOOFS II. 

Naar Egypte 

En er was honger in dat land. Zo toog Abram op naar Egypte om daar als vreemdeling te verke-

ren. Gen. 13: 10. 

 

Er komt honger in het land. Was het niet dicht bevolkt geweest, dan had Abram wellicht nog ge-

noegzame weiden kunnen vinden voor zijn en Lots vee en nog genoeg koren kunnen verbouwen 

voor zijn behoeften. Nu hebben de Kanaänieten alles nodig en rest Abram geen andere uitweg dan 

naar Egypte, de korenschuur der oude wereld, te gaan. Neen, hij wil er niet gaan wonen, hij zal er 

slechts kort verblijven, “als vreemdeling”. Maar toch verlaat hij het land der belofte zonder dat God 

hiertoe opdracht geeft en vertrekt. 

 

In dit vertrekken zit in wezen nog iets meer dan het uitdrukken van het verschil in hoogte tussen het 

bergachtige Kanaän en het lage Deltaland van Egypte. Het typeert het verlaten van het geestelijke 

standpunt om het te verruilen voor een natuurlijk, aards. De reis naar Egypte brengt de aartsvader in 

aanraking met een nieuw volk. Hij is bevreesd dat de Egyptenaars hem zullen trachten te doden om 

Sara te kunnen nemen. Hoewel zijn woord dat Sara zijn zuster is niet onwaar was, was het slechts 

een halve waarheid en misleidend t.o.v. de koning daar het deze in de waan brengt dat Sara zijn 

vrouw niet is. Hij zondigt hierin tegen zijn vrouw, tegen allerlei mensen, tegen zichzelf, daar hij 

niet vasthoudt aan de eis der liefde en tegen God. En deze zonde volgt al spoedig na een hoogtijd in 

Abrams leven, zijn gehoorzaamheid om uit te gaan en zijn overgave bij het altaar. 

 

De Schrift vermeldt ons hier en elders zonder omwegen de zonden der gelovigen. Niet opdat wij er 

onze achting voor hen door zouden verliezen of verminderen maar om ons onszelf voor te houden 

en Gods trouw te doen blijken. De Here grijpt bij Farao in met grote plagen maar zij zijn Abram en 

Sara zeker tot grote beschaming geweest. 

 

Uit deze geschiedenis zien we dat Abrams geloof nog niet voldoende geoefend was en beoefend 

werd. Hij houdt wel vast aan Gods belofte en wil slechts vreemdeling in Egypte wezen maar hij 

verlaat zich nog niet op God als de God van alle omstandigheden in het leven en vertrouwt op zijn 

verstand terwijl het moest zijn: Vertrouw op de Here en steun op uw verstand niet, Spr. 3: 5. 

 

Woont deze Abram ook niet in ons? Zijn wij die nog voortreffelijker beloften gekregen hebben in 

wezen anders? Worden we door de omstandigheden van ons leven niet al te vaak aan ons zelf geo-

penbaard als niet alleen gewone natuurlijke mensen maar als zondaren in ons zelf. Blijft de ervaring 

die Paulus in Rom. 7 neerschrijft niet ons hele leven door, zij het niet in volle kracht dan toch ster-

ker of zwakker nawerken: Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. D.i. blijvend 

is, en heerst. Maar daartegenover staat het verheven woord: God blijft getrouw, Hij kan Zichzelve 

niet verloochenen. En hiermee Zijn trouw ongedaan maken. 

 

Bij de ware gelovige komt nu het vertrekken, weer het optrekken, na het struikelen het opstaan en 

de steeds meer voorzichtige wandel voor het aangezicht des Heren.     P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 24 

IV. DE GEHELE WERELD STRAFSCHULDIG. 

Rom. 3: 9-20 

Deel D. 

 

In Vs. 9 - 20 wordt de conclusie getrokken uit al het voorgaande en het eerste deel afgesloten. 

 

9. Wat dan? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht. Wij hebben immers te voren Joden 

zowel als Grieken beschuldigd dat zij onder de zonde zijn. 10. Zoals geschreven is: Er is niemand 

rechtvaardig, ook niet één. 11. Hij niet die verstaat, hij niet die God uitvorst. 12. Allen zijn afge-

weken, samen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die het goede doet, er is er niet tot één toe. 

13. Hun keel is een geopend graf, met hun tong bedriegen zij, slangenvergif is onder hun lippen. 

14. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 Snel zijn hun voeten tot bloed vergieten, 16 

Vernieling en ellende is in hun wegen 17 en een weg van vrede kennen zij niet. 18. Er is geen 

vreze Gods voor hun ogen. 

19. Nu weten wij dat al wat de wet zegt zij dat spreekt tot hen die in (de sfeer van) de wet zijn op-

dat iedere mond gestopt worde en de gehele wereld onder het recht van God komt. 20. Daarom, 

dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is 

de volle kennis van zonde. 

Zowel Jood als Heiden wacht het oordeel. 

Vs. 9. Dit vers heeft de uitleggers veel moeite gegeven en doet dit nog. Dit blijkt uit de uiteenlo-

pende vertalingen. Het bestaat in het Grieks slechts uit vijf woorden die vertaald kunnen worden 

door: Wat dan. Wij hebben voor of: Hebben wij voor. Niet geheel of: Geheel niet. 

 

Het Grieks van het N.T. werd in zijn oudste vorm alleen met hoofdletters geschreven en had geen 

leestekens. Uit de zin moest dus opgemaakt worden of er een vraag bedoeld werd. Waar de per-

soonsvormen als regel door de werkwoordsvormen werden uitgedrukt en dit ook hier geschiedt, 

kunnen zij ons evenmin opheldering geven aangaande de al of niet vragende vorm. 

