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

DEEL XXVIII    No. 1  JANUARI 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 1 

HEBREEËN 11. INWONER ALS IN EEN VREEMD LAND I. 

Geen voetstap bezeten. 

Door geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Vs. 9a. 

 

Wij komen nu tot het pelgrimskarakter van het geloof, de derde groep van Hebr. 11. Zie het nr. van 

Jan. 1954. 

 

Het eerste deel van het pelgrimskarakter ligt in het wonen in het beloofde land alsof het slechts een 

vreemd land was. Hij had het door de belofte maar bezat het niet. En dit niet omdat hij wanhopige 

pogingen had aangewend om het te krijgen, maar omdat hij in geloof op de vervulling van Gods 

belofte wachtte. De erfgenaam bezat zijn erfdeel niet. Of zo men wil: slechts in hope. 

 

Hoe kan men toch beweren en leren dat Gods belofte t.o.v. het land al aan Abraham vervuld is ter-

wijl de Schrift uitdrukkelijk zegt: „En Hij gaf hem, Abraham geen erfdeel in hetzelve, ook niet 

één voetstap.” God had het hem beloofd, zeker, maar met een tijdsbepaling: in de eeuw. Dus niet 

toen Abram dit heeft geloofd. 

 

Een vreemd land. Vreemd is hier: tot een andere kring, een ander land of volk behorende. We vin-

den hetzelfde woord in Hand. 7: 6: Israël was vreemdeling in Egypte, zij woonden in een vreemd 

land. Zo heeft Abram Kanaän beschouwd: het was een land dat aan anderen toebehoorde, waarin hij 

geen burgerrechten genoot. Zo moesten ook zij doen aan wie Petrus zijn Brieven schreef: de uitver-

koren vreemdelingen; dat waren zij uit de Besnijdenis. Zij moesten in vreze wandelen de tijd van 

hun vreemdelingschap (niet: inwoning) 1 Petr. 1: 17 (zie vers 1 en 2). 

 

In wezen geldt dit nog voor de gelovigen. Al zijn zij in de wereld, al hebben zij hun nationaliteit, zij 

zijn niet van (uit) de wereld zoals Christus dit niet geweest is al kwam Hij tot het Zijne en wandelde 

Hij in Zijn erfdeel, Joh. 17: 14. Zij stammen uit een andere wereld, zijn van Boven geboren en 

daarom zijn zij bijwoners, vreemdelingen. Al wat in de wereld is, wat dan betekent de begeerlijk-

heid in veel opzichten, is niet uit de Vader, 1 Joh. 2: 16. En daarom is, wat uit Hem geboren is, ook 

niet uit de wereld en kan daarin niet aarden. 

 

Het pelgrimskarakter van de gelovige komt daarin tot uiting dat hij de wereld niet liefheeft, 1 Joh. 

2: 15. Zeker, hij moet er in vertoeven, hij moet de reis er doorheen maken maar in wezen is hij een 

bijwoner en bezit niet wat de wereld als bezit beschouwt. Haar praktijken kunnen de zijne niet we-

zen, hij is een vreemdeling op aarde, Ps. 119: 19. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 25 

IV. GODS GERECHTIGHEID VERSCHENEN. 

Rom. 3: 21-31. 

 

We komen nu tot het derde deel, 3: 21-31, waarin Paulus Gods gerechtigheid ziet verschenen in 

Jezus Christus en waarin hij aantoont dat God in Hem een gerechtigheid heeft geopenbaard op 

grond waarvan Hij rechtvaardigen kan, buiten de wet om en wel door het geloof van Christus, iets 

wat verder reikt dan het geloof in Hem. Twee maal komt een „zonder” voor, vs. 21: zonder wet, vs. 

27-28: zonder werken der wet, twee maal: Gods (Zijn) gerechtigheid, vs. 21 en 25, twee maal het 

geloof van Jezus (Christus), vs. 22 en 26, terwijl in het midden staat de rechtvaardiging door het 

geloof in Zijn bloed, vs. 24. 

 

Rom. 3: 21 31. 

 

21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt door de Wet 

en de Profeten) 22 namelijk Gods gerechtigheid door het geloof van Christus voor allen en over 

allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23. Allen toch zondigden en missen de heerlijk-

heid Gods 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die 

(gegeven is) in Christus Jezus. 25. Hem bestemde God tot verzoening  middelaar, door geloof in 

zijn bloed, ter betoning van Zijn rechtvaardigheid door het ongestraft laten der zonden die te vo-

ren geschied zijn in de verdraagzaamheid Gods (en) 26 ter betoning van Zijn rechtvaardigheid in 

de tegenwoordige tijd, opdat Hij zou zijn rechtvaardig en rechtvaardigende degene die uit het 

geloof van Jezus is. 

27.Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Die van werken? Neen, maar door 

een wet des geloofs. 

28.Wij houden het er namelijk voor dat een mens door (het) geloof gerechtvaardigd wordt zonder 

de werken der wet. 29. Of is God alleen de God der Joden (en) niet ook der Heidenen? Ja ook der 

Heidenen. 30. Indien er althans één God is. Hij zal de Besnijdenis rechtvaardigen uit (het) geloof 

en de Voorhuid door het geloof. 31. Heffen wij dan door het geloof de wet op? Volstrekt niet maar 

wij bevestigen de wet. 

 

Rom. 3: 21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt 

door de Wet en de Profeten) 

 

Nu echter. Deze woorden geven een keerpunt aan. Is in het voorgaande aangetoond dat naar Gods 

recht niemand rechtvaardig is en allen strafschuldig zijn, nu wordt de weg gewezen om toch voor 

God als rechtvaardige gesteld te kunnen worden. 

 

Nu. Sommige uitleggers zien in dit „nu” geen tijdsbepaling maar houden het voor een bijwoord dat 

een logische tegenstelling aangeeft tussen wat gegeven is en wat nu volgt. Het geeft een verschil 

aan in omstandigheid menen zij, zoals Paulus op andere plaatsen ook doet, bijv. Rom. 6: 22; 7: 6, 

17; 15: 23;1 Kor. 5: 11; 12: 18; 13: 13 e.a. Anderen nemen het echter als tijdsbepaling, zien er dus 

een tegenstelling van tijd in: vroeger was dit evangelie niet bekend, in het Oude Verbond vindt men 

het niet, evenmin in de prediking van Christus, ook niet in die der Twaalven, ja zelfs in Paulus’ 

voorafgaande Brieven 1-2 Thess. en 1-2 Cor. wordt het niet gevonden en Galaten geeft er slechts de 

inleiding van, moge Paulus al iets van het thema laten horen in Hand. 13: 38 en 39 als hij in de sy-

nagoge van Antiochië in Pisidië zegt dat door Christus vergeving van zonden verkregen kan worden 

ook van datgene waarin de wet van Mozes niet voorzag; de volle rijkdom geeft hij echter pas in 
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Romeinen. Aldus de tweede groep. 

 

Als we het woord “nu” (Gr.: nun, nuni, ta nun) nagaan, blijkt het 164 maal voor te komen; hiervan 

heeft het zeker voor drie kwart, wel 123 keer, een tijdskarakter; het betekent dan echter niet slechts 

het tegenwoordige tijdstip of ogenblik maar als regel een langere tijdsruimte die aan het verleden of 

de toekomst tegenover gesteld wordt; in de overige gevallen is het óf een overgangswoord (“en nu”, 

Joh. 17: 5, Hand. 3: 17; 7: 34) of een soort tussenwerpsel („welaan nu, Jak. 5: 1, „nu dan”, Hand. 

15: 12) is het in ieder geval in betekenis verzwakt of doet het dienst om het verschil in om-

standigheden aan te geven. Men kan dus niet zeggen dat „nu” steeds een tijdsbepaling aangeeft, al 

doet het dit wel overwegend. 

 

Wat nu Rom. 3: 21 aangaat menen we dat het een dubbele betekenis heeft en is bijwoord van tijd en 

van omstandigheid. „Nu” als tijdsbepaling betekent „thans”, en drukt uit het verschijnen van Chris-

tus in de volheid des tijds; „nu” als omstandigheidbepaling geeft drieërlei aan:  

1° dat de gerechtigheid Gods verschenen is zonder wet,  

2° dat ze is door de mens Jezus Christus,  

3° dat ze is door Zijn geloof. 

 

Gods gerechtigheid. Dat God rechtvaardig is wordt telkens in het O.T. beleden. De eerste die dit 

deed was Farao, Ex. 9: 27. Na hem anderen: Ezra 9: 15; Neh. 9: 8; Ps. 116: 5; 119: 137; 129: 4; 145: 

7; Jes. 45: 21; Klaagl. 1: 18; Dan. 9: 14. Van zijn gerechtigheid is sprake in Ps. 22: 32; 36: 7; 51: 16; 

71: 19, 24; 88: 13; 89: 17; 98: 2; 103: 17; 119: 142; 145: 7; Mich. 6: 5; 7: 9 e.a.  

Vele O.T. gelovigen hebben deze gerechtigheid begeerd: „Here, leid mij in Uw gerechtigheid”, bidt 

David, Ps. 5: 8. Er is gerechtigheid van de God des heils, 24: 5. God moge deze uitstrekken over 

de oprechten, heeft Ps. 36: 11. 

 

Van Gods (Zijn) gerechtigheid spreekt het N.T. ook: Mt. 6: 33, Jak. 1: 20; 2 Petr. 1: 3. De overige 

keren vindt men het bij Paulus: 2 Kor. 5: 21; 9: 9; Rom. 1: 17; 3: 5, 21, 25, 26; 10: 3, 3; hiervan is 

Romeinen met zijn zeven maal het meest voorkomend. 

 

Wat is nu te verstaan onder Gods gerechtigheid. Over deze uitdrukking is verschillend geoordeeld. 

Luther meende dat het de gerechtigheid des mensen was die wel buiten hem in Christus is maar 

door hem in het geloof tot de zijne wordt gemaakt; hij vertaalde dan ook: „de gerechtigheid die 

voor God geldt.” Zo meenden ook Calvijn en de Kanttekenaars der S.V.; anderen menen, dat het een 

door God ingestorte gerechtigheid is die van Hem afkomstig is, in de zin waarvan naar hun gedach-

te Fil. 3: 9 spreekt (echter ten onrechte). Bavinck meent dat het de eigenschap of liever die handel-

wijze Gods is waarnaar Hij rechtvaardig oordeelt en vrij spreekt die uit het geloof van Jezus is (Ge-

ref. Dogm. IV, blz. 167). In de beide eerste meningen wordt bij de gerechtigheid Gods gedacht aan 

iets dat voor de gelovige mens geldt en niet aan iets dat van God gezegd wordt; Bavinck denkt aan 

Gods objectieve gerechtigheid. Maar dit is niet wat hier bedoeld wordt: het is Gods subjectieve ge-

rechtigheid, de gerechtigheid die Hij zelf bezit, de onderwerpelijke deugd „dat Hij rechtvaardig 

is”, vs. 26a. Hier kan eenvoudig niet gedacht worden aan een aan de gelovige geschonken of toege-

rekende gerechtigheid maar aan de gerechtigheid Gods die Hij bezit en tentoonspreidt. Het is de 

gerechtigheid van Zijn „Persoon”, de volle harmonie van Zijn Wezen en de rechte verhouding Zij-

ner deugden. Deze is wel naar buiten de juiste voorwerpelijke maatstaf om alles zuiver te beoor-

delen maar naar binnen de volkomen wetmatigheid van het Goddelijk Zijn. 

 

Verschenen. Gods gerechtigheid is verschenen. De S.V. heeft: geopenbaard; er staat echter niet apo-

calupto maar fanaroo, verschijnen, aan het licht brengen of in het licht doen treden zodat het voor-

werp ervan waargenomen kan worden. 

 

Deze verschijning had plaats toen afdoende gebleken was dat niemand de gerechtigheid kon op-
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brengen die door God geëist werd (en wordt) om tot Hem te kunnen naderen in volkomenheid en 

voor Hem te staan in de plaats Zijner heiligheid. Dit kan alleen degene die zuiver van hart is, d.i. die 

boven de uitwendige wet een gerechtigheid bezit die uit het binnenste opkomt. 

 

Het is Jezus Christus die deze heeft tentoongespreid. Hij is immers de Rechtvaardige, 1 Joh. 2: 1, de 

gerechtigheid Gods,1 Kor. 1: 30. Waar Hij optrad in de volheid des tijds, is het „nu echter” een 

tijdsbepaling. 

 

Dat God deze Zijn gerechtigheid in Christus liet verschijnen had tot hoogheerlijk doel om de mens 

eerst door toerekening, later door volle bekleding daarmee te begiftigen. 

 

Zonder wet. “Zonder” betekent hier niet het niet nakomen van de geopenbaarde wet maar: buiten 

om, afgescheiden van, boven uit. Christus spijzigde vijf en vier duizend mannen zonder de vrouwen 

en kinderen, Mt. 14: 21, 15: 8, de laatsten waren er bovendien ook nog bij. Welnu, in die zin heeft 

Christus ook zonder wet Gods gerechtigheid ten toon gespreid. 

 

Christus heeft, geworden onder de wet, van het Oude Verbond, Gal. 4: 4, deze volkomen nageleefd. 

Hij heeft in al de geboden en inzettingen gewandeld. Het verwijt dat Hij de sabbat niet hield, hield 

geen steek want dat deed Hij wel maar Hij overtrad alleen de inzettingen der Ouden die God niet 

geboden had. Terecht kon Hij dan ook vragen: “Wie van u overtuigt mij van zonde?”, Joh. 8: 46. 

Voor de wet was Hij volkomen onberispelijk, zelfs zo dat Hij nooit voor Zichzelf heeft moeten offe-

ren. Deze onberispelijkheid was veel glansrijker dan die van wie ook, en ging dus ook uit boven die 

van Paulus die ondanks zijn volmaaktheid voor de wet zondige begeerte voelde, Rom. 7, iets wat 

van Christus niet kan gezegd, ja zelfs niet mag verondersteld worden. Wat Paulus alleen door we-

dergeboorte en bekering verkregen heeft, een vermaak Gods naar de inwendige mens, was Christus 

van geboorte af eigen: Gods wet was in Zijn binnenste geschreven, Ps. 40: 8 b. Maar dat maakte dat 

Hij een andere gerechtigheid ten toon kon spreiden, niet een die in uiterlijk gebod tot Hem kwam 

maar die Zijn lust was van binnen uit. „Ik heb lust, o mijn God, om Uw welbehagen te doen”, Ps. 

40: 8 a. Dit is het eerste toestandelijke verschil, dat in het „nu echter” begrepen is. 

 

Het tweede gaat nog dieper en betreft het wezen van Zijn Persoon, iets waaruit het pasgenoemde 

voortvloeide. De verschijning van Gods gerechtigheid was alleen mogelijk doordat Hij naar Zijn 

Wezen zelf God was al had Hij Zich ontledigd, d.i.: was van bestaanswijze veranderd en mens ge-

worden. Is Hij naar Zijn Wezen niet Jahweh, de Here, onze gerechtigheid?, Jer. 33: 15 Wat nu de 

mens niet kon, ondernam God in de Persoon van Christus: Hij liet Zijn gerechtigheid verschijnen in 

het mens zijn, beeld van wat de eerste Adam had moeten verwerven maar door diens val door de 

laatste Adam moest worden getoond. En dat niet om de mens daardoor te veroordelen, al deed en 

doet ze dit wel naar het tekort dat hij moest en moet voelen, maar om hem te behouden. Zoals nader 

wordt uitgewerkt. Dit is het tweede toestandelijke verschil van het „nu echter”: Gods gerechtigheid 

verschenen in de mens Jezus Christus, die is gerechtigheid Gods,1 Kor. 1: 30, de Rechtvaardige, 1 

Joh. 2:1. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

DE GEMEENTEN. (Vervolg). 

 

De voornaamste „ambtsdragers” waren: 

1.- De overste der synagoge, de arkisunagogos van Mark. 5: 22 enz. 

2.- De leider van de dienst (Sjeliach tsibboer), bijgestaan door een uitlegger (methurgeman) en  

      eventueel een vertaler, voor hen, die geen Hebreeuws verstonden. 
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3.- De knecht (chazzan, hupèretès), die voor het lokaal zorgde en alles bereidde. In Luk. 4: 20  

      lezen we, dat de Here, in de synagoge van Nazareth, na uit het boek Jesaja gelezen te hebben,  

      de rol aan deze knecht teruggaf. 

 

Welke „ambten” vinden we nu in de eerste christen gemeenten? Het is zeer merkwaardig dat er al-

leen van de instelling van één enkel ambt gesproken wordt, namelijk dat van „diaken”, Hand. 6. In 

de nieuwe gemeenschap werd er gezorgd voor de weduwen. Daartoe werden zeven mannen aange-

steld, de zogenaamde „diakenen”. Deze naam vinden we echter hier nog niet, wel het woord „dia-

konia”, dat „bediening” in het algemeen betekent. Dit woord wordt bijv. ook gebruikt voor het werk 

der apostelen, Hand. 1: 17, 25; 12: 25, van het „huis” van Stefanus, 1 Kor. 16: 15 en van de engelen, 

Heb. 1: 14. Het woord „diakonos” duidt in het algemeen een dienaar aan, Joh. 2: 5. Na de aanstel-

ling der zeven in Jeruzalem, werden er op andere plaatsen dergelijke „dienaars’’ aangewezen voor 

de stoffelijke behoeften der broeders. Het woord „diakonos”, in het Nederlands „diaken”, kreeg dan 

deze bijzondere betekenis. We vinden de vermelding van diakenen bijv. te Filippi, Fil. 1: 1 en in 

verband met de instructies, die Paulus gaf aan Timotheus, 1 Tim. 3: 8, 12. 

 

In de Schrift heeft men positieve en negatieve aanwijzingen. Beiden zijn van belang. Men moet zich 

dus de vraag stellen: waarom spreekt Lukas niet over de instelling van andere ambten? 

 

Alvorens we op deze vraag een antwoord proberen te geven, moeten we nagaan welke andere amb-

ten in het N.T. vermeld worden. 

 

Men zal misschien denken aan 1 Kor. 12: 28 en Ef. 4: 11 waar Paulus spreekt van apostelen, profe-

ten, leraars, evangelisten, herders enz. Maar men lette er wel op, dat het hier persoonlijke genade-

gaven betreft, geen blijvende ambten. Iemand kan gebruik maken van zijn bijzondere gave, bijv. die 

van leraar, zonder daarom een ambt te bekleden. 

 

Voor de eigenlijke ambten, vinden we, behalve dat van diaken, de namen „ouderling” (presbu-

tèros), „opziener” (episkopos) en „knecht” (hupèretès). Verder is er sprake van mannen die „lei-

den” of „voorgaan” (hègeomai) of die „regeren” (proistèmi), en van „dienaren” (leitourgos). Laat 

ons deze verschillende woorden nagaan. 

 

1.- Presbutèros. Dit woord gebruikt de Septuagint gewoonlijk als vertaling van het Hebreeuwse 

„zaqên”, dat we bijv. vinden in Ex. 3: 16, 18; 12: 21; 18: 12; 24: 1, 9 („oudsten” of „oversten” van 

Israël). In Lev. 4: 15 is er sprake van de „oudsten der vergadering” (gêdah), in Num. 11: 16 van 

„zeventig mannen uit de oudsten van Israël”, „oudsten des volks en deszelfs ambtlieden” (sjatar). 

 

In het N.T. wordt het woord presbutèros dikwijls gebruikt. Ziehier, het aantal malen dat het voor-

komt in de verschillende geschriften: Mat. 13; Mar. 7; Luk. 4; Hand.18; 1 Tim. 3; Tit. 1; Jak. 1; 1 

Petr. 2; 2 Joh. 1; 3 Joh. 1; Op. 12. Nooit gebruikt Paulus dit woord in zijn gevangenschapbrieven en 

het is duidelijk dat het ofwel de vroegere „oudsten” van Israël betreft ofwel de „oudsten” welke 

door de christen joodse gemeenten werden aangesteld. Zie bijv. Hand. 14: 23; Tit. 1: 5. 