 

De S.V. heeft van de vijf Griekse woorden drie zinnetjes gemaakt waarvan de eerste twee vragend 

terwijl het derde dan een antwoord geeft. Meerdere uitleggers kunnen zich hierin naar deze verta-

ling niet voegen en maken er bezwaar tegen. Zij zeggen: Als we aannemen dat in Vs. 9 de Jood in 

het “Wat dan” aan het woord is en verder vraagt, dan zou het slot: „ganselijk niet” in tegenspraak 

komen met Vs. 1 en 2 waar juist de voorrechten van de Jood worden aangewezen, voorts zou in 9 

b: „wij hebben te voren beschuldigd .. .” het onderwerp ineens veranderen en niet meer de Jood 

maar Paulus het woord voeren. Ook is de vertaling „ganselijk niet” onjuist, deze zou moeten lui-

den: „niet geheel” zoals dit ook in 1 Kor. 5: 10 het geval is; de S.V. zet de woorden „ou pantos” om 

en maakt er „pantos ou” van zoals 1 Kor. 16: 12 heeft, maar als we de vertaling „niet geheel” ne-

men, past ze niet en sluit niet aan op Vs. 10 e.v. Uiteindelijk is de vertaling „zijn wij uitnemender” 

onjuist, de vorm van het werkwoord proecho betekent niet „uitmunten” maar: iets voor zich houden 

om zich te verdedigen. Men ziet, heel wat bezwaren. 

 

We geven nu, voor we verder gaan, enige vertalingen. 

 

Brouwer. Welnu dan, hebben wij (Joden) iets boven anderen voor? In genen dele, want.. . 

 

Leidse Vert. Maar hoe? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht, want. . . 
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Nwe Vert. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht, wij hebben im-

mers . . . 

 

Albracht. Hoe staat het nu? Munten wij (Joden door ons gedrag werkelijk boven de Heidenen) 

uit? Niet in het minst. 
 

Van Leeuwen-Jacobs. Wat moeten wij dan tot onze verdediging aanvoeren? Hebben wij niet zo 

juist Joden zowel als Grieken geheel beschuldigd dat zij onder de zonde zijn... 

 

Het werkwoord „proecho” dat in Vs. 9 staat, komt slechts eenmaal voor, hier. In het ongewijde 

Grieks heeft het in de overgankelijke vorm de betekenis van: iets voor zich houden, meest ter ver-

dediging of iets op iemand voor hebben, in de onovergankelijke vorm: op de voorgrond treden, de 

voorrang hebben. Waar we in Rom. 3: 9 geen voorwerp vinden, achten we het onovergankelijk ge-

bruikt en is er o.i. sprake van een voorrang of uitnemender zijn. We achten de vertaling: “in genen 

dele” of “in geen enkel opzicht” onjuist, dit bewijst 1 Kor. 5: 10: we lezen dus: „niet geheel” of: 

„niet in ieder opzicht”. 

 

Wij menen Vs. 9 als volgt te kunnen zien. In het eerste gedeelte, 9 a en b, is de Jood weer aan het 

woord. Ongeduldig vraagt hij: Wat dan? Hebben we (nu) een voorrang? Dan antwoordt de apostel: 

Niet in ieder opzicht. Wel t.o.v. het feit dat aan de Jood de woorden Gods zijn toebetrouwd, maar 

niet t.o.v. het feit dat hij onder de zonde is, evenals de Heiden. We sluiten ons hier bij de Leidse 

Vertaling aan. Of met een correctie van Vs. 9 c desgewenst bij de S.V. al zouden we Vs. 9 b dan 

het „uitnemender zijn” liever vervangen door: „de voorrang hebben” wat past bij Rom. 1:16: „eerst 

de Jood”. 

 

In de volgende verzen 10 - 18 haalt Paulus, om de Jood van Vs. 5 - 8 nader te beantwoorden, zeven 

uitspraken aan. Alleen de eerste ervan is algemeen, de andere zes maakt Paulus door Gods Geest 

algemeen. 

 

Vs. 10. De eerste uitspraak is: „Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één”. Deze is ontleend 

aan Ps. 143: 2 waar staat: „Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor 

uw aangezicht rechtvaardig zijn”. David zegt dit èn van zichzelf èn van al wie leeft, d.i. van alle 

mensen van voor, tijdens en na hem. Hiermee zet hij èn de gerechtigheid uit de wet èn die uit de 

natuur terzijde. Men lette er op dat hij niet zegt dat er geen rechtvaardigen kunnen zijn. Zelf heeft 

hij dikwijls op zijn eigen zaaksrechtvaardigheid gewezen; bovendien erkent de Schrift van Noach, 

Zacharias en Elisabeth en anderen dat zij rechtvaardig waren en Christus zegt dat God regent over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Mt. 5: 45. In dezen geldt dan de betrekkelijke, de relatieve 

gerechtigheid. David echter heeft de absolute op het oog: die in Gods oog, „voor Uw aangezicht”. 

Om voor hem te kunnen staan is meer nodig dan de rechtvaardigheid uit de natuur of uit de wet, 

n.1. die van volkomen zondeloosheid. 