 

Men ziet dat het ambt van „oudste” lang bestond voor er christelijke gemeenten waren. 

1 Petr. 5: 1,2 leert ons dat die „oudsten” de „kudde Gods”, die onder hen was, moesten „weiden”, 

hebbende opzicht (episkopeo) daarover. Volgens Jak. 5: 14 moet de zieke de oudsten der gemeente 

tot zich roepen, om over hem te bidden, hem zalvende met olie, zoals de twaalf apostelen al gedaan 

hadden. Mark. 6: 13. Er waren oudsten die wel regeerden (proistèmi) en die ook arbeidden in het 

woord en de leer, 1 Tim. 5: 17. 

 

Verder spreekt de Griekse tekst drie maal van een „presbuterion”, namelijk de raad der oudsten: 

Luk. 22: 66; Hand. 22: 5 en 1 Tim. 4: 14. 
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2.- Episkopos. In de Septuagint is het, onder meer, de vertaling van „sjatar”, en duidt het een opzie-

ner aan. We hebben hierboven al gezien, dat sommige oudsten van Israël ook opzieners waren. 

 

Deut. 1: 15 zegt dat de hoofden der stammen Israëls wijze, ervaren mannen waren, die ook, onder- 

meer, opzieners (S.V. „Ambtlieden”) waren. Volgens 1 Kron. 23: 4 waren er 6000 opzieners en 

rechters uit de Levieten. 

 

In het N.T. komt het woord episkopos voor in Hand. 20: 28; Filem. 1:1; 1 Tim. 3: 2; Tit. 1: 7 en 1 

Petr. 2: 25. Niet in de gevangenschapbrieven. 

 

Men ziet onmiddellijk, uit een vergelijking tussen Hand. 20: 17 en 28, en tussen de verzen 5 en 7 

van Tit. 1, dat de oudsten (presbutèros) ook opzieners (episkopos) kunnen zijn. Dit blijkt ook uit 1 

Petr. 5: 1,2 waar de oudsten van vs. 1, volgens vs. 2 opzicht hebben (werkwoord episkopeo). Het 

„opzieners ambt” wordt in 1 Tim. 3: 1 door het woord „episkopè” uitgedrukt. 

 

Het blijkt dus dat episkopos meer op het ambt wijst en presbutèros meer op de persoon. Alle oud-

sten waren geen opzieners. In latere tijden hebben de grote kerkorganisaties er twee scherp onder-

scheiden ambten van gemaakt, waar dat van episkopos (bisschop) veel aanzienlijker was. 

 

3.- Hupèretès. Het is een ondergeschikte, een knecht, Mat. 5: 25; 26: 58 enz. De Overpriesters had-

den knechten, Joh. 7: 32, 45, 46; 18: 3, 12, 18, 22, 36; 19: 6; Hand. 5: 22, 26. Johannes, toegenaamd 

Markus, was een knecht van Barnabas en Saulus, Hand. 13: 5 en zie 12: 12, 25. Paulus zou 

een knecht en getuige zijn, Hand. 26: 16; 1 Kor. 4:1. 

 

Hupèretès is in het bijzonder de naam van de knecht der synagoge, Luk. 4: 20. De Hebreeuwse 

naam was „chazzan”. 

 

4.- Hègeomai. Dit werkwoord betekent „leiden”. Het naamwoord „hègemon” wordt gebruikt voor 

de „vorsten” van Juda, Mat. 2: 6, voor „stadhouders”, Mat. 10: 18; 27: 2 enz., maar nooit voor lei-

ders van een „gemeente”. Het werkwoord vinden we in Hand. 15: 22, waar Barnabas en Silas lei-

dende mannen onder de broeders genoemd worden. In Heb. 13: 7, 17 en 24 is er sprake van hen die 

de Hebreeën leiden. 

 

5.- Proistèmi. De algemene betekenis is „regeren”. De man die regeert (S.V.: „voorstander”) door 

een genadegave, moet het naarstiglijk doen, Rom. 12: 8. Er is hier ook weer geen sprake van een 

ambt. Het regeren wordt gerangschikt onder meerdere genadegaven. Wie een dezer gaven ontvan-

gen heeft, wie hij ook moge zijn, moet ze goed gebruiken tot nut van allen en tot verheerlijking van 

God. Dit „regeren” kan zowel het maatschappelijke als het godsdienstige leven betreffen. Een op-

ziener (episkopos) moest zijn eigen huis wèl regeren, 1 Tim. 3: 4, 5. Dit moest ook het geval zijn 

met de diaken, 1 Tim. 3: 12. Onder de Thessalonicensen waren er die hen regeerden, 1 Thess. 5: 12. 

De oudsten (presbutèros) moesten de „gemeente” wèl regeren, en zo mogelijk ook arbeiden in 

woord en leer, 1 Tim. 5:17. 

 

6.- Leitourgos. Dit woord komt voor in Rom. 13: 6; 15: 16; Fil. 2: 25; Heb. 1: 7; 8: 2 en betekent 

„dienaar”. Paulus was een dienaar van Jezus Christus onder de volken. Epafroditus was een bedie-

naar der nooddruft van Paulus. De engelen zijn dienaars van God. Christus Jezus is een Bedienaar 

van het hemelse heiligdom. Het woord leitourgos wordt echter nooit gebruikt voor een ambt in de 

„gemeente”. 

 

Als men dit alles goed nagaat en zich niet laat beïnvloeden door begrippen, die pas in latere eeuwen 

ingevoerd werden, dan merkt men dat er in de Schrift over weinig werkelijke „ambten” gesproken 
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wordt. En de ambten, zoals de presbutèros, de episkopos en de hupèretès waren al lang bekend in 

Israël. De nieuwe christen synagogen en gemeenten behielden natuurlijk de algemene organisatie 

der joodse synagogen, met de al bestaande ambtdragers, en er behoefde dus niet gesproken te wor-

den over hun aanstelling. De overste der synagoge kan overeenstemmen met de opziener. De Sje-

liach tsibboer met de „broeder” die leidde of regeerde. Of beide ambten konden in één persoon ver-  

enigd worden. En er was zeker ook een knecht (hupèretès). Maar in de synagoge was geen ambt, dat 

overeenstemde met dat van diaken, en daarom was het nodig er in het bijzonder over te handelen. 

 

Men zou geneigd kunnen zijn de Chazzan (hupèretès, knecht) der synagoge te laten overeenstem-

men met de diaken der nieuwe gemeente. Maar dat kan niet, want het werk waarvoor de diaken 

aangesteld werd, bestond niet in de synagoge. De naam Chazzan wordt dan ook niet aangeduid door 

„diakonos” in Luk. 4: 20, maar door „hupèretès”. De Chazzan stemt nagenoeg overeen met de kos-

ter of onderkoster der latere kerken. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 37 

8. Het Sheool- en Hadesbegrip. 

A. Meerdere meningen. 

 

De oorspronkelijke betekenis van het woord „sheool” staat niet vast; sommige uitleggers menen dat 

het „diepte” betekent, anderen dat het afgeleid is van het werkwoord sha’al, vragen, weer anderen 

dat het stamt van een ander werkwoord dat „slap zijn” of „zinken” betekent. 

 

Ook over wat de sheool in de Schrift is lopen de meningen zeer uiteen. De een meent dat ze het 

familiegraf aanduidt, voor een tweede is ze het schimmenrijk waar de zielen der gestorvenen met 

een soort lichaam het aardse leven voortzetten, een derde ziet er het dodenrijk door aangeduid d.i. 

de som van alle graven en van alle plaatsen waar doden zijn, een vierde onderscheidt wel graf en 

sheool zonder ze echter te scheiden, een vijfde meent dat de gehele voorstelling onduidelijk is. Men 

ziet, overeenstemming is er lang niet. 

 

Voor we het sheool begrip aan de hand van de vijfvoudige indeling beschouwen, geven we de me-

ning van wijlen Prof. Bavinck in zijn Geref. Dogmatiek, die de vierde groep uitleggers vertegen-

woordigt. 

 
„Door de dood komen alle zielen in het dodenrijk, in de Sheool. Deze Sheool bevindt zich in de diepte der aarde. Zo 

zijn graf en sheool niet los van elkaar te denken. Beide behoren tot de onderste plaatsen der aarde. Sheool is het ene 

grote graf dat alle graven der gestorvenen omvat, het rijk der doden, de onderwereld en daarom ten onrechte in onze 

Statenvertaling vaak door “hel” overgezet”, (blz. 575.) Dr. Bavinck zit met de verhouding van sheool en graf. 

Hij laat de zielen naar de onderste plaatsen der aarde gaan. Dit komt omdat hij een scheiding van 

ziel en lichaam aanneemt en niet ten volle aanvaardt dat de totale mens in de sheool komt. 

 

De betekenis van Hades staat ook niet vast. Of we moeten het ontleend zien aan de godenleer der 

Grieken waarin Aïdes een zoon van Zeus is. Voor de Grieken was ze de onderwereld, het rijk van 

Pluton of Aïdes, waarin de zielen der gestorvenen kwamen na door een norse veerman, Charon, 

tegen vergoeding van een obool (een soort munt die aan elk lijk werd meegegeven) de stromen 

overgevoerd te zijn die boven- en onderwereld scheidden; één ervan was de Styx. Daar lag, ver in 

het westen in eeuwige duisternis, omringd door sombere wilgen en populieren, het paleis van de 

god Pluton, waaromheen ontelbare zielen van afgestorvenen over de dorre vlakten ronddwaalden. 

Wie eenmaal de poorten van de Hades was binnengegaan kon niet meer terug want een reusachtige 

hond met verscheidene koppen, Kerberos, bewaakte de toegang. Aldus de Grieken in hun sagenleer. 
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De Hades in het N.T. heeft wel het Griekse woord maar het begrip ervan is geheel anders. 

 

 

 

B. Ons inzicht. 

Uit de vijf genoemde groepen menen we het volgende begrip te mogen opbouwen. 

 

1.- Uit groep A, Sheool is graf, blijkt dat het begrip allereerst een concrete betekenis heeft. En dit is 

de hoofdbetekenis. Het is als met het woord „ziel”. Dit betekent, naar we zagen, in eerste en hoofd-

betekenis de concrete mens. Zo is de sheool het graf in ruimtelijke zin, de plaats waar (in) een dode 

ter ruste gelegd wordt. Dit blijkt uit Gen. 42: 38; 44: 29 e.a. In de sheool komt men met grauwe 

haren, dat is: met zijn gehele persoon. Weldra kreeg het woord de betekenis van familiegraf waar de 

uitdrukking: „liggen bij de vaderen” en „verzameld worden tot zijn volken” opwijst. 

 

De sheool is onder de aarde, men daalt erin af, Job 7: 9; 17: 16; zij is een kuil wat blijkt uit het pa-

rallellisme, Spr. 1: 12 en Jes. 38: 18, een diepte, Spr. 9:18, een beneden, Spr. 11: 24. Zowel vromen 

als niet vromen gaan er heen, Gen. 42: 38 en 1 Kon. 2: 6, Job 14: 13; 17: 13 en 21: 13; Ps. 

6: 6 en 31: 18; 49: 15, 15; 88: 4 en Spr. 5: 5; 9: 18; 7: 27; Jes. 38: 10 en Num. 16: 30, 33. In één 

woord: allen, Ps. 89: 49. In al deze teksten kan men ook qèver of qevoerah lezen. 

 

2.- Uit groep B. sheool is dodenrijk, blijkt dat het woord de betekenis van ruimtelijk of persoonlijk 

graf en ook van familiegraf overschrijdt en verzamelnaam wordt. Alle plaatsen waar doden zijn 

behoren tot de sheool, Gen. 37: 35. Zie verder de teksten er van waarbij we opmerken dat de gren-

zen tussen graf en dodenrijk niet overal even duidelijk zijn aan te geven. Maar één ding is zeker: de 

toestand der doden in het dodenrijk is dezelfde als die in het graf. Het begrip wordt wel uitgebreid 

maar het wezen ervan wordt niet gewijzigd. De sheool zal Jobs huis wezen en daar zal duisternis 

zijn, Job 17: 13; er is rust in het stof, 17: 16. De sheool is niet de plaats waar God wordt geloofd, Ps. 

6: 6, Jes. 38: 18, omdat de doden niet metal weten, Pred. 9: 5, en de Here niet prijzen, Ps. 115: 17; 

ook is er geen werk noch verzinning (vernuft), geen wetenschap noch wijsheid, Pred. 9: 10, geen 

liefde of haat, vs. 6. Maar dit geldt ook voor het dodenrijk, want de uitbreiding van een begrip heft 

het wezen niet op; anders zou het begrip zelf veranderen. In meerdere teksten van groep A kan men 

evenzo goed „dodenrijk” lezen als „graf”; daarmee wordt de toestand der doden niet anders. De 

Nwe Vert. zet overal „dodenrijk”; dat wij hierin een onderscheid gemaakt hebben in graf en doden-

rijk wil niet zeggen dat graf en dodenrijk in wezen verschillen. 

 

Het is hier dat de fout van vele verklaarders ligt. Zij gaan uit van groep A maar willen dan in groep 

B, in het dodenrijk dus, een andere toestand zien, die van de ontlichaamde zielen. De Schrift leert 

duidelijk: De doden rusten allen in het graf, onverschillig of ze vroom of niet vroom waren. 

 

Men moet niet denken dat Jes. 14 en Ez. 31 en 32 de onbewuste staat tegenspreken. Die onbewuste 

staat blijft er, ook al bestaat ze niet in de visie der toegesprokenen, hier de Heidenen die er in ge-

loofden. Dit gaat ook nu nog door. Al gelooft het allergrootste deel der Christenheid dat de doden 

bewust voortleven en in hemel of hel zijn, daarom is dit nog niet zo. Het onjuiste inzicht verandert 

het ware begrip niet, noch de werkelijkheid die er door wordt uitgedrukt. Al geloofden de Heidenen 

het bewustzijn na de dood, daarom was het er nog niet. De Profeten gebruiken dat bewustzijn om 

hen daarmee te bespotten zoals Christus later de leer der Farizeën gebruikt om hun het oordeel aan 

te kondigen zonder de waarheid hierin te weerspreken. Zo gebruiken Jesaja en Ezechiël de visie der 

Volken om hun te profeteren wat men eenmaal in werkelijkheid doen zal. En dat om de val van Sa-

tan of van vorsten aanschouwelijk voor te stellen. Jesaja stelt het dodenrijk voor alsof de vorsten 

nog op tronen zitten en opstaan om de zoon des dageraads bij zijn intrede in het Dodenrijk spottend 

te begroeten. De werkelijkheid laat hij echter uitkomen door te zeggen dat de doden daartoe eerst 

opgewekt moeten worden, 14: 9. Ook hierin, dat deze morgenster in de kuil komt, vs. 15. Voorts dat 
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de koningen niet op tronen zitten zoals hij dit voorstelde in vs. 9 maar nederliggen. En dat niet in 

een geordende onderwereld waarin zij het weer te zeggen hebben, maar elk in zijn eigen grafstede, 

„een iegelijk in zijn huis”, vs. 18. Wie uit de voorstelling van vs. 9 en 10 wil besluiten tot het be-

wuste voortleven, weerspreekt de andere gegevens hierin en verliest de waarheid uit het oog die 

God er in verweven heeft”. Zo ook met Ezechiël. Bij hem horen we „bomen” spreken, dit zijn de 

groten der aarde. Maar de werkelijkheid is, dat zij liggen in de kuil, 31: 16, in hun qèver, hun con-

crete graf, vs. 22, 23 of qevoerah, vs. 23, 24; ze zijn nedergedaald tot de onderste plaatsen der aarde, 

vs. 24. Rondom hen zijn de graven van anderen, vs. 25. Dat is de werkelijkheid. Over Lk. 16 zie 

hieronder. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de uitbreiding van het begrip het begrip zelf onaangetast laat, dat in 

de sheool, opgevat als dodenrijk evenmin als in de sheool, opgevat als graf, enig bewustzijn is en 

dat Jesaja en Ezechiël slechts een dichtertijke voorstelling geven om de vernedering van de valse 

morgenster en de satanische Farao te bespotten, terwijl de waarheid er als een gouden draad door-

heen loopt. Wie desondanks wil volhouden dat er bewustzijn bij de doden is en tweeërlei sfeer, doe 

dat: zijn mening zal eenmaal als een stoppel verteerd worden in de grote dag waarin het werk be-

proefd zal worden. 

3.- Vonden we dat in groep B sheool een betekenis heeft die boven die van het concrete graf uitgaat, 

groep C, die van doodsgevaar, geeft iets anders. Hier vinden we een metonymia, een overnoeming. 

De schrijver noemt de sheool en bedoelt het gevaar dat erheen kan voeren. Het mogelijke gevolg 

wordt genoemd, de oorzaak bedoeld, Ps. 116: 3; 30: 4. 

4.- In groep D hebben we een andere metonymia. De sheool wordt genoemd om de doodsmacht aan 

te duiden. Deze voert tot de sheool. In de andere woorden voor „graf” ligt dit niet besloten. Wel in 

het woord sheool. De sheool heeft geweld, Ps. 49: 16; 89: 49. Hier zien we op de achtergrond, hoe-

wel ongenoemd, staan hem die het geweld des doods heeft, Satan. Deze voert naar de sheool. Het is 

hier dat we de karakteristieke achtergrond van de sheool moeten zoeken. De dood is in de wereld 

gekomen, dat is door de zonde, maar dat we er ons niet onder uit kunnen werken, is door een be-

heerser van die macht. Satan. De oorzaak is weer onze zonde, onze onmacht om hem door de dood 

heen te overwinnen. We kunnen Ps. 15: 6, 2 Sam. 22: 6 en Ps. 116: 3 evengoed in deze groep plaat-

sen. Zij spreken van banden der sheool, banden des doods. Waar banden zijn is er een die gebonden 

heeft. Dat is Satan. Daarom, wie over de sheool spreekt, spreekt zijdelings over Satan. Zijn geweld 

voert tot de sheool, het concrete graf, zijn drijven doet het doodsgevaar ontstaan of althans grote 

benauwdheid, zijn macht houdt in het graf. 

5.- In groep E vinden we sheool gebruikt als tegenstelling tot hemel. De Israëliet zag de sheool als 

de diepste plaats zonder dat ze dit werkelijk behoefde te wezen. Het was een gedachtenbeeld, een 

zinnebeeldige zaak. Misschien was de diepere achtergrond die van de doodsmacht. De dood was de 

diepste vernedering t.o.v. het lichaam, zoals de sheool waar de doden rusten de diepste plaats. Ook 

hier kan dan een metonymia voorliggen, een overnoeming. In wat vager betekenis, zonder de tegen-

stelling tot hemel, is het dan: op zijn allerdiepst. 

6.- Het N.T. met zijn „hades” sluit zich hierbij geheel aan. We vinden er de betekenis van graf, do-

denrijk, doodsmacht en diepste plaats. We hoeven hierbij, na het voorafgaande, niet stil te staan. 

Alleen nog een enkel woord over Lk. 16. 

Wat we al in het O.T. vonden, vinden we ook hier. Christus gebruikt de voorstelling der Farizeeërs 

om hun iets te leren. Als men in Lk. 16 een voorstelling moet zien van het hiernamaals, moeten we 

bijna alle andere Godsopenbaringen hierin overboord werpen. Zoals bij de bespreking ervan blijken 

zal. 

7.- Het woord „hades” geeft ons naast het positieve dat we al t.o.v. de sheool vonden negatief het 

bewijs dat noch de sheool noch de hades zelf in tweeën verdeeld zijn, noch de doden bewust zijn. 