 

Vs. 11 is een citaat van Ps. 14: 2. In deze psalm gaat het over de dwaas die in zijn hart zegt dat er 

geen God is. Deze verderven het gruwelijk en doen onrecht. Maar in vs. 3 wordt het algemeen en is 

het dat God uit de hemel neerziet op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig is die 

God zoekt. Hij vindt er geen: „zij zijn allen afgeweken, tesamen zijn zij stinkende geworden, daar 

is niemand die goed doet, ook niet een”. Paulus wijzigt deze woorden door de Geest, hij zet voor 

„goed” „rechtvaardig”, welk woord in zijn betoog beter past en gaat tot de wortel van het goed 

doen: alleen hij kan waarlijk goed doen, die rechtvaardig is; die dit niet is moge nog betrekkelijk 

goed kunnen doen maar geen absoluut dat voor Gods maatstaf kan bestaan. Hij wijzigt nog meer en 

zegt letterlijk dit in vs. 10 en 11: „niet is rechtvaardig, ook niet één, niet is (het) de verstandige, 

niet is (het) de uitzoekende de God”. Er staat dus dat niemand rechtvaardig is, de dwaas vanzelf 
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niet, maar ook niet de verstandige (de Jood onderwezen uit de wet), noch ook hij die God uitzoekt, 

Hem tracht uit te vorsen (de Heiden die heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoekt). Hiermee 

bevestigt hij dan Vs. 9: Jood en Heiden zijn onder de zonde. 

 

Vs. 12 is verder citaat van Ps. 14, n.1. vs. 3 en leert dat allen zijn afgeweken. Afwijken is: ter zijde 

buigen, iemand of iets ontwijken, mijden: het komt alleen nog voor in Rom. 16: 17 en 1 Petr. 3: 11. 

Allen zijn van God afgebogen, mijden Hem in hun diepste wezen. Allen zijn onnut geworden, niet 

een die het goede doet, ook niet één. 

 

Vs. 13 is citaat van Ps. 5: 10 c en d iets gewijzigd en Ps. 140: 4. Hun keel is een geopend graf; 

evenals dit niet dan stank verspreidt zo komt uit de mond der bozen niet dan walgelijke taal.  -  Met 

hun tongen plegen zij bedrog of vleien zij. Hun daden zijn geheel anders. 

 

Hoe treffend zijn deze woorden ook voor onze tijd. Naast de zedeloze en walgelijke woorden van 

velen is er de misleidende vleierij en de gladde tong. 

 

Slangenvenijn onder hun lippen. Moge de vleierij zoete woorden weten te gebruiken, men hoede 

zich voor deze; achter de lippen zit het slangenvenijn gereed voor het gebruik bij het geringste ver-

schil. Bovendien wordt het gebruikt om te lasteren hen die zij niet mogen. 

 

Vs. 14 is citaat van Ps. 10: 7. Zij vloeken God en de mensen. Dit alles wordt gezegd van de man 

van alle geweld, de goddeloze. 

 

Vs. 15 - 17 is citaat van Jes. 59: 7 en 8. Ook hier geldt het weer de goddelozen. Hoe velen hebben 

niet snel bloed vergoten uit wraak, haat of om aan de macht te komen. Het pad van vrede is onbe-

kend, zachtmoedigheid wordt als onmannelijk aangemerkt. Dit alles is omdat er geen vreze Gods 

is, iets wat het begin der wijsheid is. 

 

Vs. 18 is citaat van Ps. 36: 2 b. Ook daar spreekt David over de goddelozen in tegenstelling tot de 

oprechten van hart die God kennen. 

 

Vs. 19. De verzen 10 - 18 zijn een antwoord aan de Jood, d.i. Israël dat de wet der rechtvaardig-

heid uit de werken zoekt. Zij mochten menen dat de genoemde zonden die der Heidenen waren. 

Paulus zegt: Dit wordt gezegd tot hen die in de wet zijn (niet: onder), d.i. in de sfeer der wet, die 

behoren tot het volk aan hetwelk de openbaring gegeven is. Hij wil hiermee echter niet zeggen dat 

er geen rechtvaardigen in Israël waren; Lk. 1: 6 en vele O.T. teksten leren wel anders. Het gaat hier 

om de vraag of de Jood voor het oordeel gevrijwaard is door het bezit en het doen der wet; Paulus 

toont nu aan dat de wet veroordeelt. God stelt ook de verborgen zonden in Zijn licht, Ps. 90: 8. Zo 

wordt aller mond gestopt en is èn Heiden èn Jood, d.i. de gehele wereld, strafschuldig voor God. 

 

Door de wet is de kennis der zonde, zet de S.V. We vonden echter in 2: 15 dat het geweten mede 

getuigt en de gedachten kunnen beschuldigen. Hieruit blijkt dus ook kennis van zonde. Hoe dan 

met de woorden der S.V.? De oplossing is eenvoudig: Paulus schrijft niet: „kennis” maar „volle, 

diepere kennis”, „epignosis”. Zo vervalt de moeilijkheid. De wet is een spiegel waarin men wat 

vaag in geweten en verstand kan zijn, duidelijk kan waarnemen; de zonde kan zo des te beter her-

kend worden want in klare taal laat God horen het „Gij zult niet”. Hij geeft een onbuigbare en ab-

solute maatstaf van het recht en maakt het beantwoorden daaraan tot een voorwaarde voor leven. 

Lev. 18: 5. Echter, de wet is niet ten leven gegeven, Gal. 3: 11, maar besluit alles onder de zonde, 

vs. 22. De wet drukt de zonde uit maar neemt ze niet weg. 