Dit vloeit voort uit de beperking die het heeft. In de O.T. sheool komen allen, ook zij die in de zee 

zijn (Jona), maar naast de hades worden andere doods  sferen genoemd: de zee en de dood. Indien 
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de sheool en de hades in tweeën verdeeld zijn, een helft die hoger ligt dan de andere en waarin de 

rechtvaardigen zijn, en een tweede helft, van de eerste door een water gescheiden, waarin de bozen 

zijn, is dit dan met de zee ook zo? Heeft die ook een hogere en een lagere helft, waartussen een 

stroom loopt? En is dit ook zo met de dood? Iedereen voelt dat dit niet op gaat. Maar daarin ligt dan 

het bewijs dat er geen ander dodenrijk is dan waar doden zijn, in het graf, in de  

zee, in de dood. En dat zij niet bewust zijn en als schimmen rondwaren. Hoe dit in de zee zou moe-

ten zijn, blijft dan een puur raadsel. Zo geeft het N.T. dat naast de hades de zee en de dood noemt 

het bewijs dat we het juist hebben. 

Wat is de ene Doop? 

No. 13 

II. De Symbolische Doop. 

Tot de waterdoop, maar dan in een zeer bijzondere vorm, die we tot een symbool moeten rekenen, 

behoort die van1 Kor. 10: 1, 2. 

“En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en 

allen door de zee doorgegaan zijn en allen tot in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee”. 

De S.V. heeft hier drie maal het woord “in”; het Grieks heeft echter verschil in de voorzetsels en 

zegt dat zij tot in (eis) Mozes gedoopt zijn in (en) de wolk en in (en) de zee. De Schrift spreekt 

steeds van een dopen in (en) en niet: met water en zo ook van een dopen in (en) heilige geest om de 

in- of onderdompeling in water of de doordrenking met heilige geest aan te geven. De traditie der 

besprenging heeft zich bij de vertaling laten gelden en men is gaan spreken van „dopen met”. De 

dominee of pastoor van nu doopt geen kinderen of ook volwassenen in water maar met water terwijl 

hij wel zijn vinger in water doopt om de dopelingen te besprengen. Het N.T. ziet de doop als een in-   

en onderdompeling. Johannes doopte in (en) de Jordaan en niet met de Jordaan, Mt. 3: 6; Mk. 1: 5, 

9 en zo doopte hij ook in water, Mt. 3: 11a, Mk. 1: 8 a; Lk. 3: 16 a; Joh. 1: 26, 31, 33; Hand. 1: 5a; 

11: 11a. Zo werd men ook gedoopt in heilige geest, Mt. 3: 11b; Mk. 1: 8 b; Lk. 3: 16 b, Joh. 1: 33; 

Hand. 1: 5 b; 10: 16 b;1 Kor. 12: 13 a. En zo werd Israël gedoopt in de wolk en in de zee wat, zoals 

gezegd, een symbolische indompeling was, een zinnebeeldige omsluiting door de wolk die uit wa-

terdamp bestond en door het water waartussen zij besloten waren als in een waterbad. 

Deze doop leidde tot iets. Ten eerste bracht hij een volkomen scheiding van de Egyptenaren en be-

vrijding van de tiran, ten tweede werden zij gedoopt tot in, d.i. verbonden aan, een leider die God 

hun al eerder gegeven had. Deze werd nu voorgoed de middelaar tussen hen en God. Deze doop 

sloot de wereld van slavernij voorgoed af en was inleiding tot de vrijheid en de genieting er van. De 

geestesdoop moest nog volgen en werd later bediend aan zeventig mannen als vertegenwoordigers 

van het volk, Num. 11: 25, voorspel van wat Mozes wenste en later wezen zal, vs. 29. 

En deze symbolische èn de waterdoop geven een scheiding van Egypte, zoals bij Johannes de 

Doper, zo ook bij Israël en bij Pinksteren van het verkeerd en verdraaid geslacht. Hij is tevens een 

toevallen aan een andere leider; bij de uittocht aan Mozes, bij Johannes aan Hem die na hem kwam, 

bij Pinksteren aan Hem die gekomen was en daarmee een ingaan in Zijn koninkrijk. Ook ligt er de 

gedachte der opstanding in besloten, het verrijzen uit het water is symbool van de opstanding uit de 

dood. 

Men zal zeggen: Waarom hem dan ook nu niet gehandhaafd. Het antwoord is: Omdat hij niet in 

deze bedeling van kracht is maar vervangen door de ware doop, de geestelijke. Evenals de uiterlijke 

besnijdenis heen wees naar de innerlijke, de ware, zo wijst de uiterlijke doop heen naar de ware. De 

waterdoop is geen doorgaande zaak en niet de enige noch ook de ene doop. Het is deze laatste doop 

die Paulus leert, n.1. die in Zijn dood.        P.
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U i t  d e  S c h r i f t e n  
 

DEEL XXVIII    No. 2  FEBRUARI 1956 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 2 

HEBREËN 11. INWONER ALS IN EEN VREEMD LAND II. 

In tenten gewoond. 

En heeft in tenten gewoond met Izaäk en Jakob die mede-erfgenamen waren der zelfde beloften.

       Vs. 9 b, c. 

Abram de stedeling werd tentbewoner om naar het land der belofte te trekken. Maar hij bleef dit 

ook toen hij er was. Zie Gen. 12: 8; 13: 3, 18; 18: 1. Men zou dit kunnen verklaren uit de noodzake-

lijkheid om met het vee mee te kunnen trekken ter opsporing van weidegebied. Er was echter een 

diepere reden voor: hij deed dit in en door geloof en drukte daarmee uit wat hij tot de zonen van 

Heth zei: Ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u, Gen. 23: 4. Als zodanig heeft Abram zich ge-

voeld, al zou hij de eigenaar worden. God had gezegd: “Ik zal u dit land geven in de eeuw”. Hij 

verstond Gods bedeling en bedoeling en is zijn gehele leven trouw gebleven aan de tot uitzicht ge-

stelde hoop. Hiermee heeft hij Gods belofte bezegeld. 

 

Abram woonde in een tent. Hij deed niet als Lot die eerst tenten opsloeg in de vlakte, maar later een 

huis had in Sodom. Hij bleef in een tent wonen al was hij rijk genoeg om zich een voornaam huis te 

laten bouwen. 

 

Dit wijst de gesteldheid van zijn hart aan. De tent heeft geen fundering, ze wordt zo maar op de 

aarde geplaatst en is in luttele tijd weer afgebroken om meegevoerd te worden. Abram betuigde 

door zijn tent dat hij niet verwachtte in zijn vergankelijk leven en in deze eeuw de vervulling der 

belofte te ontvangen. Hij trok scherp de consequenties en voelde en betoonde zich vreemdeling in 

het land der belofte. 

 

Hierin heeft zijn geloof ons wat te zeggen. Wij staan in een wereld die in haar geheel de onze is 

omdat we geroepen zijn plaats te nemen waar Christus zit: in Gods Rechterhand. Maar evenmin als 

aan Christus zijn ons de dingen onderworpen. Zittend verwacht Hij. In werkelijkheid zitten wij pas 

“in die dag”. Zo lang wij daarom in dit leven zijn, hebben wij geen heersende maar een dienende 

taak en wonen we figuurlijk mede “in tenten” omdat er is het „nog niet”. En in dit „nog niet” heb-

ben we evenals Abram trouw is gebleven aan zijn roeping dit te doen t.o.v. de onze. Deze omvat 

alles maar omdat we de dingen in hope hebben, zijn ook wij „vreemdelingen en bijwoners”.    P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 26 

 

Rom. 3: 21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt 

door de Wet en de Profeten)  

 

Getuigd door de Wet en de Profeten. Hier staat twee maal het lidwoord. We geloven dat Paulus hier 

de eerste twee delen van de Hebr. Bijbel mee aangeeft, het derde deel, de Psalmen, noemt hij er niet 

bij maar hij bedoelt ongetwijfeld al de O.T. Schriften. 
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We houden dit gedeelte voor een tussenzin te meer omdat de apostel dit niet nader uitwerkt. Hij laat 

dit aan de Schriftonderzoeker over. Wij stippen er iets van aan ter aanvulling van wat we er al over 

schreven. 

Gods gerechtigheid is afgeschaduwd in de „verschillende wassingen en rechtvaardigmakingen des 

vleses” van de schaduwdienst, voorts in de priesterkleding en de volkomen offers die gebracht 

moesten worden.  

 

Maar dit niet alleen, ze blijkt uit het welgevallen dat God heeft in de rechtvaardigen;  

- zij zijn het wier weg de Here kent, Ps. 1: 6,  

- die Hij wil zegenen, 5: 13,  

- die Hij ondersteunt, 37: 17,  

- die de aarde zullen beërven, 37: 29,  

- die Hij behouden zal, 37: 39,  

- die bloeien zullen, 92: 13, 14,  

- voor wie het licht gezaaid is, 97: 11,  

- die de Here liefheeft, 146: 8.  

 

Maar die gerechtigheid was geen inherente, lag van nature niet in henzelf daar zij naar geboorte 

vlees uit vlees waren en onreinen, al is iedere mens die Hem vreest en gerechtigheid werkt Hem 

aangenaam, Hand. 10: 35. Boven hen uit belooft Hij dat Hij verwekken zal een Rijsje wiens gordel 

gerechtigheid zou zijn, Jes. 11: 5, een rechtvaardige Spruit (Spruit der gerechtigheid), Jer. 33: 15, 

en dat Hij dit zelf zou zijn, „de Here onze gerechtigheid”, Jer. 23: 6. In het Rijsje en de Spruit lig-

gen Zijn menswording vervat en ook daarom kan Paulus wijzen op het getuigenis van Wet en Profe-

ten. 

 

Rom. 3: 22. namelijk Gods gerechtigheid door het geloof van Christus voor allen en over allen die 

geloven, want er is geen onderscheid.  

 

Namelijk Gods gerechtigheid. Er staat in het Grieks een klein woordje dat vaak een zekere tegen-

stelling vormt met het voorgaande. Hier is het een soort verbijzondering; een openbaring van Gods 

gerechtigheid op bijzondere wijze n.1. op die welke Paulus nu aangeeft. 

 

Het geloof van Jezus Christus. De gerechtigheid Gods die in Hem als Volheerlijke niet voor het 

oog van de mens kon worden waargenomen, heeft Hij op bijzondere wijze laten zien. Niet in die 

van schittering in heerlijkheid maar in die van afhankelijkheid en geloof. Er is hier een transforma-

tie, een omvorming: de gerechtigheid Gods in Zijn Wezen wordt nu openbaar in die van de Mens 

Gods die gelooft. 

 

Van de drie grote vertalingen van de Hervorming: de Lutherse, de Engelse en de Staten Vertaling, 

heeft alleen de laatste het geloof van. De andere hebben: het geloof in. 

Alleen de S.V. is hier juist. „Jezus Christus” staat hier in de tweede naamvalsvorm en de apostel 

bedoelt niet het geloof in zijn Persoon maar van die Persoon zelf. Om ons te beperken tot de tweede 

naamvallen die in Romeinen t.a.v. Christus gebruikt worden vinden we dat daar o.a. is  

- de Geest van Christus, 8: 9,  

- de liefde van Christus, 8: 35,  

- het evangelie van Christus, 15: 19,  

- de zegening van Christus, 15: 29,  

- dat Paulus is een dienaar van Jezus Christus, 15: 16  

- de prediking van Jezus Christus, 16: 25  

- en dat er is de genade van onze Here Jezus Christus, 16: 27.  
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Zo zouden we voort kunnen gaan met Paulus’ andere Brieven maar we menen met bovenstaande 

plaatsen te kunnen volstaan om aan te tonen dat we, evenmin als we in deze zeven teksten kunnen 

lezen bijv. zegening in, dienaar in, prediking in genade in Christus, in Rom. 3: 24 moeten lezen en 

vertalen: geloof in Jezus Christus. Het gaat hier niet over iets wat van ons, mensen, tot Hem uitgaat 

maar wat in Zijn Persoon op aarde Was. Evenals in vs. 22 Gods gerechtigheid die van Zijn Wezen 

is, is het geloof van Christus dat van Zijn Persoon. En niet in Hem. 

 

Het geloof van Christus wordt behalve hier, Rom. 3: 22 nog genoemd in 3: 26 en buiten Romeinen 

in Gal. 2: 16,20; 3: 22; Ef. 3:12; Fil. 3: 9 en alleen in Ef. 3:12 heeft de S.V. “in” en niet „van”; men 

leze ook daar van, dus: “het geloof van Hem”. Met de twee teksten van Rom. 3 mee een achtvoudig 

getuigenis van wat in Christus op aarde is geweest: het leven des geloofs, iets wat alleen door Pau-

lus wordt vermeld. 

 

Het is zeer te betreuren dat de volgende vertalingen „het geloof in Jezus Christus” zetten: de Nieu-

we Vertaling, Voorhoeve, Van Tichelen, de Leidse, die van Bakels, de Miniaturbibel, de Parallelbi-

bel, de Franse Synodale, die van Second, de Oude en de Herziene Engelse. Al dezen zijn onjuist en 

ze getuigen ervan dat zij de Persoon des Heren niet recht verstaan noch consequent zijn in de ver-

taling. Want geen van hun zet in de teksten waarin een ander woord dan „geloof” staat “in”. 

 

Indien de Heilige Geest had willen zeggen: het geloof in Jezus Christus, had Hij het voorzetsel „eis” 

gebruikt, zoals Hij elders doet. Evenals Abrahams geloof in Rom. 4: 16 Abrahams persoonlijke ge-

loof is en niet het geloof van anderen in hem, zo is in Rom. 3: 22 en 26 en elders het geloof van 

Christus Zijn eigen persoonlijke geloof en niet dat van anderen in Hem. Wie anders vertaalt, ver-

staat niet wat de basis van de rechtvaardiging is, Zijn geloof, noch ook dat Hij als mens de Volein-

der des geloofs geworden is. Hij bederft tevens de door de Geest gegeven Schrift. 

 

Christus heeft geloofd. Hij heeft geleefd door geloof.  

- Hij heeft geloofd dat God Zijn Vader was,  

- dat Hij de O.T. Jahweh was o.a. aan Abraham verschenen,  

- dat Hij het Lam was dat de zonde der wereld zou wegnemen,  

- dat Hij de wereld zou overwinnen,  

- dat Hij uit de doden zou opstaan,  

- dat Hij zou zitten in Gods Rechterhand.  

- Ook geloofd dat Hij de losprijs zou en, kon betalen die vereist werd tot vrijkoping van de 

schepping en dat Zijn bloed zou dienen tot vergeving der zonden, tot rechtvaardiging, tot 

volle verzoening aller dingen.  

 

Aan het geloof in God, in Zijn zending, in alles wat van Hem geschreven was heeft Hij vastgehou-

den, ook toen Hij van God verlaten was. God mocht Hem verlaten, Hij verliet God niet. Deze bleef 

Zijn God. Daarom riep Hij niet: „O God”, maar: „Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.” Hij is 

door Zijn geloof gehoorzaam geweest tot de dood ja tot de dood des kruises. En ook na Zijn opstan-

ding heeft Hij geloofd in Zijn zetting in Gods Rechterhand. Deze is Hem geworden en zo heeft Hij 

het geloof vervolmaakt, is Hij de Voleinder des geloofs geworden. En het is door dit geloof dat we 

gerechtvaardigd kunnen worden. 

 

Dit geloof had een bron en een openbaring, een wortel en een kroon. De bron en wortel was de lief-

de, het was geloof door de liefde werkende; de openbaring en kroon was Zijn trouw. Christus is te 

allen tijde in de liefde van de Vader gebleven, Joh. 15: 10 en Hij heeft steeds liefgehad. En dat niet 

alleen de Zijnen, Joh. 13: 1, maar evenals God de wereld. Uit kracht dezer liefde heeft Hij Zichzelf 

als volle losprijs gegeven, 2 Kor. 5: 14, 1 Tim. 2: 6: Uit deze liefde vloeide Zijn geloof voort, het 

vaste vertrouwen in Zijn Vader en tevens Zijn trouw èn ten opzichte van Zijn Vader èn ten opzichte 

van de Zijnen èn t.o.v. Zijn gehele zending, Heb. 3: 2. 
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Welk een woord: gebleven in de liefde Zijns Vaders. En welk een bron van weldaden geeft het. Een 

er van, een zeer voorname, is de rechtvaardiging. 

 

Tot en over allen. Twee der oudste handschriften, de Alexandrinus en de Vaticanus, hebben de 

tweede zinsnede „en over allen”, niet, het derde, de Sinaïticus, had ze eerst ook niet maar kreeg haar 

door een corrector. Indien ook deze zich vergist zou hebben, zou er alleen moeten staan: “tot allen 

die geloven”; we zullen echter het „over allen” er bij nemen en de corrector dus volgen al laat Nest-

le’s Gr. Testament het in de hoofdtekst weg. De Nwe Vert. doet dit ook maar andere vertalingen 

hebben deze woorden weer wel. De tekst wordt er niet eenvoudiger door maar toch is hij ook dan 

wel te verklaren. 

 

Het „tot allen” duidt de Griek aan, het „over allen” de Jood. We vinden hetzelfde verschil door 

andere voorzetsels uitgedrukt in vs. 30: de Besnijdenis wordt uit, de Voorhuid, de Volken, door het 

geloof gerechtvaardigd. In vs. 22 gaat dan de Voorhuid voorop, in vs. 30 de Besnijdenis. 

 

Vs. 22. tot allen, de Voorhuid vs. 30: de Besnijdenis uit over allen, de Besnijdenis. de Voorhuid 

door het geloof. 

 

Die geloven. Dit woord drukt niet uit: die op zekere tijd of moment tot geloof komen maar: die al 

gelovende zijn. Wij worden niet gerechtvaardigd door alleen tot in (eis) Christus te geloven, dit 

geeft vergeving van zonden, maar door te gaan geloven in Zijn bloed, zoals vs. 25 leert. Petrus ge-

loofde in Christus maar was wars van het aangekondigde lijden, Mt. 16: hij had toen nog geen be-

grip van de verzoening. Vele gelovigen hebben dit naar de geest nog niet, zij zijn wel kinderen 

Gods, maar nog jonge onmondige kinderen die nog niet overgegaan zijn tot de vaste spijs. En Ro-

meinen behoort tot deze vaste spijs. Het leert dat de basis der rechtvaardiging is het geloof en de 

trouw des Heren Jezus tot aan het kruis en de persoonlijke rechtvaardiging door geloof in Zijn 

bloed, iets wat veel meer inhoudt dan men veelal meent. Zoals men verderop zal zien. 

 

Rom. 3: 23. Allen toch zondigden en missen de heerlijkheid Gods. 

 

Allen zondigden. Het Gr. woord „zondigen” is afgeleid van „meros” dat „deel” betekent. Het wil 

naar de afleiding zeggen: zijn deel missen. Het werd oorspronkelijk gebruikt van hen die de wed-

loop wegens gebrek aan kracht niet vol konden houden, die dus achter bleven en daarmee hun doel 

en tevens hun deel, de prijs, misten. In Richt. 20 wordt het Hebr. woord voor „zondigen” in zijn 

oorspronkelijke betekenis gebruikt, n.1. „het doel missen” of „missen, ontbreken”. Daar lezen we 

dat uitgelezen Benjaminieten een steen tot op een haar konden slingeren en zij het doel niet misten, 

Hebr.: niet zondigden. In Job 5: 24 is het vertaald door falen, in Spr. 19: 2 betekent het: struikelen. 

In zedelijke zin gebruikt duidt het woord in beide talen een dwalen en tekortschieten uit dat echter 

niet steeds iets opzettelijks behoeft te zijn; waar dit wel het geval is drukt het een verkeerd handelen 

uit, een ongeoorloofd doen. 

 

Rom. 8: 3 leert dat het vlees krachteloos is door de zonde. Hieruit blijkt dat deze verzwakt heeft. 

Door Adams oorspronkelijke zonde heeft hij de dood doen inkomen en is hij van levende sterven-

de ziel geworden; hiermee miste hij zijn doel en zijn deel. En hierdoor is de zonde doorgegaan tot 

allen. 

 

Het „derven” van de S.V. is Oud Nederlands voor „tekortkomen”; het woord is in Joh. 2: 3 en Mt. 

19: 20 vertaald door „ontbreken”. 

 

Welke grote dingen had God met de mens voor: deze had een gerechtigheid als die van God kunnen 

bereiken, volmaakt in alle dingen. En wat heeft hij gemist. God echter laat het werk Zijner handen 
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niet varen en heeft een andere en hogere weg geopend waardoor Zijn voornemen toch verwe-

zenlijkt wordt. 

 

Heerlijkheid. Als we dit woord nagaan in O. en N.T. blijkt het dat het een veelzijdige inhoud heeft. 

Het betekent bij, mensen de verheven, meestal regeerderpositie: Gen. 45: 13, Mt. 6: 29, de rijkdom 

aan bezit die hij heeft, Gen. 31: 1.  

Bij God is het de glans die Hij uitstraalt, Num. 14: 10, de macht die Hij openbaart, Ex. 24: 16; 14: 

7, 10; Num. 14: 22, Deut. 5: 24, 1 Kon. 8: 11, de naam die van Hem uitgaat, 1 Kron. 16: 24, Ps. 

96: 3; de pracht dat Hij het geschapene geeft, Ps. 19: 1, de luister die Hij Zelf heeft, Mk. 8: 38; de 

lof die Hem wordt toegebracht, Lk. 2: 14, 1 Tim. 1:17, Op. 4: 9, 11; 5: 12, 13; 7: 12; 11: 13. Van 

Christus staat dat Hij eenmaal zal wederkomen in de heerlijkheid des Vaders, Mt. 16: 27, met grote 

kracht en heerlijkheid, 24: 30 en zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid, 25: 31. In een woord 

alles samen vattend, betekent het heerschappij, macht, kracht, luister, glans, verhevenheid, ma-

jesteit, onvergankelijkheid. Dit alles had de mens kunnen verkrijgen in de weg van het geloof maar 

hij mist alles omdat hij zondaar, d.i. doelmisser, dwaler, overtreder is geworden. Echter, God heeft 

een nieuwe weg gebaand en brengt de mens door de zonde heen toch tot de heerlijkheid. En dat 

door het geloof van de laatste Adam. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

DE GEMEENTEN (Vervolg). 

 

Ook Paulus stichtte locale gemeenten, die natuurlijk allerlei mensen uit Israël en de volken konden 

omvatten. Zelfs na de tijdelijke verwerping van Israël als Gods volk, lezen we nog over dergelijke 

locale organisaties. bijv. in Ef. 4; 1 Tim. en Titus. Die zichtbare locale gemeenten bestonden dus 

zowel in de periode der Handelingen als daarna. Ze konden verschillen naar inrichting en leer, maar 

steeds was het algemene doel aan de aanwezigen Christus te verkondigen, hen te leren in alle wijs-

heid, hen te leiden op de weg der behoudenis, hen God te doen loven. Na de tijd der Handelingen 

werden ze niet meer gesticht door de apostelen, maar konden zich vormen onder de leiding van de 

Heilige Geest. 

 

Dergelijke zichtbare vergaderingen, ook de tegenwoordige, mag men echter niet beschouwen als 

manifestatie van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. Want, zoals al gezegd, kunnen er in 

die gemeenten mensen zijn, die, ofwel nog niet wedergeboren zijn, ofwel behoren tot een der drie 

etappen van de weg der behoudenis. Het bestaan, in onze tijd, van allerlei gemeenten en kerken is 

een zeer natuurlijk verschijnsel, omdat er zoveel verschil bestaat tussen de geestelijke positie der 

gelovigen. En men kan niet verwachten in de tegenwoordige aioon tot een eenheid te komen. 

 

Pas in de toekomende aioon zal Israël op aarde een zichtbare eenheid vormen, de Gemeente van 

Christus. En door die eenheid zullen velen komen tot de wedergeboorte en rechtvaardiging. In onze 

tegenwoordige bedeling zou geen gemeente of Kerk zich mogen uitgeven voor DE Kerk. Nu bestaat 

er alleen een algemene eenheid der wedergeborenen, omvattende hen die geloven tot in Christus, de 

meer beperkte eenheid der rechtvaardigen in Christus en de nog meer beperkte eenheid van de in 

Christus volmaakten, namelijk het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is. 

 

We willen nu tegemoet komen aan sommigen, die een bezwaar hebben tegen het scherp onderschei-

den van groepen, van meerdere gemeenten. 

Allereerst leggen we er nogmaals de nadruk op, dat alle wedergeborenen één verzameling van ge-

roepenen vormen, dus één Gemeente. Ze bevinden zich allen in zekere mate in gemeenschap met 

Christus. 
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Maar wie zal ontkennen, dat er tussen de christenen een grote verscheidenheid bestaat, dat ze in 

verschillende mate hun gedachten gevangen geven tot de gehoorzaamheid van Christus, dat ze zich 

niet allen in even nauwe geestelijke gemeenschap met Christus bevinden? 

 

Zelfs in het geval dat men, ten onrechte, zou veronderstellen, dat bijv. Ef. 4: 1-16 tot de algemene 

gemeente gericht is, dan spreekt die tekst toch van een „volmaking” (beter: een „opnieuwe toebe-

reiding”) der heiligen, een „opbouwing van het Lichaam van Christus”, van “het komen tot de enig-

heid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de groot-

te der volheid van Christus. Zij moeten geen „kinderen” (hier „nèpios” = onmondigen) meer zijn, 

maar opwassen tot, in Hem, die het Hoofd is. 

 

In Ef. 3: 14-21 buigt Paulus zijn knieën, opdat degenen waartoe hij zich richt, door Gods Geest met 

kracht versterkt zouden worden, opdat Christus door het geloof in hun harten wone (d.i. voortdu-

rend verblijve) en zij voleindigd zouden worden tot in de hele volheid Gods. 

 

In Kol. 4:12 spreekt Paulus over een volmaakt en volkomen zijn, in al de wil van God. 

 

Reeds nu zijn, in principe, alle dingen aan zijn voeten onderworpen en is Hij Hoofd over alle din-

gen. Ef. 1: 22, het Hoofd van alle overheid en gezag, Kol. 2: 10. Maar het zal eerst in de volheid der 

tijden zijn, dat de Vader alles wat in de hemel en op de aarde is „onder één Hoofd zal vergaderen” 

(anakephalaio omai), Ef. 1: 10. 

 

Zo is het ook met de algemene gemeente. Zelfs als we in principe willen aanvaarden, dat Christus 

haar Hoofd is, die ons in alles bestuurt, dan is Hij dat echter toch in werkelijkheid alleen van hen, 

die de „volle wasdom” bereikt hebben. Want het is slechts als men volkomen onderdanig is, dat Hij 

in feite Hoofd is. d.i. ons in alles bestuurt. Alleen als Hij in ons hart woont, Ef. 1: 17, ligt in Hem de 

bron van hetgeen uit het hart voortkomt. 

 

We menen dus, dat men tenslotte toch tot dezelfde conclusie komt: Christus is nu alleen het werke-

lijke Hoofd van de verzameling geroepenen, die tot een volkomen gemeenschap met Hem gekomen 

zijn, d.i. tot de volheid waartoe tenslotte allen zullen komen. 

 

6. HET ZWIJGEN GODS. 

 

In alle tijden en voor vele mensen werpt zich het probleem op van het kwaad. Hoe kan het kwaad 

heersen als er een God is? 

 

In het gewone leven denkt men er echter weinig over na. Van kinds af is men gewend aan het kwaad 

en later neemt het leven ons zo in beslag, dat er weinig tijd voor rustig nadenken overblijft, of pro-

beert men dat nadenken bewust te ontvluchten door allerlei verstrooiing. Want het nadenken stelt 

ons voor de harde werkelijkheid van onze gevallen toestand. 

 

Maar als het kwaad ons op bijzondere wijze persoonlijk treft, door lijden, ziekte en dood, vooral 

van kinderen, of in het geval van een gebeurtenis, waar vele mensen onder lijden, dan kunnen de 

meesten niet ontkomen aan het probleem van het kwaad. En de oplossing wordt nog veel moeilijker 

als men geleerd heeft, dat God almachtig en liefdevol is. Velen vinden dan ook een verontschuldi-

ging voor hun ongeloof in het bestaan van het kwaad. Voor hen is de oplossing van het vraagstuk 

zeer eenvoudig: de aanwezigheid van het kwaad is een bewijs dat er geen God is. En hun houding is 

ten dele te verontschuldigen omdat ze meestal geen voldoeninggevend antwoord ontvangen van hen 

die in het bestaan van God geloven. 

 

Dit probleem wordt veroorzaakt door de schijnbare tegenstelling tussen twee gegevens: God en het 
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kwaad. Men heeft op allerlei wijze geprobeerd een antwoord te geven; we willen hier slechts de 

voornaamste standpunten aanstippen: 

 

A.- Men laat het contrast tussen God (en wat goed is) en het kwaad in al zijn scherpte bestaan. Men 

aanvaardt dus, dat God volmaakt is in macht en in liefde. 

 

B.- Men tracht het contrast te verminderen of te doen verdwijnen. Men kan dan veronderstellen: 

 

1.- dat het kwaad eigenlijk geen werkelijk kwaad is, dat het eigenlijk niet bestaat; 

2.- of, dat God niet volmaakt goed is; 

3.- of niet almachtig. 

 

Onder hen, die de „oplossing” No. 1 verdedigen, kan men Spinoza vermelden. Het kwaad is slechts 

een illusie, of een gebrek aan “goed”. Spinoza geloofde niet in een persoonlijke God, die alles ge-

schapen heeft. De schepping zelf, in haar geheel, was volgens hem God. En, als alles God is, dan 

kan er werkelijk geen kwaad bestaan. 

 

In onze tijd leert de “Christian Science” iets dergelijks: het kwaad bestaat slechts in onze verbeel-

ding. 

 

Maar in het leven blijkt het kwaad een harde werkelijkheid. Men kan de ogen niet sluiten voor ziek-

te, dood, allerlei boosheid en rampen. Wel kan soms iets, dat op zichzelf slecht is, ten goede ge-

bruikt worden, maar dat verandert het kwaad niet in goed. Ziekte kan een mens tot ernstig nadenken 

brengen, hem tot bekering leiden of tot een meer innige gemeenschap met God. In die zin kan God 

dit kwade “willen”, maar de ziekte is daarom niet goed. In een wereld, waar de zonde heerst, kan 

God het kwade ten goede gebruiken, maar het kwade blijft op zichzelf iets dat niet door God gewild 

is. 

 

De „oplossing” No. 2 is die van de pessimisten, zoals Schopenhauer. Als God niet volmaakt goed is, 

dan is onze toestand verschrikkelijk, en zou men die houding consequent willen volhouden, dan zou 

de enige oplossing zijn: zelfmoord. 

Anderen, zoals Voltaire, Stuart Mill en zelfs theologen zoals W. Monod. aanvaarden de „oplossing” 

No. 3. En dan sluiten ze zich hierin aan bij het Perzisch Mazdeïsme en het latere Manicheïsme, die 

dus menen, dat God wel volkomen goed is, maar niet almachtig. God zelf zou nog tot de vol-

maaktheid moeten komen. Dit is echter in strijd met een der grondprincipes der Logica: het mindere 

kan uit zichzelf niet komen tot het meerdere. 

 

Natuurlijk kan iemand die gelooft in de waarheid der Schrift, geen van deze drie gevallen van groep 

B aanvaarden. Het enige standpunt, dat tegelijkertijd Schriftuurlijk en logisch is, is dat onder A 

vermeld: God is liefde en almacht en toch bestaat het werkelijke kwade in de schepping. Dit ge-

loofden dan ook christelijke filosofen, zoals Augustinus en Thomas van Aquino, om niet van meer 

modernen te spreken. 

 

Maar bestaat er dan geen werkelijke tegenstelling? De Schriftuurlijke uitleg moeten we zoeken in 

het feit, dat al wat God schept, goed is, maar dat Hij aan mensen en engelen een gedeeltelijke vrij-

heid gegeven heeft. Hij wil door het schepsel verheerlijkt worden, en dit in de eerste plaats door de 

liefde van het schepsel. Welnu, liefde kan niet afgedwongen worden. Gedwongen liefde zou geen 

ware liefde zijn en zou God niet kunnen verheerlijken. 

 

Maar van die vrijheid kan het schepsel een slecht gebruik maken, het kan hoogmoedig worden en 

zelfstandig willen zijn. Uit Jes. 14: 12 14 en Ezech. 28: 11 17 mogen we besluiten, dat Satan, oor-

spronkelijk een „overdekkende Cherub”, uit eigen kracht meende zich te kunnen verheffen tot God. 



Uit de Schriften 1956 Pagina 18 
 

Ook Adam beweerde even goed als God te weten wat goed en kwaad is. Het is deze opstandige en 

hoogmoedige houding, waartoe nu nog alle „natuurlijke” mensen een neiging hebben, die de oor-

zaak is van alle kwaad. En het is door het waarschuwen voor de gevolgen van die eigenwijsheid en 

hoogmoed, en het betonen van zijn liefde, dat God steeds de schepselen roept tot bekering. We leren 

dit in het bijzonder door de hele geschiedenis van Israël. Het bleef steeds vrij tussen twee wegen te 

kiezen. Zie bijv. Deut. 28. 

De oorzaak van het lijden ligt dus niet in God, maar in de zonde van het schepsel. Daar het een zelf-

standige positie wil innemen, scheidt het zich af van de bron van al wat goed is maar het heeft zelf 

de macht niet om het goede voort te brengen. De goede gaven en krachten die het van God ontving, 

worden niet meer bestuurd door wijsheid, en werken in een verkeerde richting. In de oorspronkelij-

ke schepping was eenheid, alles was in harmonie met alles. Door de tegenstand van Satan en zijn 

engelen werd het schepsel der ijdelheid onderworpen en ontstond een chaos. Gods wet heerste niet 

meer over alles. Adam moest, voor wat de aarde betreft, Gods heerschappij herstellen. Maar hij mis-

te zijn doel. Toen begon de lijdensweg van het uit Adam gesproten mensdom. Waar de mens uit de 

schepselen niet verstond en doorzag de, op zichzelf, onwaarneembare kracht en goddelijkheid van 

de Here, en Hem niet verheerlijkte en dankte, is hij tot allerlei boze zaken vervallen, waarvan de 

gevolgen niet anders konden zijn dan lijden. Maar steeds betoonde God zijn liefde. Hij bewerkte 

een deel van het mensdom en voedde het op om het overige tot zegen te zijn. Zo vormde zich ten 

slotte het uitverkoren volk. Maar Israël faalde en verkoos ook zijn eigen weg te volgen. Uiteinde-

lijk, na 4000 jaren lankmoedigheid, kwam het bewijs bij uitnemendheid van Gods liefde: Hij zond 

zijn eniggeboren Zoon opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet verderve, maar het aionische 

leven kan verkrijgen. 

 

Al die tijd had God slechts bij uitzondering krachtig ingegrepen, als de verwezenlijking van zijn 

Voornemen in het gedrang kwam door de voortdurende aanvallen van Satan op de lijn die moest 

voeren tot de Messias. Maar als regel bleef het kwaad heersen. God ging als het ware de zonde 

voorbij in die tijd van verdraagzaamheid, niet willende dat iemand verloren ging. 

 

Men kan dus iets begrijpen van het bestaan van het kwaad gedurende die 4000 jaren. God maakte 

geen gebruik van zijn macht, omdat Hij nog steeds door betoning van zijn liefde het schepsel wil 

winnen. Het kwaad zelf kon het bewust maken van zijn zwakheid en het waanzinnige van zijn 

hoogmoedige houding. 

 

Natuurlijk kan men zich de vraag stellen waarom God tenminste de grote rampen, die zovele on-

schuldigen en gelovigen treffen, toch niet vermeden heeft. 

 

Voor wat aardbevingen, overstromingen, cyclonen en dergelijke natuurverschijnselen betreft, kan er 

slechts verandering komen als in feite alles aan Christus onderworpen is. De natuur is niet onafhan-

kelijk van de toestand van de mens, maar aan de slavernij der verderfelijkheid onderworpen. Pas in 

de toekomende aioon zal dit veranderen. 

 

Andere catastrofen, die voortvloeien uit de werkzaamheid der zondige mensen worden niet door 

God vermeden. Er is een wet van oorzaak en gevolg. Kiest men de verkeerde weg, na gewaar-

schuwd geweest te zijn, dan moet men er ook de gevolgen van ondervinden. Zelfs de „humanitaire” 

werken, die niet door God geleid worden, kunnen van kwaad tot erger voeren. Men kan wel lijden 

proberen te verzachten, maar men mag niet verwachten het mensdom te redden door een verbete-

ring van het uitwendige. De mens zelf moet veranderen. Het zijn niet in de eerste plaats de symp-

tomen van een ziekte, die men moet genezen, maar de ziekte zelf moet overwonnen worden. Zelfs 

humanitaire maatregelen van christenen kunnen ten slotte kwade gevolgen hebben, want men be-

schikt nu niet over de kennis en de macht die gebruikt zouden kunnen worden om tot een goed eind-

resultaat te komen, zoals dat het geval zal zijn in de toekomende aioon. Neem het geval van medi-

sche hulp in onbeschaafde landen. Door een betere hygiëne stijgt de bevolking, maar het is meerma-



Uit de Schriften 1956 Pagina 19 
 

len voorgekomen, dat er dan hongersnood kwam, opstand en strijd. In de schepping bestaat een ze-

ker evenwicht. Als men het, met de meest menslievende inzichten, maar met een feilbare kennis en 

wijsheid, stoort, dan kan er een catastrofe volgen. 

 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 38 

9. Gehenna. 

1.- Dal van Hinnom. 

 

Nu volgt het woord Gehenna dat in 12 teksten voorkomt: Mt. 5: 22, 29, 30; 10: 28; 18: 9; 23: 15, 

33; Mk. 9: 43, 45, 47; Lk. 12: 4, 5; Jak. 3: 6. Voor we deze bespreken dient nagegaan te worden hoe 

het woord ontstaan is. 

 

„Géhenna is de Griekse vorm van het Hebr. „Gé Hinnom”. Gé betekent „dal”, „Hinnom” is een 

eigennaam; „Ge Hinnom” betekent dus „Dal van Hinnom”. Deze benaming komt in het O.T. voor, 

ook „dal des zoons van Hinnom” en „dal der kinderen (zonen) Hinnoms”. 

 

Het eerst wordt dit dal genoemd in Joz. 15: 8. Het lag. naar uit die tekst blijkt, bij Jeruzalem. Zie 

voorts Joz. 18:16 en Neh. 11: 30. Uit 2 Kon. 23: 10 blijkt dat er een „tofeth” was, een landouw; daar 

had men het beeld van de afschuwelijke afgod Moloch, (d.i.: Melek, de Koning) aan wie kinderen 

geofferd werden, geplaatst, Jer. 32: 25 zegt dat dit voor Baäl (Heer) geschiedde (we hebben hier een 

afgod met verschillende namen, eigenlijk titels). Achaz deed hieraan mee, 2 Kron. 28: 3. Ook 

Manasse, 2 Kron. 33: 6. Josia verontreinigde dit Tofeth bij zijn optreden, 2 Kon. 23: 10 (zie ook 2 

Kron. 28: 3 en 33: 6) maar na Josia is men weer in het heidense gebruik vervallen, Jer. 32: 35. Geen 

wonder dat hij het op 's Heren bevel „Moorddal” moest noemen, Jer. 7: 31, 32. De Here zou aan die 

gruwelen een einde maken: het vuur van de Moloch zou uitgeblust worden en bij Israëls wegvoe-

ring zou Tofeth vol dode lichamen zijn, Jer. 19: 2, 6. 