 

Vs. 20. Uit de werken der wet zal geen vlees, geen enkel mens, zich voor God kunnen rechtvaar-

digen, allen schieten daarin te kort. Dit vers beklemtoont hiermee ’s mensen hopeloze staat. Als 
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iemand overtuigd is van enige schuld, zal hij proberen de werken der wet te gaan doen ter goedma-

king. Als hij ernstig is, zal hij spoedig zien dat de wet hem hierin niet steunt want die vordert te 

blijven in al Gods eisen en ze biedt nergens het enige wat de overtuigde zondaar zou kunnen hel-

pen: gerechtigheid. Ze kent alleen een van de twee: of ten volle voldoen of veroordeling. Want wie 

in het minste zondigt wordt schuldenaar t.o.v. de gehele wet. Waar niemand aan het eerste voldoet, 

volkomen wetvolbrenging, rest hem alleen het andere, schuld en daarmee veroordeling. 

 

Met bovenstaande heeft Paulus het eind van dit gedeelte bereikt. Hij heeft aangetoond dat het beter 

is zedelijk dan onzedelijk te zijn, 2: 6, 26 en 27, maar tevens dat allen gezondigd hebben en dat uit 

de werken der wet niemand gerechtvaardigd kan worden voor God. Elk die min of meer naar wet-

ten leeft zal er wel bij varen, maar dit maakt hem niet van zondaar tot rechtvaardige voor God. Pau-

lus heeft nog niet gehandeld over het doorgaan van zonde en dood tot alle mensen, over de „erf-

zonde”, dat doet hij in hfdst. 5 maar alleen over de werken. Geen ervan kan iemand tot absoluut 

rechtvaardige maken. 

 

De volle diepere kennis der zonde is heilzaam. Waar deze er niet is, kan geen behoudenis zijn, 

waar geen toorn verwacht wordt, kan over geen bevrijding worden gejuicht: waar niets te veroorde-

len is, is geen behoefte aan rechtvaardiging. Als iemand zich rechtvaardig waant, heeft hij geen 

behoefte aan de rechtvaardigheid van God die Hij als geschenk wil geven.    P. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. van Mierlo. 

DE GEMEENTEN. (Vervolg). 

 

In zijn gevangenschapbrieven handelt Paulus over DE grote verborgenheid, die van de aionen ver-

borgen was in God, maar nu  - door Paulus  -  bekend gemaakt wordt aan de heiligen, Ef. 3: 3, 9; 5: 

32; Kol. 1: 26. Er wordt hier niet gezegd, dat de volken nu deel hebben aan de beloften van Israël, 

of dat de gelovige Joden nu bij een algemene Kerk worden gevoegd. Het gaat zelfs niet over de 

Abrahamietische zegeningen, die wel bekend waren. Maar om een geheel nieuwe belofte in de ver-

heerlijkte Christus Jezus: de volken zijn mede-erfgenaam, medeleden en mededeelgenoten van die 

belofte, Ef. 3: 6. Als natie zal Israël in de toekomende aioon Christus’ gemeente zijn. Maar enke-

lingen uit Israël en al de andere volken, die wedergeboren en gerechtvaardigd werden, kunnen zelfs 

tot „een volwassen man, tot de maat van de volle wasdom der volheid van Christus” komen, lid 

worden van een nieuwe organische eenheid: het Lichaam, waarvan Christus zelf het Hoofd is. 

Door hun gemeenschap met Christus, kan God hen in de geest zetten in het overhemelse (epoura- 

niois), waar de verheerlijkte Zoon des mensen gezeten is, in Gods rechterhand, Ef. 1: 20, 2: 6. Dit 

Lichaam bevindt zich nu reeds in een geestelijke positie, die overeenstemt met de eindtoestand, 

waar God alles in allen is. Die Gemeente is de volheid desgenen, die alles in allen vervult, Ef. 1: 

23. In de geest zijn de leden uit de onvolmaakte schepping uitgenomen en hebben, in Christus  -  in 

wien de hele volheid der Godheid lichamelijk verblijft  -  de absolute volmaaktheid bereikt, Kol. 2: 

10. 

 

Tenslotte nog een woord over de „gemeente des levenden Gods”, 1 Tim. 3: 15. Volgens meerdere 

Schriftverklaarders (waaronder b.v. Rotherham) moet men lezen: . . hetwelk is de gemeente des 

levenden Gods. Een pilaar en grondslag van de waarheid, en ongetwijfeld groot is de verborgenheid 

der godzaligheid . . .” Inderdaad, waar „gemeente’’ vrouwelijk is, „pilaar” mannelijk en „grond-

slag” onzijdig, kan „pilaar en grondslag” niet verwijzen naar de gemeente. Het is niet de gemeente, 

die de Waarheid draagt. De Here zelf, God geopenbaard in het vlees, is DE Waarheid. De geroepen 

mensen kunnen ze alleen min of meer getrouw verkondigen, steunende op de Schrift. 

Timotheüs moest weten hoe te handelen in het „huis Gods”, hetwelk de gemeente van de levende 

God is. Het betreft hier een zichtbare organisatie van zoals ook reeds bestond in de tijd der Hande-
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lingen, met opzieners, vs. 1, en diakenen, vs. 8. 

 

We kunnen nu een en ander samenvatten. 

 

Gemeente, of Gemeente Gods, is een uitdrukking die de totale groep der door God geroepenen en 

wedergeborenen kan aanduiden. Het is een universele, algemene verzameling, die noodzakelij-

ker wijze, als Gemeente, onzichtbaar is. 

 

Waar we echter drie etappen kunnen onderscheiden op de weg der behoudenis, drie geestelijke po-

sities waarin God ons kan plaatsen, drie sferen van zegening, kunnen we in de algemene Gemeente 

onderscheiden  -  niet scheiden  -  tussen de verzameling van gelovigen die in die drie posities ge-

plaatst zijn. 

De drie hoofdgroepen Naam der afdeling van de algemene Gemeente 

1.- De wedergeborenen, maar nog niet  

     gerechtvaardigden. 