 

Later diende het dal, verontreinigd als het was door de graven der doden, tot verbrandingsplaats van 

het afval van Jeruzalem; er werden grote vuren onderhouden om alles wat er in geworpen werd te 

verteren; wat men trachtte te bevorderen door er zwavel aan toe te voegen. Men wierp er echter 

nooit een levend schepsel in maar waar de Heer in Mt. 5: 21 en 22 spreekt over de straf door het 

vuur van de Gehenna is het niet uitgesloten dat men de lijken van uitzonderlijke boosdoeners er 

mede in wierp omdat men ze geen begrafenis waardig keurde. 

 

2.- De teksten met dit woord 

 

Mt. 5: (21), 22 (Gij hebt gehoord dat tot de Ouden gezegd is: Gij zult niet doden maar zo wie 

doodt, die zal strafbaar zijn door het Gericht). Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder 

toornig is, die zal strafbaar zijn door het Gericht, en wie tot zijn broeder zegt: Raka (leeghoofd) 

die zal strafbaar zijn door de Grote Raad, maar wie zegt: Gij dwaas (hier zoveel als: goddeloze, 

afgoden dienaar) die zal strafbaar zijn door het Helse Vuur”. (Gr.: het vuur van de Gehenna). 

 

Christus geeft hier wetten voor het Koninkrijk der hemelen. Hij treedt op als meerdere der Ouden 

en als aanvuller van Mozes. In de toekomst zullen er drie rechtbanken zijn: het Gericht, de Grote 

Raad te Jeruzalem, die de grotere of door het Gericht niet afgedane zaken zal behandelen en het nog 

hogere gericht wellicht voorgezeten door de Vorst zelf dat ter dood kon veroordelen waarna de ver-

oordeelde na gedood te zijn met ziel en lichaam in de Gehenna kon geworpen worden, om verdor-
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ven te worden, een zeer zware straf. Christus noemt Zich zelf hier niet maar we menen dat we in 

Hem de rechter moeten zien. Zie Lk. 12: 4, 5. 

 

Toen Christus deze woorden sprak, waren de eerste twee rechtbanken in Israël al bekend; het Ge-

richt was de plaatselijke rechtbank, samengesteld uit enige Levieten en Priesters of Oudsten; de 

Grote Raad was het Sanhedrin; hoger gericht was er niet dan in de persoon van de Stadhouder. Het 

hogere gericht dat er eenmaal komen zal, kon (en kan) men vinden in Jes. 66: 24 waar staat dat men 

de dode lichamen zal zien van degenen die tegen de Here overtreden hebben. Hun worm zal niet 

sterven en hun vuur niet uitgeblust worden. We menen dat hierin het (nu nog) toekomstige Gehenna 

vuur wordt aangeduid. We houden dit voor een letterlijk vuur dat eenmaal branden zal in het dal van 

Hinnom. Dit is dan de „Hel” waarvan men meent dat hij er nu al is en waarvan men tevens meent 

dat de zielen der goddelozen direct na de dood heengaan. De Schrift leert echter dat men daar alleen 

komt met ziel èn lichaam. En dan nog nadat men eerst gedood is, Lk. 12: 4, 5, dus als „dode ziel”. 

 

In het toekomstige Koninkrijk zal gerechtigheid heersen. Openbare zonden zullen direct gestraft 

worden. Wie ten onrechte toornt tegen zijn broeder, wordt gestraft door het plaatselijk Gericht, wie 

Raka zegt, d.i. slecht  of leeghoofd, hersenloze, door de Grote Raad (te Jeruzalem) maar wie zegt: 

Gij dwaas (in het O.T. overal gebruikt als weerspannige tegen God, man Belials) wordt naar de Ge-

henna verwezen. 

 

Christus veroordeelt niet alleen het uiterlijke vergrijp naar het leven van de naaste maar ook de in-

wendige toorn, niet tegen de zonde, maar opkomend uit liefdeloosheid jegens de medemens. 

Alle Schrift nuttig 

No. 11 

Het verstaan der roeping 
 

Gods roepingen moeten verstaan worden. Niet alleen maar gehoord. “Hoort en verstaat”, zegt de 

Heer in Mt. 15: 10 en Mk. 7:14. Men kan horen en geenszins verstaan, Mt. 13: 14, 19. En dan komt 

de Boze en neemt het gehoorde weg. 

 

Wat is het „verstaan”? Het grondwoord betekent: bij elkaar brengen: in figuurlijke zin is dit het 

brengen van een voorwerp of boodschap buiten ons, met betrekking tot het geestelijk waarnemings-

vermogen. Dit leidt verstandelijk (mentaal) tot het begrijpen, dieper geestelijk tot een met het hart 

verstaan. De verstandige is hij die de waarheid zoekt en betracht. 

 

Het verstaan van een roeping heeft allereerst met het verstand te maken, met het nadenken er over 

en het overleggen. Maar toch reikt het dieper: het gehoorde moet vrucht dragen. Dit kan alleen als 

“de goede aarde” aanwezig is, Mt. 13: 23. Er moet weerklank komen op de roeping, ze moet aan-

spreken, aanvaard worden en wel dusdanig, dat ze niet meer loslaat. Dan heeft het zaad wortel ge-

schoten. 

 

Hier ligt het verschil tussen het verstandelijk en het geestelijk geloven. Het verstand kan de dingen 

verstaan, maar als dit niet verder leidt en men de dingen niet uitwerkt schiet het zaad geen wortel en 

is het maar voor een tijd of wordt verstikt. 

 

God roept in onze tijd meer uiteenzettend tot de Verborgenheid. Als het goed is, dan moet deze roe-

ping ons grijpen, Fil. 3: 12 en er de wil zijn om ze op te volgen. Velen worden door allerlei zaken 

weerhouden: door Traditieleer, door belemmeringen in huis en daarbuiten. Anderen menen genoeg 

te hebben aan een „eenvoudig evangelie”: het geloof in de Heer Jezus ter behoudenis. Zij verstaan 
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niet dat dit een begin is en dat de behoudenis wel middel maar geen doel is. Het is niet alleen de 

vraag: Hoe word ik behouden of: bent u behouden. maar ook: verstaat u welke de hoop Zijner roe-

ping is. Daartoe moet u de bedeling verstaan en welke wandel daaruit voortvloeit. Want hoe zullen 

we welbehaaglijk kunnen wandelen als we Zijn wil niet verstaan? 

 

 

Tot het verstaan van een roeping behoort ook het inzicht in de hoop die er aan verbonden is. Cen-

traal is dat voor elke roeping Christus, maar waar er vele beloften in Hem zijn, komt mede de vraag 

naar voren: Wat heb ik nu in Christus. Alleen een redder en niet meer? Of een Christus in Wie we 

niet alleen gezegend worden maar met Wie we ook één of ander „erfdeel” verwerven. 

 

Wat is de ene Doop? 

III. DE LIJDENSDOOP. 

De doop in lichamelijk lijden en dood. 

No. 14 

 

Buiten de twee al behandelde is er de doop in de lichamelijke dood. Zo noemt de Here deze. 

 

Mk. 10: 38, 39 „Kunt gij de drinkbeker drinken die Ik drink en met de doop gedoopt worden waar 

Ik mede gedoopt word? En zij zeiden: Wij kunnen. Maar Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die 

Ik drink, zult gij wel drinken en met de doop gedoopt worden waar Ik mee gedoopt word.” 

 

Lk. 12: 50 „Maar ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geperst totdat het vol-

bracht zij.” 

 

In de S.V. luidt Mt. 20: 23 als Mk. 10: 39 maar in de betere teksten worden de woorden “en met de 

doop gedoopt worden enz.” dus vs. 23 b weggelaten. 

 

De hier bedoelde doop wordt door de Kantteek. aldus om  schreven: „Onder de drinkbeker alsook 

onder de doop verstaat Christus zwaar lijden waardoor de mens als met een bittere drank gedrukt en 

als met water overstort wordt.” 

 

Wij geloven dat het niet alleen lichamelijk lijden maar ook de dood door mensenhand is vanwege 

het geloof. 

 

Evenals Christus zouden ook Jakobus en Johannes eenmaal lichamelijk lijden en zou hun dood een 

doop zijn; hen toegediend door mensenhanden ter wille van hun geloof. Van Jakobus weten we dat 

hij gedood is door Herodes, Hand. 12. Mogelijk moet uit Christus’ woord worden afgeleid dat ook 

Johannes geen natuurlijke dood gehad heeft want tot deze beiden wordt dit woord gesproken. Zie 

Mk. 10: 35 en 41. 

 

Deze doop in de lichamelijke dood is niet voor alle gelovigen weggelegd. Velen ontslapen op na-

tuurlijke wijze. Van niet alle discipelen voorzegt de Here deze doop. Hij spreekt alleen tot de zonen 

van Zebedeüs. Petrus is daar later nog bijgekomen. Van de andere apostelen buiten Paulus weten we 

hiervan niets. 

 

Dat Christus hier op de lichamelijke dood ziet, is duidelijk. Christus’ dood in geestelijke zin (zie 

verder) is uniek, is reddend en behoudend en oorzaak tot nieuw en hoger leven. Dat is die der disci-

pelen of apostelen niet geweest. Daarbij was Christus hier niet als wij over wie de dood komt, Hij 

beheerste hem door te sterven toen Hij dit wilde en alles volbracht was.    P. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXVIII No. 3 MAART 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 3 

HEBREEËN 11. MEDE ERFGENAMEN. 

 

Gods opbouw in de lijn van het geslacht. 

 

En heeft in tenten gewoond met Izaak en Jakob die mede  erfgenamen waren derzelfde belofte. 

      Hebr. 11: 9b. 

Niet alleen Abram bewoonde een tent maar we lezen dit ook van Izaäk en Jakob, Gen. 26: 25 (zie 

ook 24: 67), 31: 35, 33: 9, 35: 21. Zo vinden we met dat van Abram mee een achtvoudig getuigenis 

van het tentleven der patriarchen, welker drie namen samen we al of niet in verbindingen meer dan 

dertig maal in O. en N. T. vinden. 

 

Izaäk en Jakob hebben hetzelfde gedaan als hun vader en voorvader: ook zij woonden in tenten en 

bewezen hiermee drager te zijn van dezelfde belofte. Van Gods zijde was dit evenals t.o.v. Abrams 

verkiezing, Neh. 9: 7, Rom. 9: 10, 11 die zich openbaarde in het geven van de belofte, Gen. 26: 3, 

26: 4, 28: 14. Deze hebben Izaäk en Jakob geloofd en zo hebben ook zij als vreemdelingen in het 

land gewoond en een pelgrimsleven geleid. 

 

Hoe rijk is het voor ouders als hun kinderen mede-erfgenamen mogen zijn van Gods beloften. Alle 

geestelijk gezinde ouders zullen God dankbaar zijn als liefst al hun kinderen en zo dit niet het geval 

is althans enigen wandelen in de dingen die hun lief zijn en hen mededragers weten van de hun ge-

geven beloften. Echter, zij hebben tot taak te proberen hen in de kennis ervan op te voeden. We 

kunnen berekenen dat Jakob Abraham nog gekend heeft, immers was hij vijftien jaar toen Abraham 

stierf. We geloven dat naast Izaäk ook hij met zijn kleinzoons gesproken heeft en hij hun verteld 

heeft van zijn roeping uit Ur en van Gods bedoeling met hem. Zo iets kan ook met Jozef het geval 

geweest zijn t.o.v. Izaäk. De hogere dingen worden door opvoeding en voorbeeld door God vaak 

dienstbaar gemaakt om in de lijn der geslachten Zijn voornemen voort te zetten, waarom gelovige 

ouders de taak hebben door beoefening der godzaligheid tot een zegen te wezen. Echter, niet steeds 

slaagt de geestelijke opvoeding: Ezau was er onverschillig voor. Niettemin mogen de gelovigen die 

God nu roept bij God voor hun kinderen pleiten, wel niet op een verbondsleer zoals het Calvinisme 

doet want de verbonden zijn voor Israël (van hun, niet onzer, Rom. 9) maar op een veel betere en 

zuiverder basis: het woord van Hand. 28: 28 “de Behoudenis Gods tot de Natiën gezonden en deze 

zullen horen”. In dit „zullen” ligt een profetie en tevens een belofte. Laten allen tot wie de roeping 

der Verborgenheid gekomen is zich tot de Here wenden om op deze grond voor de behoudenis van 

hun kinderen te pleiten. 

 

Het “in tenten wonen” der drie aartsvaders heeft nog iets te zeggen: het alleen kunnen staan. Zij tot 

wie de roeping Gods die boven is gekomen is en waaraan zij gehoor hebben gegeven, zullen veelal 

geïsoleerd komen te staan, niet omdat zij deze willen maar omdat de meeste andere gelovigen niet 

volgen, wel geloven maar Paulus niet volgen in het hem gegeven bijzondere evangelie. Dan moeten 

zij of op zichzelf of met de hunnen of met een paar anderen de pelgrimstocht in afzondering voort-

zetten om de Here waardig te wandelen; dit leidt er toe om figuurlijk in tenten te wonen omdat men 

alleen zo waardig kan wandelen naar de roeping Gods. Het eerste stuk der wapenrusting is de waar-
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heid, Ef. 6: 14. Om der waarheid wil komt men vaak alleen te staan en dit vraagt dan deze positie 

voor God te handhaven en vreemdeling en bijwoner te zijn te midden van andere gelovigen. Men 

blijft trouw aan de roeping ook tot het in tenten wonen toe. Dit bewijst dan dat men weet Wie men 

geloofd heeft.            P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 27 

 

Rom. 3: 24. en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die 

(gegeven is) in Christus Jezus. 

 

Om niet. Het Gr. woord „dorean” is afgeleid van het werkwoord „didomi”, „geven”. „Dorean” be-

tekent daarom eigenlijk „te geef”. Het komt negen maal voor en is vaak vertaald door: „om of voor 

niet”. Mt. 10: 8: Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet: 2 Kor. 11: 7: het evangelie Gods 

om niet verkondigd: 2 Thess. 2: 8: geen brood gegeten voor niet; Op. 21: 6: Ik zal de dorstige ge-

ven voor niet; 22: 17: Die wil neme het water des levens om niet. In Gal. 2: 21 is het overgezet 

door: tevergeefs: Zo is dan Christus tevergeefs gestorven en in Joh. 15: 25 door: zonder oorzaak: 

Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. 

 

De rechtvaardiging is een gave om niet. Er was noch noodzaak bij God ze te geven noch oorzaak in 

de mens er aanspraak op te maken. Ze is bij wijze van geschenk, niet om iets dat de zondaar is of tot 

stand brengt, zonder verdienste zijnerzijds. Ze wordt hem geschonken en wel uit en door genade, 

het welbehagen Gods. Ze is Zijnerzijds gegeven en kan van ’s mensen zijde alleen zonder oorzaak, 

om niet, ontvangen worden. 

 

Gerechtvaardigd. Rechtvaardigen is niet: rechtvaardig maken maar: rechtvaardig verklaren. Het 

Hebr. woord tsadaq betekent in zijn grondvorm: rechtvaardig zijn, maar in de causale of oorzaak-

vorm: rechtvaardig doen zijn. In die vorm vinden we het pas in Deut. 25: 8: zij zullen in het ge-

richt de rechtvaardige rechtvaardig spreken, d.i. rechtvaardig verklaren en de onrechtvaardige 

verdoemen, Oud Hollands voor: veroordelen. Hieruit blijkt duidelijk dat het een gerechterlijke term 

is en tevens dat het staat tegenover veroordelen, mede zo’n term. Salomo bidt om het rechtvaardi-

gen van de gerechtige, Hebr. de rechtvaardige, 1 Kon. 8: 32. In Ex. 23: 27 zegt de Here dat Hij de 

goddeloze niet rechtvaardigen zal. De rechtvaardige Knecht des Heren zal er velen rechtvaardi-

gen, Jes. 53: 10. De S.V. zet hier: rechtvaardig maken, wat onjuist is; het is zeer te betreuren dat zij 

dit woord ook in andere teksten heeft gebruikt. 

 

Dat het woord niet rechtvaardig maken betekent blijkt ook uit het N.T. De wijsheid wordt gerecht-

vaardigd van haar kinderen, Mt. 11: 19. Uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 12: 37. 

De tollenaars rechtvaardigden God, Lk. 7: 29. Men kan ook zichzelf willen rechtvaardigen, Lk. 

10: 19, 16: 15. In geen dezer teksten kan men lezen: rechtvaardig maken. 

 

Buiten deze zeven teksten in de Evangeliën en Jak. 2: 21, 24, 25 en Op. 22: 11 komt het woord al-

leen bij Paulus voor. Hij gebruikt het 26 maal en wel in1 Kor. 4: 4; 6: 11; 1 Tim. 3: 16; Tit. 3: 7, in 

Galaten acht maal: 2: 16, 16, 16, 17; 3: 8, 11, 24; 5: 4 en in Romeinen niet minder dan veertien 

maal: 2: 3; 3: 4, 20, 24, 26, 28, 30; 4: 2, 5; 5: 1, 9; 6: 7; 8: 30, 30, 33. Ook in deze teksten kan men 

nergens lezen: rechtvaardig maken. 

 

De rechtvaardiging in Paulinische zin is ook een rechterlijke zaak. Hierbij wordt de al tot in God en 

tot in Christus gelovende zondaar in de geest gedagvaard om voor Gods vierschaar te verschijnen. 

Hierbij zetelt God als rechter en zijn de aanklagers de wet van het geweten, Gods geopenbaarde wil 

en tevens Satan. De beschuldiging wordt vervat in het in het licht stellen van de gang van het vorige 
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leven waarbij men toe moet geven dat er in hart en geest geen goed woont en de diepste oorzaak der 

zonde de begeerte is, de wil van het vlees. In dit proces dat Paulus uitwerkt in Rom. 7 treedt Chris-

tus als de grote advocaat of pleitbezorger op. Dit proces is geen stap achteruit al lijkt het dit wel 

voor het gevoel (Rom. 7), maar een vooruit, een overgang tot het in Christus zijn. 

 

We staan hier voor een wonderlijke en diep geestelijke zaak. Volgens Ex. 34: 7 rechtvaardigt God 

de goddeloze niet, volgens Spr. 7: 15 is hij die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige ver-

oordeelt een gruwel voor God. Evenwel heeft God dit gedaan door Christus als de Rechtvaardige 

te veroordelen en doet Hij dit door de goddeloze te rechtvaardigen. Hierin moet een geheim liggen. 

Het ene deel er van ontsluiert Paulus in 2 Kor. 5: Christus is tot zonde gemaakt, het ander deel in 

Rom. 6. Hier geeft hij de basis aan: geloof in Christus’ bloed. 

 

Gods rechtvaardigheid naar de objectieve zijde, het doen gaan van Zijn heilig recht over de zonde, 

is gebleken door Christus’ veroordeling tot en aan het kruis. Op zichzelf brengt dit voor de zondaar 

nog geen rechtvaardiging. Velen menen dat Hij daar plaatsvervanger is, maar als Hij in onze plaats 

gestorven is, is Hij ook in onze plaats opgestaan en blijven wij dus dood. Men voelt dat de zaak 

dieper ligt. 

 

De Schrift leert niet dat Christus in onze plaats gestorven is. Nu is het waar dat wij zo niet hadden 

kunnen sterven omdat we onvolmaakt en zondig zijn. Maar dit al maakt dat er geen zuivere plaats-

vervanging is. Hier sterft de onschuldige voor de schuldige, iets wat veel meer is. Hij is voor ons 

gestorven, te onzen behoeve. En daarom kon Hij ook voor ons opstaan, ook te onzen behoeve. Dit 

„voor” is geen plaatsvervanging, geen „anti”, (Mt. 2: 22) maar opent juist de weg om der zonde te 

kunnen sterven evenals geestelijk op te staan. 

 

Uit Zijn genade. Het begrip „genade” is veel te veel vernauwd tot: onverdiende gunst aan schuldi-

gen. In de Schrift omvat het veel meer. Genade betekent oorspronkelijk: bevalligheid (gracie), liefe-

lijkheid, bekoorlijkheid, innemendheid; het is iets dat vreugde geeft. Het woord is in het Grieks 

„charis”; dit is afgeleid van „chairo” verblijden, vergenoegd zijn. Meermalen heeft het woord in het 

O.T. de betekenis van „welgevallen”. In het N.T. vinden we dat Christus „aangename” woorden 

spreekt, woorden der genade, Lk. 4: 22. Verder lezen we dat Hij toenam in genade bij God en de 

mensen, Lk. 2: 52. Hij was echter geen zondaar en God gaf Hem dus geen gunst als aan een schul-

dige; genade betekent hier dus wat anders, n.1. welgevallen; daarin nam Christus toe bij God en 

mensen. Het betekent verder: de gunstige gezindheid, de genegenheid en welwillendheid jegens een 

of meerderen, Hand. 2: 47, 7: 10 Men kan zich ook Gods gunst verwerven, 1 Petr. 2: 19, 20; Hand. 

7: 46. Het kan ook betekenen: onverplichte, neerbuigende liefde, Rom. 11:5, 6;1 Kor. 15: 10; Gal. 2: 

21, enz. We stippen slechts aan, kunnen hier niet in te veel groeperingen afdalen. 

 

Van Gods zijde bezien is genade het welgevallen waarmee Hij Zijn liefde betoont en schenkt. Dit 

is voor ons wel onverdiende gunst maar waar het hier in verband met „zonder verdienste” of „om 

niet” gebruikt wordt heeft het sterk de betekenis van „uit vrije welwillende gave” in zich. Er valt 

hier niets te verdienen daar het motief loutere welwillendheid is, innerlijk welgevallen, zuivere gra-

cie. Het is vrije gunst die God bewoog omdat Hij zo Zijn welbehagen jegens Zijn schepsel wilde 

tonen, gunstbetoon dat onverplicht is, geen basis vindt in de mens maar alleen in Gods ondoorgron-

delijke welgevallige liefde. 
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Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

Het Zwijgen Gods (Vervolg). 

 

En het lijden der onschuldigen? Het is natuurlijk het gevolg van de eenheid en solidariteit van het 

mensdom. Juist het vreselijke, dat niet alleen de hoogmoedige en schuldige de gevolgen draagt van 

zijn zonde, maar ook bijv. zijn onschuldig kind er door lijdt, zou de mens tot inkeer moeten bren-

gen. 

 

Maar waarom ontkomen dan tenminste de christenen niet aan het lijden? Allereerst zijn er ook voor 

hen de gevolgen van eigen zonde en gebrek aan redelijkheid. Vervolgens blijven ook zij nog solidair 

met het mensdom in het algemeen en zijn onderworpen aan de toestanden der tegenwoordige boze 

aioon. Hun lichaam bevindt zich nog steeds in zijn vernederde bestaanswijze, onderworpen aan 

ziekte en dood. Maar bij hen kan het lijden ook een geheel andere betekenis hebben. Het kan zijn tot 

beproeving of kastijding, Job; Spr. 3: 12; Heb. 12: 6 11; Op. 3: 19; tegen hoogmoed of voor een 

meer toegewijd leven, Ps. 119: 67; 2 Kor. 12: 7 9; Rom. 5: 3, 4; Jak. 1: 2-4; tot getuigenis, Ps. 44: 

23; Hand. 5: 41; 2 Kor. 4: 7 11; Fil. 1: 12 14; tot verheerlijking van God, Joh. 9: 3; 11:4. Daarbij kan 

de gelovige in zekere zin het lijden zoeken voor het heil van anderen, 2 Kor. 1: 6; Ef. 3: 3; Fil. 2:17; 

Kol. 1: 24; of omdat hij gemeenschap wil hebben met het lijden van Christus, Rom. 8: 17; 2 Kor. 1: 

5 7; Fil. 1: 29; 3: 10. 

 

Voor de toegewijde gelovige is alle lijden hier, in verhouding met de toekomende heerlijkheid, 

slechts een kortstondige, lichte verdrukking, 2 Kor. 4: 17, en werkt ten goede, Rom. 8: 28. 

 

We hebben dus tenminste een gedeeltelijke oplossing van het vraagstuk, hoe een God die Liefde en 

Macht is, het kwade kan toelaten. Nu de zonde er eenmaal is, kan het kwade gebruikt worden om de 

mens er toe te brengen zich tot het goede te wenden. 

 

Maar nu komen we voor een nieuwe moeilijkheid. Want men beweert algemeen, dat met Christus’ 

komst alles veranderd is, dat Hem alle macht gegeven werd en Hij al als Koning begint te heersen. 

En inderdaad scheen dit in de tijd der Evangeliën en der Handelingen door feiten bevestigd te wor-

den. Zelfs de discipelen genezen en wekken doden op, hebben macht over de natuur en de boze 

geesten. Het evangelie wordt verkondigd tot gehoorzaamheid der volken, in de kracht van tekenen 

en wonderen, in de kracht van de Geest Gods, Rom. 15: 19. De gelovigen hebben bijzondere gees-

tesgaven. Engelen bewijzen dat zij gedienstige geesten zijn. 

 

Maar waarom zien we dan nu niet al die tekenen van het Koninkrijk, waarom zwijgt God weer, zo-

als vóór de komst van Christus? 

 

Zeer zeker, ook nu zijn er gevallen waar God krachtig ingrijpt, ook nu zijn er wonderen. Maar het 

betreft dan meestal een onzichtbare werking in de geest van de mens. In deze zin heerst Christus al 

in de christenen. Verder kan men ook wijzen op Gods algemene „voorzienigheid”, die in alle tijden 

werkzaam is. Ook nu mogen we aannemen, dat de menselijke overheid door God verordineerd is, 

Rom. 13: 1 7, en dat alle goede gaven van boven komen, Jak. 1: 17. Maar men ziet de bijzondere 

inwerking van God niet, zoals in de geschiedenis van het uitverkoren volk. En het is ook duidelijk, 

dat er geen publieke krachten, tekenen en wonderen gebeuren, zoals gedurende de 30 jaren vóór en 

na het kruis. Als men de brieven die Paulus in de gevangenis schreef, namelijk Efeze, Filippensen, 

Kolossensen, 2 Timotheüs vergelijkt met zijn vorige brieven, is het verschil treffend: vroeger steeds 

publieke wonderen en krachten, daarna geen enkel dergelijk geval. Integendeel, we lezen, dat Pau-

lus’ medearbeider Epafroditus ziek was tot nabij de dood, Fil. 2: 27, en dat hij Trofimus ziek had 



Uit de Schriften 1956 Pagina 26 
 

achtergelaten, 2 Tim. 4: 20. Paulus zelf was een „gezant in een keten”, Ef. 6: 20, en werd niet ver-

lost uit zijn twee gevangenschappen. 

 

De wonderen hielden op, juist toen ze het meest nodig waren en men mocht verwachten, dat ze nog 

talrijker zouden worden. Tenminste indien het waar zou zijn, dat Christus’ Koninkrijk was begon-

nen en de Kerk, als realiteit, het symbolische Israël had vervangen of opgevolgd. Hoe meer dat 

Koninkrijk alles in beslag zou nemen, des te meer zou men moeten zien van Christus’ macht. Vroe-

ger gaf de Here getuigenis aan het woord zijner genade door tekenen en wonderen, Hand. 14: 3; 

Rom. 15: 19; Heb. 2: 3, 4; enz. De gemeente had krachten ontvangen, 1 Kor. 12: 28. Welnu, einde 

Handelingen was de Kerk nog verre van opgericht te zijn en waren die krachten méér nodig dan 

ooit. En sindsdien zouden alle „ambtdragers” door dergelijke krachten en wonderen moeten bewij-

zen dat ze door God aangesteld zijn. Beweert men dat het Koninkrijk nu al begonnen is, dan moeten 

er ook de krachten van dit Koninkrijk zijn. 

 

Maar het is een feit dat God zwijgt. Ziekte en dood heersen, rampen en oorlogen nemen in omvang 

toe, zowel in de landen die het meest over hun ,.cultuur” pochen als in de andere worden soms mas-

sa’s mensen gefolterd en vermoord. En toch zwijgt God. 

 

Men zou misschien nog kunnen begrijpen, dat er zo nu en dan, of zelfs dikwijls, allerlei kwaad on-

gehinderd en ongestraft zou gebeuren, als tenminste ook in andere gevallen God tussenbeide zou 

komen. Maar het is een feit, dat sinds bijna 2000 jaren God nooit zijn macht betoont, zoals dat be-

gon te gebeuren bij de komst van zijn Zoon. 

 

We staan hier dus voor een zeer ernstig probleem, dat voortkomt uit wat de Kerk leert, en waarvoor 

ze geen oplossing kan vinden, daar ze zich zelf beschouwt als de verdere uitwerking van hetgeen bij 

Pinksteren begon te gebeuren en tot het Koningschap van Christus over alles moest voeren. 

 

Het is dus duidelijk, dat hier ergens een principiële fout begaan is. Waar die ligt, hebben we her-

haaldelijk uiteengezet. Alles komt neer op de vraag: Wat denkt men van Israël? Is de Kerk de reali-

teit waarvan Israël het beeld was, dan kan er nu geen zwijgende God zijn. Maar is Israël als uitver-

koren volk en heilige natie slechts tijdelijk ter zijde gesteld, zullen alle beloften die God hun gege-

ven heeft nog vervuld worden, zal de Here eerst zijn macht aanvaarden bij zijn tweede komst, is de 

gehele bedeling waarin we nu leven, vanaf Hand. 28: 28 tot Israëls godsdienstig herstel, als het wa-

re een onderbreking in de „normale” verwezenlijking van Gods Voornemen omdat Israël daarin de 

hoofdrol moet spelen, dan begrijpt men dat God nog steeds zwijgt. 

 

Maar is er dan geen verandering gekomen, door wat Christus volbracht heeft aan het kruis? Zeer 

zeker. Voor de volken, als zodanig, is de weg der behoudenis tijdelijk gesloten en de roeping van 

Israël en van de 12 apostelen der besnijdenis uitgesteld. Maar Paulus, de apostel der volken heeft 

nieuwe openbaringen ontvangen, die een nieuwe weg hebben geopend voor alle mensen, persoon-

lijk beschouwd. 

 

De Schrift spreekt menigmaal over verborgenheden (mustèrion). Het zijn geen „mysteries”, maar 

dingen die geheim blijven zolang ze niet geopenbaard zijn. 

 

In Rom. 16: 25 spreekt Paulus over zijn evangelie, gevolg van de openbaring van een verborgen-

heid, die in aionische tijden verzwegen was geweest, maar die toen, d.i. vóór Hand. 28, door hem 

bekend gemaakt werd aan de mensen. 

 

Nu is het kenschetsende van Paulus’ evangelie, vóór Israëls verwerping, de rechtvaardiging door het 

geloof en de verzoening met God. Het O.T. en de 12 apostelen handelen ook wel over rechtvaardig-

heid, maar dan betreft het de wandel der gelovigen, het houden der inzettingen. Als de mens doet 
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wat hij kan, naar het vermogen, dat God hem daartoe gegeven heeft, dan is hij een „rechtvaardige”. 

Het is een betrekkelijke rechtvaardigheid. Maar Paulus spreekt over het sterven t.o.v. de zonde, 

Rom. 6, het gemeenschap hebben met de verheerlijkte Christus, de rechtvaardiging voor God door 

die gemeenschap. Hier betreft het de positie, waarin de gelovige door God geplaatst wordt. En het is 

ook in verband met deze absolute rechtvaardiging, dat Paulus handelt over de verzoening (katalla-

gè). Door de dood van de Zoon des mensen zijn allen met God verzoend, Rom. 5: 10. God was in 

Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, 2 Kor. 5: 18-20. Dit is een door God volbrachte zaak. 

Maar nu moet de mens zich met God laten verzoenen, 2 Kor. 5: 20, door Gods genadige werking in 

hem niet te weerstaan. Ook hier niet dringt God iets op. 

 

 

Beiden, die verzoening van Gods zijde en die absolute rechtvaardigheid voor God, waren dingen, 

die nooit geopenbaard werden vóór Paulus, al kan men er, terugziende, vage heenwijzingen naar 

vinden. In de vertalingen vindt men wel de woorden „verzoening” en „verzoenen”, maar het He-

breeuwse „kopher” heeft de betekenis van „bedekking” en het Griekse „hilasmos”, dat er mee over-

eenstemt, duidt iets aan, wat een goede gezindheid verwekt. De Here toonde zijn verdraagzaamheid 

in vroegere tijden, met het oog op het offer van zijn Zoon, waarvan de bloedige offers een schaduw 

waren. De zonden bleven, als het ware, tijdelijk voor zijn aangezicht „bedekt” en Hij kon ze voor-

bijgaan, niettegenstaande zijn gerechtigheid, Rom. 3: 25, 26. Er was een tijdelijke vergeving van 

zonden en een opschorting van het oordeel 

 

Doch Paulus is de enige, die over de ware verzoening (katallagè) spreekt. Hij maakte bekend, dat 

God, in Christus, alles gedaan heeft voor het ophouden der vijandschap, die een rechtvaardige God 

moet betonen t.o.v. de zonde in de mens. Als deze nu sterft t.o.v. de zonde en dan in Christus ge-

rechtvaardigd is, dan heeft die mens zich laten verzoenen, heeft de verzoening persoonlijk ontvan-

gen. 

 

Het is de Here, die eens over alles zal oordelen, Joh. 5: 22. Maar voorlopig is er uitstel en mogelijk-

heid van verzoening en vrijspraak. De Enige die kan veroordelen, zit nu als Behouder in Gods rech-

terhand. 

 

En dit alles is niet voorbehouden aan een uitverkoren volk, of moet ons niet gegeven worden door 

middel van een volk. Het betreft nu alle mensen, Rom. 5; hier wordt geen onderscheid meer ge-

maakt tussen Jood en Griek, Gal. 3: 28. 

 

Paulus begon zijn evangelie te verkondigen, toen de vertegenwoordigers van het volk Israël ook in 

de diaspora begonnen te tonen, dat ze zich niet wilden bekeren. Zo was dan de behoudenis tot de 

volken gekomen, buiten Israël om, met het doel hen tot jaloersheid te verwekken, Rom. 11: 11. Pau-

lus maakte dus een nieuwe weg bekend, die de individuele mensen van wedergeboorte en geloof in 

Christus, kon leiden tot verzoening en rechtvaardiging. 

 

De normale tijd der rechtvaardigheid voor God, der afwezigheid van zonde, is die van de aioon 

welke volgt op die van het Koninkrijk op aarde, als Israël Zijn opdracht zal uitgevoerd zal hebben 

en van alle natiën discipelen van Christus gemaakt zal hebben, Mt. 28: 19. Dat de positie van recht-

vaardige voor God, buiten Israël om, bereikt kan worden was werkelijk “een verborgenheid die in 

aionische tijden verzwegen is geweest”, Rom. 16: 25. 

 

Door Israëls ongeloof kon het Koninkrijk op aarde nog niet beginnen en aanvaardde Christus nog 

niet zijn macht over alles. En God betoonde daarbij nog in grotere mate zijn liefde en genade: door 

Christus’ offer was er niet slechts „bedekking” van zonde, maar verzoening en rechtvaardiging. 

 

De tegenwoordige bedeling, waarin God zwijgt en het kwaad heerst, geeft dus aan de ware christen 
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de gelegenheid, door het aanvaarden der verzoening, God in nog grotere mate te verheerlijken. 

 

Maar er is nog méér. Toen de vertegenwoordigers van Israël in alle grote centra, en ten slotte ook in 

Rome, officieel blijk hadden gegeven, dat ze niet wilden zien, horen en met het hart verstaan, Hand. 

28: 26, 27, en Israël daarom tijdelijk als Gods volk verworpen werd, maakte Paulus een nieuwe 

verborgenheid bekend. Ditmaal was het de grote verborgenheid, waarover hij alleen spreekt in zijn 

gevangenschap  brieven: de volken kunnen zijn medebezitters, medelichaam en mededeelgenoten 

der belofte in Christus Jezus, Ef. 3. Nu kan de mens medegezet worden in het overhemelse in 

Christus Jezus, Ef. 2: 6. Er is volkomen vrede en verzoening (apokatallasso), Ef. 2: 16. De mens 

kan nu door wedergeboorte en rechtvaardiging het einde van de weg der behoudenis bereiken, na-

melijk komen tot de volheid in Christus, Ef. 4: 13, tot de volmaaktheid in Hem, Kol. 2: 10. 

In het kort, onze bedeling is bij uitnemendheid die der genade Gods, Ef. 3: 2. Al wat Hij gedaan 

heeft voor de mens, en geheel in het bijzonder wat het onderwerp der grote verborgenheid is, deed 

Hij „opdat Hij zou betonen in de toekomende aionen, de uitnemende rijkdom zijner genade, door 

de goedertierenheid over ons in Christus Jezus”, Ef. 2: 7. 

 

In onze bedeling zijn er geen krachten, tekenen en wonderen, die de nabijheid van het koninkrijk 

bewijzen. De geestelijke zegeningen in Christus zijn onzichtbaar. Nu is het de tijd van het zuiver 

geloof. En wel, geloof in Christus. Dus in alles wat ons geopenbaard wordt door middel van het ge-

schreven Woord Gods. Paulus heeft dit Woord voleindigd, Kol. 1: 25. De prediking werd door hem 

ten volle vervuld, 2 Tim. 4: 17. En wel door het bekend maken van de grote verborgenheid, na de 

verwerping van Israël. 

 

God heeft alles gedaan om de mens tot volmaakte gemeenschap met Hem te leiden, God heeft zijn 

volle Woord gesproken. Nu zwijgt Hij. Nu kunnen we Hem boven alles verheerlijken door te gelo-

ven al hetgeen Hij gesproken heeft door de mond van zijn profeten, van Oud en Nieuw Testament, 

en in het bijzonder van Paulus. 

 

Als men dus vraagt waarom God zwijgt, dan kan men allereerst met Petrus antwoorden: “De Here 

vertraagt de belofte niet, zoals enigen dat traagheid achten, maar is lankmoedig over ons, niet 

willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”, 2 Petr. 3: 9. En Paulus 

had er bij kunnen voegen: en om door mijn openbaringen ieder mens de gelegenheid te geven vol-

maakt gesteld te worden in Christus. (Zie Kol. 1: 28). 

 

Maar er komt een tijd, waar God niet langer zal zwijgen, Ps. 50: 3, dan zal de Here de macht, die 

Hem gegeven is, aanvaarden en komen tot gericht. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 39 

 

Mt. 5: 29, 30 „Indien dan uw rechteroog u ergert (d.i.: ten val zou brengen), trek het uit, want het 

is u nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de Gehenna geworpen worde. En 

indien uw rechterhand u ergert, houw ze af en werp ze van u, want het is u nut dat één uwer le-

den verga en niet uw gehele lichaam in de Gehenna geworpen worde.” 
 

Mt. 18:9 “Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houw ze af en werp ze van u; het is u beter tot 

het leven in te gaan kreupel of verminkt dan twee handen of twee voeten hebbende in de Gehen-

na des vuurs (Gr.) geworpen te worden”. (Er staat hier niet: “eeuwig vuur”). 

 

Mk. 9: 43 “En indien uw hand u ergert, houw ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te 
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gaan dan de twee handen hebbende, henen te gaan in de Gehenna, in het onuitblusselijk vuur.” 