     Zij zijn (kleine) kinderen (nepios) Gods. 

     Aardse sfeer van zegening 

 

Gemeente 

2.- De rechtvaardigen in Christus. 

     Zij zijn zonen (huios) Gods. 

Gemeente der eerstgeborenen 

3.- De in-Christus-volmaakten. 

      Overhemelse sfeer van zegening. 

Gemeente, die Christus’ Lichaam is en waarvan 

Hij het Hoofd is. 

 

Dit zijn geestelijke groepen, en dus als zodanig onzichtbaar. 

 

Op aarde zal het bekeerde Israël de zichtbare Gemeente vormen, waarvan de Here Jezus sprak als 

„mijn Gemeente”. Natie en gemeente zijn bij hen één. En als zodanig zijn ze scherp afgescheiden 

van de andere volken. Maar voor wat betreft de geestelijke positie der individuen, is er geen ver-

schil tussen Jood en Griek, is er één algemene Gemeente. 

 

De onzichtbare gemeente der hogere sferen van zegening kunnen zich min of meer op aarde mani-

festeren in de leden, die er toe behoren. Deze kunnen zich in bepaalde plaatsen verzamelen en loca-

le gemeenten vormen. Maar in dergelijke zichtbare verzamelingen kunnen er zich mensen bevinden 

behorende tot elk der drie sferen, en ook Onbekeerden. 

 

Deze zichtbare verzamelingen zijn geen organismen, maar  -  in zekere mate  -  organisaties. 

 

Zo komen we tot het begrip der „ambten’’. 

 

De Christen-Joden werden beschouwd als behorende tot een nieuwe sekte en bestempeld met de 

naam Nazarénen. Paulus werd door de hogepriester Ananias als een opperste voorstander van die 

sekte beschouwd, Hand. 24: 5. Al geloofden ze in Christus, toch bleven ze Joden en volgden ge-

trouw de inzettingen der Wet. Ze konden dan ook in de Synagogen spreken, want er was daar ge-

woonlijk een grote vrijheid van leer. De overste van de Synagoge kon iemand, die in hun stad 

kwam, uitnodigen een woord te spreken tot het volk. Zie b.v. Luk. 4: 16 - 32 en Hand. 13: 14 - 18. 

Weldra werd dit echter onmogelijk, en dan werden ze verplicht afzonderlijk te vergaderen. Ook 

deze christelijke vergaderingen werden „Synagoge” genoemd, zoals Jakobus  -  als hij schrijft aan 

de Christen-Joden der twaalf stammen, die in de verstrooiing waren, Jak. 1: 1-  het uitdrukkelijk 

vermeldt (Jak. 2: 2, waar de Griekse tekst het woord sunagogè gebruikt). Ook de schrijvers der eer-

ste eeuwen, zoals Epiphanus en Hiéroniemus, spreken over de synagogen der Christen-Joden. Maar 

de vergaderingen buiten Palestina werden meestal met de naam „ekklesia” bestempeld, om ze beter 

te onderscheiden van de synagogen der Joden, die niet in Christus geloofden. Later gebruikte men 
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de naam „Kerk”. 

 

Het spreekt dus vanzelf, dat de organisatie der christenen synagogen steunde op die der reeds be-

staande. Het is daarom nuttig een en ander over de inrichting van deze synagogen te zeggen. 

 

Men is het er in het algemeen over eens, dat de eigenlijke synagogen pas ingericht werden na de 

Babylonische ballingschap. Er waren dagelijkse vergaderingen, maar de voornaamste waren na-

tuurlijk die van de Sabbat en de feestdagen. Ook op maandag en donderdag waren er grote ver-

gaderingen, omdat velen van buiten de steden dan naar de markt kwamen. 

 

De dienst begon met gebed, voorlezen van belijdenis en stukken uit de Thora. Dan volgde gewoon-

lijk een toespraak, zie Luk. 4: 16 - 32; Hand. 13: 14 - 48, waarna ook vragen beantwoord werden. 

De zegen werd uitgesproken en de toehoorders besloten met „amen”. 

 

In de Synagoge werden ook gerechtszaken behandeld door de locale overheden (Sanhedrin). 

 

Vooral na de verwoesting van de Tempel vermeerderde het aantal synagogen zeer snel, en in de 

grote steden waren ze talrijk. Mensen van dezelfde streek of hetzelfde ambacht, bouwden hun ei-

gen synagoge. Ook de verschillende geestelijke stromingen in Israël hadden hun vergaderplaatsen. 

Zo konden de Nazareners ook de hunne hebben. Maar als er ergens geen synagoge opgericht kon 

worden, vergaderden ze in een huis. 

 

Wat de inrichting aangaat, willen we slechts aanstippen, dat er aan de zuidkant op een verhoging 

een „ark” stond, waarin zich de heilige rollen bevonden. Een lamp bleef er steeds branden, in over-

eenstemming met de kandelaar van de Tempel. De voornaamste leden zaten vooraan tegenover het 

volk. In het midden stond een spreekstoel op een verhoging. De vrouwen bevonden zich op een 

galerij. 

 

Van Dood en Opstanding 
No. 36. 