 

Mk. 9: 45 “En indien uw voet u ergert, houw hem af; het is beter kreupel tot het leven in te gaan 

dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de Gehenna, in het onuitblusselijk vuur.” 
 

Mk. 9: 47 ,.En indien uw oog u ergert, werp het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het 

Koninkrijk Gods in te gaan dan twee ogen hebbende, in de Gehenna des vuurs geworpen te wor-

den.” 

 

Mk. 9: 44, 46, 48 „waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.” 

 

Deze verzen zijn van ernstige inhoud, ze bedreigen met een vreselijke straf. Ze nader beziende, 

merken we het volgende op: 

 

1° Men komt niet in de Gehenna dan met “ziel en lichaam”, met ogen, handen, voeten. Niet met een 

aflijvige ontlichaamde ziel. 

 

2° We staan hier niet in de sfeer der genade maar in die van het recht van het Koninkrijk. Daarin zal 

de Wet heersen in al haar kracht en strengheid. 

 

3° Men moet desnoods liever één lid willen uitwerpen of afhouwen en verminkt tot het leven willen 

ingaan dan onverminkt in de gehenna geworpen te worden. 

 

4° Christus bedoelt het uittrekken en afhouwen niet in letterlijke zin. Het oog zondigt als oog niet, 

evenmin de hand of de voet als zodanig. Hij bedoelt wat anders: geen enkel orgaan of lid mag door 

iemand in dienst der zonde gesteld worden; dan zou men zich zelf ten val kunnen brengen of, om 

met Johannes te spreken, een zonde tot de dood zondigen. 1 Joh. 5: 16. Onder het uitwerpen en af-

houwen zal men moeten verstaan het met alle macht en kracht onderdrukken of met de uiterste 

krachtsinspanning uit de weg gaan van wat ter dood zou kunnen voeren. 

 

5° Mk. 9 legt de schakel met Jes. 66: 24. “En zij zullen henen uitgaan en zij zullen de dode licha-

men zien die tegen Mij overtreden hebben want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet 

uitgeblust worden en zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen”. Hieruit blijkt wat het lot is derge-

nen die moedwillig tegen God zondigen. Bij zulken worden nu ook geteld zij die aan de aandrang 

der zonde dusdanig hebben toegegeven dat zij ten val kwamen en ten dode zondigden. 

 

6° Hoewel Christus het uittrekken en afhouwen niet letterlijk bedoelt, geen uiterlijke verminking 

wil, menen we dat Hij met het Gehenna vuur een letterlijk vuur bedoelt. Geen figuurlijk. Dit is geen 

beeldspraak. Dit blijkt uit Lk. 12:5, waarin we vinden dat men in de Gehenna geworpen wordt nadat 

men gedood is. We zullen daarom moeten denken aan een stoffelijk vuur waarin het lichaam ver-

brand wordt, niet aan een vuur in het geweten. De lichamen der gedoden kunnen niet blijven liggen; 

klimaat noch reinheid der stad laten dit toe. Ze worden in de Gehenna geworpen en door vuur ver-

teerd. 

 

7° Het zullen er vrij velen zijn. „Alle morgen zal David, de Koning, de goddelozen des lands ver-

delgen en uit de stad de werkers der ongerechtigheid uitroeien”, Ps. 101: 8. Hun worm sterft niet, 

hun vuur wordt niet uitgeblust. Dit „hun” wijst de hele groep aan. Elk heeft geen aparte worm en 

geen apart vuur, het wijst op het gemeenschappelijke. Het vuur is onuitblusselijk want het ontvangt 

telkens nieuwe voorraad; het brandt onafgebroken voort. Wat meer aan de buitenkant komt te lig-

gen, valt de wormen ten deel Ook die krijgen geen gebrek, zij sterven niet uit. 

 

8° Dat we “het onuitblusselijk vuur” in die zin moeten nemen, bewijzen andere O.T. teksten. Jer. 
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17: 27 spreekt van een niet uitgeblust wordend vuur dat Jeruzalems poorten en paleizen verteren 

zal. Het brandt echter al lang niet meer omdat het alles verbrand heeft wat kon verbranden. Het was 

een letterlijk vuur en ging uit bij gebrek aan brandstof. 2 Kron. 36: 19 21. Ook Ezechiël spreekt van 

een dergelijk vuur, zie 20: 47, 48. Als een dergelijk onuitblusselijk letterlijk vuur beschouwen we 

ook het vuur van de Gehenna. Ook de verterende worm; waar deze in Jes. 14: 11 en 51: 8 een letter-

lijke is, houden we die in Jes. 66 en Mk. 9 ook voor een letterlijk aards  gedierte. 

9° Zij die het vuur voor de figuurlijke brand der ziel houden en de worm voor de knaging van het 

geweten, verliezen twee dingen uit het oog: 1° dat er steeds bijstaat dat het, het lichaam betreft en 

2° dat de veroordeelden in het vuur geworpen worden; niet dat het in hen komt. 

10° Dit oordeel komt pas later, bij Israëls herstel, dus in de toekomende eeuw. Zie Jes. 66: 23. Nu 

komt en is niemand in de Gehenna, zo wil men: de Hel. 

Mt. 10: 28 “En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, 

maar vreest veel meer Hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de Gehenna.” 

Lk. 12: 4, 5 “En ik zeg, u, mijn vrienden, vreest niet voor degenen die het lichaam doden en 

daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult: vreest Dien die, nadat Hij 

gedood heeft, macht heeft in de Gehenna te werpen, ja ik zeg u, vreest Dien.” 

Mt. 10: 28 is een der steunpunten voor de leer der onsterfelijke ziel. We geven toe dat men er, op-

pervlakkig bezien, een bijna onneembaar bolwerk in vindt. Toch leveren deze teksten samen geno-

men bewijs van het tegendeel: God kan lichaam èn ziel verderven, ombrengen, doen ophouden, 

uitwissen. Waar blijft dan de onsterfelijkheid? Bovendien staat er dat Hij alleen onsterfelijkheid 

heeft. Dus geen enkel wezen in zichzelf. God heeft geen onsterfelijke zielen geschapen, het onver-

gankelijke leven is juist een gave van Hem. De genadegift Gods is het aionische leven; dit wordt 

pas gegeven door levendmaking (wat geen opstanding is) en voor de meeste gelovigen pas in de 

toekomende eeuw, Mk. 10: 30, Lk. 18: 30. 

Onze Heer gebruikt het woord „ziel” in meer dan één betekenis. In Mt. 6: 25 (Zijt niet bezorgd voor 

uw leven, Gr.: ziel, d.i. uw persoon) en in 10: 39 (die zijn leven, Gr.: ziel, vindt zal haar verliezen, 

d.i. wie meent zichzelf, zijn persoon, gered te hebben (in dit leven) zal het (ze) verliezen (in de op-

standing geen aionisch eeuwen verkrijgen) en in 16: 25 en 26 duidt Hij er de mens in zijn geheel 

mee aan. Maar in 22: 37 Gij zult liefhebben de Here uw God met geheel uw hart en geheel uw ziel 

en geheel uw verstand is de „ziel” aanduiding van het gevoels-  en begeerteleven. In 10: 28 omvat 

het woord o.i. de drie aanduidingen van 22: 37 n.1. de inwendige mens (het hart) en de uitingen van 

de mens, waarbij zeker gevoegd moeten worden de reacties die hij in zijn leven ervaart, de som van 

zijn levenservaringen. Deze zijn door de mens niet weg te nemen; hij kan ze alleen tot de onbewuste 

toestand brengen. Zoals men van vele planten bloem, blad en stengel kan wegnemen zonder dat de 

plant hiermee weg is - ze kan weer uitlopen uit een kaal stuk wortel die de plant weer in zijn geheel 

in zich moet dragen -, zo kan de mens wel het lichaam doden, maar het plan mens niet wegnemen 

noch zijn gevoels  en verstandsleven met het resultaat ervan: zijn levenservaringen te niet doen. Dit 

kan alleen God. 

Dit niet kunnen doden van de ziel houdt niet in dat de mens onsterfelijk geschapen is. De dood van 

het lichaam heft zijn bestaan nog niet op. Hij wordt bij de dood alleen tot een andere bestaansvorm 

teruggebracht en deze is door geen omstandigheid weg te nemen, noch door hitte noch door kou, 

noch door een elektrische stroom noch door een scheikundig proces, noch door welk ander middel 

men zou willen proberen. Het is Gods wil die hem in welke vorm dan ook met de som zijner erva-

ringen, in één woord met zijn gehele geestelijke en ziellijke ontwikkeling, doet voortbestaan. Hij 

bewaart dit alles. Dit is geen onsterfelijkheid in zichzelf, het is Zijn almacht die dit doet. Dood is 

geen opheffing van bestaan, alleen inperking er van, geen leven op aarde maar een zeker „zijn”, als 

regel onder de aarde, in het Dodenrijk. 
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Wat is de ene Doop? 

IV. DE DOODSDOOP. 

De doop ter behoudenis. 

 

Kunnen we de doop in de lichamelijke dood de voorhof van Christus’ ingang in de doodsdoop noe-

men, Zijn geestelijke doop is er een tot behoudenis. Zijn lichamelijke dood was er zulk een, dat Hij 

daarvan niet gehouden kon worden, die we nu gaan bespreken is er een die reddend en behoudend 

is, dus van alles te bovengaande, waardig voor anderen. Hiervan spreekt Petrus in zijn eerste Zend-

brief. We citeren dit gedeelte in zijn geheel. 

 

1 Petr. 3: 18-21 „Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen; Die wel is gedood in het vlees, (d.i. in het lichaam dat Hij had in de dagen 

Zijns vleses), maar levend gemaakt in de geest (d.i. in het lichaam Zijner opstanding). In dewelke 

(d.i. in welk opstandinglichaam). Hij ook henengegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis 

zijn (de engelen die gezondigd hebben en in de Tartarus, de z.g. “hel” van 2 Petr. 2: 4 zijn) gepre-

dikt heeft (d.i. iets afgekondigd, niet: geëvangeliseerd). Die eertijds ongehoorzaam waren, wan-

neer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid 

werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water heen.  

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (niet die een aflegging is der onreinheid 

des lichaams (van lichamelijke onreinheid), maar een vraag (lees: bede, zie Nwe Vert.) van een 

goed geweten) door de opstanding van Jezus Christus.” 

 

Over het algemeen denkt men dat Petrus hier een verdediging, althans steun, geeft voor de water-

doop. We menen dat dit onjuist is. 

 

Petrus spreekt over het oordeel van de Zondvloed, Hierbij werden slechts acht zielen d.i. personen, 

behouden. Door het water heen, zegt de Griekse tekst. Hetzelfde water dat Noachs tijdgenoten ver-

zwolg, lichtte zijn ark op en droeg hem en de zijnen naar veiliger oorden. Het element dat de godde-

lozen deed vergaan redde hem door het oordeel heen. Echter, dat element doopte hem lichamelijk 

niet, hij bleef droog in de ark. Petrus ziet dat deze dingen een type zijn van een antitype, beeld van 

een tegenbeeld. Zijn hoorders zijn ook behouden. Door de opstanding van Christus. Deze is het per-

soonlijke Antitype van de ark; zoals deze dobberde op het water dat uit de fonteinen van de grote 

afgrond, uit de aarde, omhoog spoot en op dat wat door de sluizen des hemels op aarde neerstortte 

en tevens kletterend op de ark neer viel, zo is Hij door de golven van Gods toorngolven aangegre-

pen en er doorheen geslagen. Maar evenals de ark niet onderging maar juist door de wateren tot 

haar doel werd gevoerd, tot de berg waarop zij bleef rusten, zo is Christus niet ondergegaan maar 

aangekomen op de onwankelbare Steenrots, God. De landing op de Ararat is een symbool van de 

opstanding. Door het water heen kwam de ark op de plaats die nooit meer door het water bereikt 

zou worden. Door de opstanding is Christus gekomen tot de staat waarin de dood geen macht meer 

heeft. Hij heeft de onwankelbare opstandingbodem bereikt, de dood heerst niet meer over Hem. En 

zoals met Noach en de zijnen behouden werden door de ark, zo werden Petrus’ lezers en hoorders 

behouden door Christus in Zijn opstanding. 

 

Noach en de zijnen werden als het ware ook gedoopt. Maar dat was een symbolische doop: zij zelf 

werden niet ondergedompeld omdat zij in de ark waren. Deze symbolische doop vindt zijn tegen-

beeld niet in een doop in stoffelijk water maar in een hogere doop: in Christus doodsdoop. Hierbij 

ging Deze niet in stoffelijk water, maar in de wateren van de toorn van God. 

 

Dat Petrus aan Golgotha denkt en niet aan het doopwater blijkt uit de laatste zinsnede: door de op-
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standing van Jezus Christus. De doop van Golgotha redt en behoudt maar hij zou dat niet kunnen 

doen zonder de opstanding van Christus, evenmin als de ark van Noach hem gebaat had als zij niet 

geland was op de Ararat. 

 

Dat Petrus aan een symbolische doop denkt, blijkt mede uit de tussenzin: het is niet de doop die 

(ceremonieel) reinigt van lichamelijke onreinheid, dus niet een met natuurlijk water, (waarmee 

Noach ook niet gedoopt werd) maar iets geestelijks: de bede van een goed geweten. De waterdoop 

is geen bede van een goed geweten; daarom moet deze doop geestelijk worden verstaan. Hij be-

werkt geen ceremoniële uiterlijke reiniging maar een innerlijke: hij reinigt het geweten van dode 

werken om de levende God te dienen. 

 

Met deze tekst treden we, zoals gezegd, het heilige van Christus’ doodsdoop binnen. De Voorhof is 

dat velen van de Zijnen een gewelddadige dood moeten sterven en lichamelijk moeten lijden om der 

gerechtigheid wil. In zoverre kunnen zij Zijn drinkbeker drinken en met Zijn dood gedoopt worden. 

In het Heilige worden de dingen anders. Daarin gaat Hij alleen en daardoor wordt Zijn dood en op-

standing een bron van leven voor anderen, eerst van geestelijk leven door de reiniging van zonden 

waardoor een goed geweten ontstaat, dan eenmaal door de lichamelijke opstanding door Christus’ 

opstanding. 

 

Dit alles kan niet bewerkt worden door de waterdoop. Te denken dat Petrus van deze doop spreekt, 

is de fout te maken, te proberen zijn betoog en bedoeling te vatten, is de doodsdoop te verlagen tot 

een ceremonie die God niet steeds vraagt. Wel vraagt Hij het tegenbeeld dat tot uitwerking heeft de 

bede van een goed geweten tot God. 

 

Satan heeft ook hier verblind. Men heeft zich strak gestaard op de waterdoop en vergeten dat deze 

toen gevolgd werd door geestesgaven, iets wat nu niet gebeurt. En nog meer: men heeft uit het oog 

verloren dat er een doodsdoop is waardoor Christus als Ark des behouds niet acht, maar tallozen  

een gereinigd zielenleven en gemeenschap met God geeft. Satan heeft afgetrokken van het hogere, 

het wezenlijke, het geestelijke, het innerlijke, het antitype en geleid tot het lagere, het ceremoniële 

het tijdelijke, het stoffelijke, het uitwendige. Dat men het zie. 

(Het Heilige der heiligen van Christus’ lijden is het tot zonde gemaakt worden. Dit is de diepste 

zin van het Kruis van Christus). 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXVIII No. 4 APRIL 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 4 

HEBREEËN 11. DE VERWACHTE STAD. 

Hij had hem een stad bereid. 

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. 

           Hebr. 11: 10 

Hoe Abram tot deze verwachting gekomen is en wanneer, wordt ons in Genesis niet vermeld. Daar 

lezen we slechts van de belofte van het Land en van tweeërlei zaad: als het stof der aarde (later 

overgaande tot zand der zee) en van de sterren des hemels. Niet van de stad die fundamenten heeft, 

waaronder het overhemels Jeruzalem van Hebr. 12 moet worden verstaan. Voor ons is het meest 

waarschijnlijke dat de ontmoeting met Melchizedek in Gen. 14 er de aanleiding toe is geweest. In 

hem ontmoette hij de koning van Salem d.i. Jeruzalem die tevens priester was van een hogere orde, 

n.1. van een die hemel en aarde omspant en aan wie hij tienden brengt. Mogelijk is hem naar aan-

leiding daarvan geopenbaard dat het Land dat hij ontvangen zou in de toekomende eeuw het aardse 

Jeruzalem tot hoofdstad zou hebben maar dat er daarna nog een eeuw zou komen waarin dit Jeruza-

lem vervangen zou worden door een veel grootser en verhevener, een dat niet door mensen zou ge-

bouwd maar door God bereid zou worden. De beschrijving hiervan vinden we pas later in Op. 21 

maar het gezicht ervan heeft Abram ontvangen en zo heeft zijn geloofsoog nog een bredere horizon 

mogen aanschouwen. 

 

Het „verwachten” hier is „wachten op”, zie Hand. 17: 16,1 Kor. 11: 33, 16: 11, Heb. 10: 13, Jak. 5: 

7, 1 Petr. 3: 20 en hier, Hebr. 11: 10. Abram heeft er op gewacht in geloof maar zag de vervulling 

niet. Waarom niet? Omdat God nog vele anderen in deze openbaring en heerlijkheid zou laten de-

len. Hij en die vele andere O.T. gelovigen zijn in geloof gestorven en hebben de belofte niet verkre-

gen opdat zij zonder andere gelovigen van die sfeer niet volmaakt zouden worden, d.i. opdat hun 

getal zonder die anderen niet vol zou zijn, Heb. 11: 40. 

 

Men heeft de eeuwen door dit Nieuw Jeruzalem vergeestelijkt en doet dit nog. Men heeft er de he-

mel van gemaakt en gezegd dat Abram verwachtte deze te zullen ingaan. Als dit dan de belofte zou 

zijn, heeft hij deze ook (nog) niet verkregen. Zie 11: 40. De Schrift zegt echter dat hij een stad ver-

wachtte. In Op. 21 zien we die stad; ze komt op aarde neder en behoort tot de nieuwe aarde. Hoe 

kan ze dan de hemel zijn? We nemen ook hier de Schrift liever letterlijk dan uitwissende vergeeste-

lijking te aanvaarden. 

 

Van deze stad is God de bouwmeester en kunstenaar. Inderdaad zal het een kunstwerk zijn dat alle 

verwachtingen ver overtreft. Hierop zal Abraham na zijn opstanding ook nog moeten wachten. 

Maar hij heeft dit beoefend in zijn leven in Kanaän. Eerst zal hij aanzitten, in de vierde aioon, in het 

Koninkrijk der hemelen en dan komt die nieuwe aarde. Maar niet alleen hij zal wachten. Ook Chris-

tus doet dit, in vele opzichten. En zullen wij het ook niet doen? Na onze opstanding moeten we 

wachten op de bedeling waarin ons Hoofd alles onder Zich zal vergaderen dat in hemel en op aarde 

is. Het geloof kan wachten, want het wacht op God die getrouw is en het ook doen zal omdat Hij 

niet liegen kan.           P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 28 

 

Rom. 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die 

(gegeven is) in Christus Jezus.  

 

Door de volle verlossing in Christus Jezus. Verlossing. Er zijn twee woorden die zo vertaald zijn: 

lutrosis en apolutrosis. Het eerste komt voor in Lk. 1: 68; 2: 38 en Heb. 9: 12, het tweede in Lk. 21: 

28; 1 Kor. 1: 30; Rom. 3: 24; Ef. 1: 7; 4: 30; Col. 1: 14; Heb. 9: 35; 11: 35: In Rom. 3: 24; 1 Cor. 

1: 30, Ef. 1: 7, Col. 1: 14 en Hebr. 9: 35 slaat het op de bevrijding van de ellende der zonde, in Lk. 