Vs. 14. Dood en Hades geven met de zee eenmaal hun doden terug. Dit zijn zij die geen gelovigen 

geweest zijn; die het wel geweest zijn, zijn reeds eerder opgestaan; zij hebben aionisch leven ver-

kregen en dit is reeds duizend jaar te voren begonnen. In Openb. 20: 11 begint het Witte-

troongericht en dit is immers na de duizend jaren van 20: 2. Over de groep van vs. 12 en 13 wordt 

een oordeel geveld over hun werken. Zij wier werken niet beantwoord hebben aan de maatstaf die 

Christus dan zal aanleggen, dat is, die absoluut niet tot het leven van die eeuw kunnen ingaan, zien 

zich niet ingeschreven in het boek des levens en komen in de Poel des vuurs. Wat deze is, bespre-

ken we in het volgende gedeelte. Hier merken we op dat men in deze Poel niet komt dan samen 

met zijn lichaam. En verder dat deze er pas komt bij ’s Heren wederkomst. 

 

Het boek des levens is een term die veel inhoudt. We zouden kunnen zeggen dat het een „boek” is 

bestaande uit enige „delen”, onderverdeeld in „hoofdstukken”. In het eerste deel staan de gelovi-

gen; waar zij uit meerdere groepen bestaan, heeft elk dezer een apart „hoofdstuk”. In het tweede 

deel komen zij die nooit van God en Goddelijke zaken gehoord hebben. Zij die de wil niet geweten 

hebben, zullen, als zij dingen gedaan hebben die slagen waardig zijn, met weinige slagen geslagen 

worden, Lk. 12: 48. Ook hierin zullen weer hoofdstukken zijn, met trappen van bestraffing. In het 

derde deel komen zij die vele slagen verdiend hebben, Lk. 12: 47. Daarvan kunnen er komen in de 

Poel des vuurs. „Indien iemand - dus zeer beperkt  -  niet gevonden werd, geschreven in het boek 

des levens, die werd in de Poel des vuurs geworpen.” 
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C.- Doodsgevaar. 

Hiervan komen in het N.T. geen teksten voor. 

D.- Doodsmacht. 

Mt. 16: 18 ”Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der Hades zullen haar 

niet overweldigen.” 
 

„Overweldigen” is: in macht of kracht overtreffen of: de baas zijn, overheersen. In Lk. 23: 23 vin-

den we het woord ook: het geroep van volk en overpriesters overtrof in geluidssterkte Pilatus’ 

stem. In Lk. 21: 36 is het vertaald door: „waardig geacht worden”, maar ten onrechte. De Here 

zegt dat zij in macht en kracht brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven moeten 

overtreffen, die de baas moeten zijn.  

 

In Mt. 16: 18 zegt de Here dat de Hades, alle graven samen genomen, Zijn gemeente, n.1. die uit 

Israël, niet in macht zal overtreffen.  

 

Hierin ligt zeker tweeërlei opgesloten:  

1° dat velen van de leden dezer gemeente zullen sterven voor Hij wederkomt,  

2° dat ze echter zullen opgewekt worden in de opstanding „ten laatsten dage.” 

 

De basis voor deze belofte ligt reeds in Ps. 49: 16 vervat: „Gij zult mijn ziel van het geweld des 

grafs verlossen”. De Here Jezus zegt hetzelfde met andere woorden. De Sheool- Hades zal de ge-

meente niet in macht overtreffen. Dit zou zijn als er geen opstanding was. 

 

Veelal doet Mt. 16: 18 dienst als een soort strijdkreet tegen Satans woelen. Daar wordt hier echter 

niet over gesproken. Wil men echter de macht van Satan die het geweld, de heerschappij, des doods 

heeft op de achtergrond zien staan, dan kunnen we daarmee instemmen. Pas als hij gebonden wordt 

komt de opstanding ten laatsten dage. Een ding zij hierbij echter opgemerkt: De poorten der Hades 

hebben niets te maken met de Hel-idee ontstaan in de Middeleeuwen en beschreven door Dante. 

 

Men weet dat er over deze tekst veel geredetwist is. De Roomsen menen dat Petrus de rots is waar-

op de gemeente, die zij houden voor de R.K. Kerk, gebouwd is. De Protestanten menen dat het Pe-

trus’ belijdenis is. We geloven dat beiden onjuist zijn. Petrus betekent een steen, Petra wordt voor 

een steenrots in eigenlijke zin gebruikt. (Mt. 7: 24, 25; 27: 51, 60; Mk. 15: 46; Lk. 6: 48, 48; 8: 6, 

13; Openb. 6: 15, 16  -  al de teksten) of duidt Christus aan, staat dus in figuurlijke zin; (1 Kor. 10: 

4, 4: geestelijke steenrots, Rom. 9: 33 en 1 Petr. 2: 8: rots der ergernis). We geloven dat dit ook in 

Mt. 18: 16 het geval is. Zoals in Joh. 2: 19: „deze tempel” en in 6: 58: „deze (niet: dit) is het brood” 

de Spreker zelf aanduidt, geschiedt dit ook hier. „Deze Petra” is Christus Zelf. Niet Petrus of een 

belijdenis. Mens noch belijdenis kunnen ooit basis zijn voor een gemeente. Beide meningen zijn 

kerkelijk, niet Schriftuurlijk. Christus is het enige Fundament. Niemand kan een ander leggen. 1 

Kor. 3:11. 

E.- Diepste plaats. 

In twee teksten vinden we hades gebruikt om als tegenstelling tot de hemel de diepste plaats aan te 

geven of uit te drukken: op zijn allerdiepst. Het zijn Mt. 11: 23 en Lk. 10:15 die gelijk luiden. 

“En gij Kapernaüm dat tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hades nedergestoten wor-

den.” 

 

 

We merken hierbij nog op dat Kapernaüm geheel verdwenen is, het is bedolven ander het aardop-

pervlak. De hades heeft hier feitelijk twee betekenissen: bijwoordelijk: op zijn allerdiepst, letterlijk: 
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onder de aarde: deze is als het ware Kapernaüms graf geworden. De tekst drukt niet uit dat de be-

woners naar de Hel zijn gegaan. Pas in de dag des oordeels zullen zij hun straf ontvangen, Mt. 11: 

24. 

 

Als overzicht der teksten het volgende: 

 

Sheool betekent: 

1.- Graf in 36 teksten: Gen. 42: 38; 44: 29, 31; Num. 16: 30, 33; 1 Kon. 2: 6, 9; Job 7: 9; 14: 13; 

17: 13, 16; 21: 13; 24: 19; Ps. 6: 6; 16: 10; 31: 18; 49 ; 15, 15; 55: 16; 88: 4; 141: 7; Spr. 1: 13; 5: 

5; 7: 27; 9: 18; 15: 24; 23: 14; 27: 20; 30: 16; Pred. 9: 10; Hoogl. 8: 6; Jes. 5: 14; 38: 10, 18; Jona 

2: 2; Hab. 2: 5. 

 

2.-Dodenrijk in 13 teksten: Gen. 37: 35; Deut. 32: 22; Job 26: 6; Ps. 9: 18, Spr. 15: 11; Jes. 14: 9, 

11, 15; Ez. 32: 15, 16, 17; 32: 21, 27. 

 

3.- Doodsgevaar in 6 teksten: 1 Sam. 2: 6; 2 Sam. 22: 6; Ps. 18: 6; 30 :4; 86: 13; 116: 3. 

 

4.- Doodsmacht in 6 teksten.: Ps. 49: 16; 89: 49; Jes. 28: 15, 18; Hos. 13: 14, 14. 

 

5.- Diepte of allerdiepst in 4 teksten.: Job 11:8; Ps. 139: 8; Jes. 57: 9; Am. 9: 2. 

 

Hades betekent: 

1.- Graf in 2 teksten: Hand. 2: 27, 31. 

 

2.- Dodenrijk in 5t.: Lk. 16: 23; Op. 1: 18; 6: 8; 20: 13, 14. 

 

3.- Doodsgevaar in geen enkele tekst. 

 

4.- Doodsmacht in l tekst: Mt. 16: 18. 

 

5.- Diepte in 2 teksten: Mt. 11: 23; Lk. 10: 15. 

 

Men houde in het oog dat de grenzen, vooral tussen „graf” en „dodenrijk” niet scherp zijn te trek-

ken; mogelijk zal de lezer hier of daar liever voor „graf” „dodenrijk” zetten of omgekeerd. Wij de-

den slechts een poging enige indeling te geven. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 12 

E.- Wat is het gebodene dat onderhouden moet worden. 

We lezen in Hand. 1: 2 dat Christus de uitverkoren apostelen bevelen heeft gegeven. Deze betref-

fen de dienst t.a.v. de wetten van het Koninkrijk. Deze zullen de apostelen ook eenmaal aan de 

Volken moeten leren. „Onderwijst” al de Volken, luidt het bevel van Mt. 28; Gr.: discipelt of: 

maakt tot discipelen, tot leerlingen. Hun moet geleerd worden wat de Here de apostelen t.a.v. de 

Volken geboden heeft. Dat zijn de eerste beginselen der wereld. Het is daarom geen wonder dat 

van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees, d.i. alle Vol-

ken, zal komen om te aanbidden. Dit aanbidden zal zijn in de tempel die een bedehuis zal zijn voor 

alle Volken, Jes. 56: 7, bewijs dat zij die feestdagen zullen houden, Jes. 66: 23. Ook zullen alle 

overgebleven Heidenen van jaar tot jaar opgaan om het feest der loofhutten te vieren te Jeruzalem, 

Zach. 14: 16. Ook zal des Heren naam aan alle plaatsen reukwerk worden toegebracht en een rein 

spijsoffer, Mal. 1: 11. Dit alles behoort tot de dingen die gepredikt zullen worden. Wat het O.T. 
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niet openbaart, zegt nu Mt. 28: dat dit zal gebeuren door de dienst van Israëls apostelen die de Vol-

ken tot discipelen zullen maken. Dit zal zijn in de tijd der wedergeboorte als meerdere volkenzonen 

verwekt zullen worden uit de ondertrouw van de Heer met Israël. Dit volk zal de gehele wet moe-

ten doen, de Volken vele voorschriften er van. 

 

Dit werk zal geen massaal werk zijn in die zin dat zij ineens grote massa’s zullen onderdompelen 

of dopen. Daar wijst het woord „dezelve” in het Grieks op. De Volken als zodanig worden niet ge-

doopt maar de leden er van, de afzonderlijke personen. Het woord „volk” is n.1. in het Gr. onzijdig 

(zoals bij ons) maar „dezelve” staat in de mannelijke vorm, wat aanwijst dat de Volken niet in eens 

in hun totaliteit of massaliteit gedoopt zullen worden maar in hun leden persoonlijk. Wat echter 

niet wil zeggen dat slechts weinigen uit de Volken gedoopt zullen worden: uiteindelijk zullen zij 

het in hun totaliteit zijn en dan is een nieuwe volkerenzoon geboren. 

 

Wij mogen zeker vragen of men nu ook het bovenstaande onderwijst. Dit mag op zeer kleine 

schaal en dan nog onvolledig door b.v. Sabbattisten en Adventisten gebeuren, de Christenheid als 

zodanig doet dit niet. Zo hebben we deze tweeslachtigheid gekregen dat men wel doopt in de naam 

der Drie-eenheid maar dat men niet predikt dat te onderhouden wat Christus zijn discipelen gebo-

den heeft; dat men de waterdoop, meestal door besprenging onderhoudt maar niet opgaat naar Je-

ruzalem om daar te aanbidden; dat men de Twaalf de taak uit de handen neemt en deze meent vol-

bracht te hebben als men gedoopt heeft zonder het andere in acht te nemen. Wat een treurige ver-

menging en verwringing van wat God bedoeld heeft. Wie het een niet doet, moet ook het andere 

dat er de aanleiding toe is ook niet doen. Beide zijn niet te scheiden. Of Mt. 28 geldt, maar dan in 

volheid of het woord dat Paulus de leraar der Volken is. Maar die leert van Godswege wat anders. 

Dan moet Mt. 28 naar de toekomst worden verschoven. 

 

F.- Ik ben met u. 

 

De Here belooft dat Hij met hen zal zijn al de dagen. Ook dit heeft men weer op de Chr. Kerk en 

haar leden laten slaan, op het zendingswerk en de Chr. actie. Het wordt echter gezegd tot de Elven, 

kort daarop aangevuld tot Twaalf. 

 

Is de Here nu met hen geweest al de dagen tot het eind der eeuw?. Neen. Jakobus is gedood met het 

zwaard, Hand. 12, Petrus moest vluchten. Van de overige apostelen weten we niets. Uitgenomen is 

dan Johannes die we op Patmos terugzien. Maar dat de Here met hen is, is onvervuld. Zij zijn ge-

storven en ter ruste gelegd. 

 

Als de Here belooft met iemand te zijn al de dagen tot de voleinding der wereld (zoals de vertaling 

meent te moeten zeggen), en we vinden geen spoor van hem noch horen dat hij zijn werk de eeu-

wen door voortgezet heeft en nog voortzet, is dit geen vervulling der gegeven belofte. Dit dan aan 

anderen te zien overgedragen is geheel foutief. Zo blijft dan maar één ding over n.l. dat dit woord 

pas in de toekomst vervuld zal worden. De Here is niet iemand die liegt. De mens heeft Hem echter 

verkeerd begrepen. Tot eigen beschaming en schade. Want daardoor mede is het hogere en diepere 

uit het oog verloren. 

G.- Wat is de voleinding der wereld? 

Dit is een onjuiste vertaling die ook nog volgehouden wordt in de Nwe Vert. Er staat niet „wereld” 

maar: „eeuw” (beter: aioon). De term: „voleinding der wereld” is er de oorzaak van dat men meent 

dat de wereld bij Christus’ wederkomst vergaan zal en we dan reeds een nieuwe hemel en aarde 

zullen krijgen. Dit is niet juist en wil deze tekst zeker niet zeggen.  

 

Christus zegt: „de voleinding der eeuw”. Een eeuw is in de Schrift geen tijdperk van honderd jaar 

maar een groot wereldtijdperk. Dit waarin we nu leven is na de Zondvloed begonnen en loopt tot 
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aan Christus’ wederkomst. Dan volgt de toekomende eeuw; deze loopt tot aan de nieuwe hemel en 

aarde van Op. 21. 

 

We geloven dat het de toekomende eeuw is die Christus op het oog heeft. In die eeuw zal Hij 

steeds met hen zijn. Ze zullen niet sterven omdat ze aionisch leven zullen hebben. 

 

We zagen al dat Christus het woord van Mt. 28 aan de Elven niet vervuld heeft. Hij moet en zal dit 

nog doen n.1. in de toekomende eeuw. Hiermee wordt alles anders en vervalt de waterdoop van 

Mt. 28 voor nu.       P. 

DE UITGANGEN GODS 
 

Het Beeld Gods is tweemaal van Hem uitgegaan en zal het nog eenmaal doen. 

 

Het is uitgegaan ter schepping. Daartoe is Hij Logos geworden, is in Hem alles geschapen en daar-

na door Hem alles geschapen. Tot Hem wedergekeerd is Hij weer Jahweh de God der heerlijkheid. 

 

Het is van God uitgegaan ter wereldverlossing. Daartoe heeft Het zich ontledigd en is mens gewor-

den. Als zodanig is Hij tot vloek geworden, heeft Hij de toorn Gods tegen de zonde in Zijn mens-

heid gedragen, is als mens gestorven en begraven maar zag geen verderving en is als mens opge-

staan om daarna door de hemelvaart weder te keren tot de staat die Hij eerst had. Zo werd Hij de 

grote God en Behouder. 

 

Nog eenmaal zal Hij van God uitgaan, Hij zal andermaal in het vlees komen (grondtekst 2 Joh.: 7) 

en in die staat zitten op Davids troon. Daarna zal Hij als Zoon onderworpen worden. Maar daarach-

ter ligt de grootste verhoging. Hij zal zolang zitten uit Gods Rechterhand totdat Hem al Zijn vijan-

den onderworpen zijn (grondtekst Heb. 1: 13). Dan zal de wereld door Hem behouden en verheer-

lijkt zijn. Joh. 3: 17. In Openb. 21 en 22 zien we daar slechts het begin van. Het einde is als Hij in 

een bedeling van de volheid ter tijden tot Hoofd boven alle dingen is geworden. De onderwerping 

als Zoon, dit is het overgeven van Zijn troon op aarde brengt Hem de hoogste staat; de verhoging 

tot Hoofd boven alle dingen I Kron. 29: 13. Dan zal blijken dat alles tot Hem geschapen is en zal 

de hele schepping door in machtige koren herhaald worden: 

 

“Want Uwe, o HERE, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de 

majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde, is, is Uwe. Uwe o HERE is het koninkrijk 

en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles”. 1 Kron. 29: 11.    P. 