21: 24 op de verlossing door de komst van Christus, in Heb. 11: 35 op zekere verlossing, in Ef. 1: 

14 en 4: 30 op de bijzondere dag van de verlossing van de leden van het Lichaam. 

 

Apolutrosis is sterker dan lutrosis. Dit laatste is mogelijk te vertalen door lossing of bevrijding, het 

eerste door algehele vrijmaking of volle verlossing; de eerste is meer relatief, het is een bevrijding 

van vijanden en een die de aioon door kan gaan; de tweede is absoluut en doet alle belemmeringen 

t.o.v. datgene waaruit verlost moet worden wegvallen. 

 

Bij de lossing moest in het O.T. een prijs betaald worden. Israëls lossing, waarvan Zacharias zong 

en waar Anna op wachtte, kostte ook een prijs. Beiden zagen en verblijdden zich in de Verlosser en 

spraken niet van de prijs. Christus noemt deze: het is Zijn ziel, d.i. Zijn persoon die Hij tot rantsoen, 

lutron, losprijs, geven zou. Mt. 20: 28; Mk. 10: 45. Door die losprijs verkreeg Hij een aionische 

lossing d.i. de hele toekomende eeuw door kan Hij, nu de prijs betaald is, Zijn volk vrijmaken en 

behouden van hun zonden, Mt. 1: 21. 

 

Hij heeft echter meer dan de losprijs hiervoor gegeven: Hij gaf een antilutron d.i. een volkomen 

rantsoen, 1 Tim. 2: 6 en dat voor allen en kan zo een volle verlossing, een apo-lutrosis tot stand 

brengen waarbij niet alleen vergeving der zonden wordt verkregen maar rechtvaardiging en volle 

verzoening. 

 

De volle verlossing is mogelijk door de volle tegenwaarde. Deze tegenwaarde is niet minder dan Hij 

zelf. Hij heeft Zich met Zijn gehele Persoon ingezet om te verlossen, om vrij te kopen en Zijn Per-

soon is van een alles te boven gaande waarde. 

 

De vraag is: aan wie is de prijs betaald? Aan Satan? Neen, want dan zou Christus Zichzelf aan hem 

hebben overgegeven en in ruil daarvoor loskoping verkregen hebben. Dat zou zijn zo als bij Juda, 

die zelf slaaf wilde blijven als Benjamin dan maar in vrijheid kon heengaan. Hier is het anders: de 

prijs is betaald aan God. Christus heeft Zich Gode onstraffelijk geofferd. Aan Hem werd de prijs 

betaald. De wereld en alles was van God; door haar schuld op Zich te nemen kwam de mogelijk-

heid tot haar lossing tot stand. De losprijs werd betaald en nu geeft God Zijn Zoon alles over, want 

de tegenwaarde, die Zoon Zelf, was meer dan al het geschapene. Er is overwaarde, rijke en grote ja 

alles overtreffende overwaarde: Gods Zoon Zelf. Is de overwaarde zelf al uitnemend groot, ze wordt 

in ons oog nog vermeerderd door wat Hij er door bereikt: rechtvaardiging, verzoening, volle verlos-

sing, verheerlijking. God krijgt ruimschoots wat Hij vraagt, ja, veel meer. Hij vraagt gerechtigheid, 

Hij verkrijgt er bij verheerlijking; het schepsel krijgt zijn overwaarde: het verkrijgt gerechtigheid en 

daarboven heerlijkheid. Welk een verlossing in Christus Jezus! 

 

Rom. 3: 25. Hem bestemde God tot verzoening  middelaar, door geloof in zijn bloed, ter betoning 

van Zijn rechtvaardigheid door het ongestraft laten der zonden die te voren geschied zijn in de 

verdraagzaamheid Gods (en)  
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Voorgesteld”. God heeft Christus voorgesteld, zet de S.V. Dit zou de gedachte kunnen wekken van: 

aan ons voorgehouden, aangeboden. Dit is echter de betekenis niet, „voorstellen” is: voornemen, 

zich voorstellen iets te doen, Rom. 1: 13, Ef 1: 9. We hebben het hier vertaald door: bestemd. God 

stelt hier Christus niet aan ons voor maar heeft Hem tot iets bestemd. 

 

„Verzoening”. De S.V. vertaalde het hier gebruikte woord „hilastèrion” door „verzoening”. Dit is te 

zwak, het woord betekent „verzoendeksel” en is zo ook overgezet in Heb. 9: 15. Er staat dus eigen-

lijk: Christus is een verzoendeksel. Dit is figuurlijke en tevens symbolische taal, wij meenden deze 

door een persoonsaanduiding te moeten weergeven en zetten: verzoeningsmiddelaar. 

 

Paulus herinnert met het door hem gebruikte woord aan de O.T. schaduwdienst. Mozes moest o.m. 

een verzoendeksel maken van louter goud waaruit twee cherubs moesten oprijzen, Ex. 25: 17, 18. 

Waartoe dat was wordt gezegd in vs. 23: „En aldaar zal Ik bij u komen en Ik zal met u spreken 

van boven het verzoendeksel af, tussen de cherubs . . .” Het verzoendeksel was ook de plaats 

waarop de hogepriester één maal per jaar bloed sprengde, eerst dat van de var die hij voor zich en 

zijn huis, daarna dat van de bok die hij voor het volk moest offeren. Hij moest daarbij op het ver-

zoendeksel oostwaarts sprengen en zeven maal voor het verzoendeksel, Lev. 16: 14, 16. 

 

Uit deze beide uitspraken blijkt de betekenis van het verzoendeksel: Het was de ontmoetingsplaats 

van God en de mens. Vanaf dit verzoendeksel sprak God tot Israël, vertegenwoordigd door Mozes 

en kon het volk, nu vertegenwoordigd door Aaron, tot Hem naderen; maar alleen op grond van het 

vergoten bloed. De heilige God spreekt van hieruit tot de zondige mens en de schuldige mens nadert 

tot Hem bij het verzoendeksel. 

 

Christus wordt, leert Paulus, gesymboliseerd door het verzoendeksel. Hij is degene in Wie God en 

mens elkaar ontmoeten. Hij vertegenwoordigt de Vader die door Hem spreekt; Hij bracht immers 

niet Zijn eigen leer maar die van de Vader, Joh. 7: 16 en deed steeds wat Deze welbehaaglijk was. 

Maar Hij vertegenwoordigt ook de mens wiens zoon Hij genoemd wordt. In Hem spreekt God tot 

de mens en deze ontmoet in Hem God. 

 

Maar Christus is in nog andere en diepere zin het verzoendeksel. Hij is n.1. Degene die met Zijn 

bloed tot God nadert en dit op Zich en voor Hem sprengt. In de schaduwdienst maakte alleen het 

bloed het mogelijk in het binnenste heiligdom tot God te naderen. Daar maakte het „verzoening” dit 

is: bedekking voor de zonden en zo werd de verwijdering symbolisch opgeheven. Christus bracht 

geen bloed van var of bok maar Zijn eigen bloed, Heb. 9: 12 en dit heeft oneindig veel hogere 

waarde. Het opent de toegang naar het heiligdom (Gr.: de heiligen, wat in het tekstverband is het 

allerheiligste, Heb. 10: 19). Daardoor kunnen we nu ingaan op een verse en levende weg, Heb. 10: 

20. Deze weg is Hij zelf en door Hem kunnen we nu vrijmoedig toegaan tot de troon der genade. 

Heb. 4:16. 

 

Het bloed van Christus. Hierover spreekt Paulus in Rom. slechts twee maal, 3: 25 en 5: 9, beiden in 

verband met de rechtvaardiging en voorts in1 Kor. 10: 16; 11: 25, 27; Ef. 1: 7; 2: 13; Col. 1: 14, 23, 

Hebr. 9: 14; 10: 19, 29; 13: 12, 20. Dus veertien maal. Verder vinden we het in 1 Petr. 1: 9, 19; 1 

Joh. 1: 7; 5: 6; Op. 1: 5; 7 ; 14; 12: 11, samen zeven maal. In de Evangeliën vinden we het in Mt. 

26: 28; Mk. 14: 24; Lk. 22: 20. Het zevenvoud bij Petrus en Johannes en het dubbele zevenvoud bij 

Paulus wijst er op dat het een zeer heilige zaak is. 

Het bloed van Christus is Gode geofferd leven. Er is vooral eertijds gesmaald over dit bloed. Zij 

die het predikten werden uitgemaakt voor aanhangers der bloedtheologie. Echter, de smalers aan-

vaardden de Schrift niet in haar ontvouwing van de betekenis van het bloed en zagen niets van de 

zelfofferande van de Here Jezus noch van Zijn verzoeningsdood. 
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Het bloed is de ziel van alle vlees, de kracht, de levensstroom er van. Het onderhoudt, voedt en 

draagt het, Lev. 17: 11, 14. Zonder bloed is voor de mens in zijn staat op aarde geen leven mogelijk. 

Christus’ bloed drukt Zijn leven uit dat Hij vrijwillig Gode ten offer gebracht heeft ter wegneming 

der zonden en ter verzoening. Het bloed van bokken en kalveren kon de zonden niet wegnemen en 

behaagde God niet, Heb. 10: 6, 4. Waarom kan het bloed van Christus dit nu wel bewerken? Hier-

om, omdat dit Zijn bloed èn de uitdrukking van het doen van Gods wil tot de dood des kruises èn 

van Zijn wil tot Zelfofferande is. En in de samenvloeiing van Beider wil ligt de behoudenis, Heb. 

10: 8-10. 

Velen hebben hun bloed, d.i. hun leven, gegeven voor een zekere zaak of ter bevrijding van hun of 

iemand anders land. Dit betrof een aardse bevrijding. Men denke aan de eerste en tweede wereld-

oorlog. Bij Christus’ bloed gaat het echter om veel hogere dingen. Het getuigt van het oordeel Gods 

dat over Hem gaat, waarbij ziel voor ziel, d.i. leven voor leven, geëist en waarbij Gods gerechtig-

heid geopenbaard wordt. Hier is echter het wonder dat God slechts één ziel, de Zijne, vraagt. Dit 

kan omdat in Hem alle zielen begrepen zijn. Al brengt Hij slechts één ziel ten offer, daarmee doet 

Hij dit voor allen. Evenals Hij voor allen stierf, 2 Kor. 5, zo vergiet Hij ook Zijn bloed voor allen 

opdat allen vrijspraak kunnen verkrijgen. Voorts koopt dit bloed vrij van de zonde; dit wil zeggen: 

het heeft naast het ondergaan van het oordeel dat de zonde wegneemt, een bate, een surplus ge-

bracht dat recht geeft op het leven. 

 

Christus’ bloed is Zijn geofferde leven maar het verschilt van dat van alle anderen die hun leven 

geofferd hebben voor een zaak of ter bevrijding: het is een voor de zonde en de zonden van anderen 

geofferd leven. Dit is de grondbetekenis. Vergeving, vrijkoping, inwijding, reiniging, ze hebben alle 

te maken met de zonde. En hieruit blijkt Christus’ verhevenheid en uniekheid boven alle gods-

dienststichters dat Zijn dood te maken heeft met de zonde en haar wegneming. Terecht heet het dan 

ook in 1 Petr. 1: 19: het dierbaar bloed van Christus. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

AANHANGSEL 

Bedekking en verzoening 

 

Niet alleen bij de grote „verzoendag”, maar bij de schuld , zond  en brandoffers, lezen we over 

„verzoening” door het sprengen van bloed. De lezer van de Nederlandse vertalingen kan daarbij 

denken aan teksten uit het N.T. waar ook van verzoening sprake is, en dit kan dan tot een ernstige 

verwarring aanleiding geven. 

 

Ook hier is het noodzakelijk terug te gaan tot de geïnspireerde tekst en onderscheid te maken tussen 

de dingen die verschillen. 

 

Het Hebreeuwse werkwoord, dat gewoonlijk vertaald wordt door „verzoenen”, is kaphar, en het 

overeenstemmende naamwoord „verzoening” is kopher. We moeten ook rekening houden met het 

meervoud kippurim en met kapporeth, het deksel van de ark des Verbonds, steeds door „verzoen-

deksel” vertaald. 

 

Kaphar wordt in de Statenvertaling enkele malen niet door „verzoening” vertaald, en dit kan ons 

helpen de grondbetekenis van dit woord te leren kennen: 

 

Gen. 6: 14 bepekken (dus met pek, of asfalt, bedekken). 

 

Deut. 21: 8 wees genadig. 
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Jes. 28: 18 teniet worden (het verbond met de dood zou, namelijk, „bedekt” worden, en dan niet 

meer van kracht zijn). 

 

Kopher wordt in de volgende teksten gebruikt: 

 

Gen. 6: 14 pek (de stof waarmee ze gewoonlijk het hout van een vaartuig bedekten). 

 

Ex. 21: 30 losgeld (d.i. geld waarmee men een grote onachtzaamheid kon „bedekken”). 

 

Ex. 30: 12 en Num. 35: 31, 32 verzoening. 

 

1 Sam. 6:18 landvlekken (dat zijn ,.dorpen” of plaatsen waar men dekking vindt). 

 

1 Sam. 12:3 geschenk (iets dat een goede gezindheid verwekt ). 

 

Job 33: 24 en Spr. 6: 35 verzoening. 

 

Job 36: 18; Ps. 49: 8 en Spr. 13: 8; 21: 18, Hooglied 1: 14; 4: 13 cyprus (de bloemen van de Henna 

struik, die de wijngaarden bedekten), 

 

Jes. 43: 3 losgeld. 

 

Am. 5: 12 zoengeld. 

 

Kippurim vindt men in de volgende teksten: 

 

Ex. 29: 36; 30: 10, 16 verzoeningen. 

 

Lev. 23: 27, 28; 25: 9 dag der verzoeningen. 

 

Num. 5: 8 verzoening. 

 

Num. 29: 11 verzoeningen. 

 

Vooral uit de plaatsen, waar het stoffelijke dingen betreft, leert men dat de grondbetekenis van die 

woorden in verband staat met de gedachte van bedekken. Men vergete daarbij niet, dat kapporeth 

het deksel is van de ark. 

 

Als het over zonden, ongerechtigheden en dergelijke gaat, dan is de bedoeling dat deze “bedekt” 

worden, bijv. voor Gods „aangezicht”. We vinden deze betekenis ook in Ps. 32: 1 en 85: 3, al wordt 

hier een ander woord (kasah = bedekken) gebruikt. In Rom. 4: 7, waar Ps. 32: 1 wordt aangehaald, 

gebruikt de Griekse tekst epikalupto (overdekken). 

 

De symbolische bloedige offers werden in de Wet voorgeschreven om tegemoet te komen aan de 

zwakheid van de mensen, die behoefte hadden aan zichtbare voorstellingen van geestelijke werke-

lijkheden. Deze offers wezen op het ware Offer, dat van Christus, met het oog op hetwelk God -  

onder zijn verdraagzaamheid en niettegenstaande zijn gerechtigheid, de zonden kon „voorbijgaan” 

(paresis). Christus was het ware hilastèrion, of middel van tijdelijke bedekking, van die zonden, 

Rom. 3: 25, 26. Er was tijdelijke vergeving van zonden en opschorting van het oordeel. 

 

In de Septuagint en in het N.T. vindt men de woorden hilaskomai, hilasmos en hilastèrion, die over-
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eenstemmen met de Hebreeuwse woorden kaphar, kopher en kapporeth. Kapporeth wordt in Ex. 25: 

17 vertaald door „hilastèrion epathema”, d.i. het deksel (van de ark) dat gunstig stemt. 

 

De vermelde drie Griekse woorden zijn verwant met het woord hileos, dat in Mat. 16: 22 en Heb. 

8:12 voorkomt, en de betekenis heeft „goed gezind zijn”. Als het God betreft, kan men dan vertalen 

„genadig zijn”. Ziehier alle plaatsen van het N.T. waar die woorden in voorkomen: 

 

 

Hilaskomai. 

 

Luk. 18: 13 Wees mij zondaar genadig. 

 

Heb. 2: 17 Een getrouwe hogepriester. . . om de zonden van het volk te verzoenen. 

 

Hilasmos. 

 

1Joh. 2: 2 Hij is een verzoening voor onze zonden. 

 

1Joh. 4: 10 Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 

 

Hilastèrion, 

 

Rom. 3: 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening . . . door de vergeving van de zonden, 

die te voren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. 

 

Heb. 9: 5 Het verzoendeksel. 

 

Waar de algemene betekenis van de Hebreeuwse woorden, die van een bedekken (der zonden) is, 

dus van een „voorbijgaan” en vergeven, hebben de Griekse woorden meer de betekenis van „gun-

stig stemmen”, „genadig zijn”. Men kan inderdaad, in verband met de offers, tot de volgende aan-

eenschakeling van gedachten komen: 

 

1. Door de berouwvolle houding van de oprechte offeraar, kon God zijn goede gezindheid  

 tonen, verdraagzaam zijn. 

 

2. Met het oog op het ware Offer, konden de zonden tijdelijk bedekt blijven, niettegenstaande  

 Gods gerechtigheid. 

 

3. De zonden worden dus vergeven, d.i. tijdelijk niet toegerekend. 

 

Men bemerkt, dat Johannes, een der apostelen der besnijdenis, tweemaal hilasmos gebruikt in ver-

band met Christus, en dus niet verder gaat dan de gedachte van „bedekking” of „genadig zijn”. 

 

Maar Paulus, de apostel der volken, gebruikt wel eenmaal hilastérion, Rom. 3: 25, in verband met 

Gods verdraagzaamheid, maar gaat verder dan de gedachte van „bedekking”, als hij in het volgende 

vers spreekt over het rechtvaardigen van hem die „uit het geloof van Jezus” is. Hij is ook de enige, 

die de woorden katallasso en katallagè gebruikt, die werkelijk „verzoenen” en „verzoening” beteke-

nen, en niet slechts „bedekken” en „bedekking”. Ziehier al de Schriftplaatsen waar die twee woor-

den in voorkomen: 
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Katallasso (verzoenen). 

 

Rom. 5: 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend werden door de dood van zijn 

Zoon. veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden in zijn leven. 

 

1Kor. 7:11 Of met de man verzoene. 

 

2Kor. 5: 18 20 En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoent door Christus en ons 

de bedeling van de verzoening geeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen-

de, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo 

zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat U met God verzoenen”. 

 

Katallagè (verzoening). 

 

Rom. 5:11 Door onze Here Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. 

 

Rom. 11: 15 Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. 

 

2Kor. 5: 18, 19 Zie hierboven, onder katallasso. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 40 

 

Mt. 23: 15 „Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij omreist zee en land 

om één Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, maakt gij hem een kind (Gr.: een zoon) 

der Gehenna, twee maal meer dien gij zijt.” 

 

Mt. 23: 33 „Gij slangen, gij adderengebroedsels, hoe zoudt gij het oordeel der Gehenna ontvlie-

den”. 

 

In Mt. 23 vinden we de grote strafrede tegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Zij deden allen 

moeite om proselieten te maken. Hun bekeerlingen waren echter nog geveinsder en huichelachtiger 

dan zij en verdierven het nog meer dan hun leermeesters. Eenmaal in het Jodendom opgenomen, 

kwamen de oude heidense zonden weer met kracht naar boven. De nieuw bekeerden zagen dat zij 

het zo nauw niet behoefden te nemen met de aanvaarde wet en dat men die kon houden in naam of 

in schijn en er met het hart verre van kon zijn. Waar zij door de besnijdenis in Israël opgenomen wa-

ren, vielen zij onder de wet en onder het oordeel waarin de straf der Gehenna begrepen was (en is). 

Zij maakten zich dubbel schuldig, want niet alleen veinsden zij uiterlijk maar in stede dat zij tracht-

ten wettisch te leven, leefden zij in zonden die tot het oordeel der Gehenna moesten leiden. 

 

We merken op dat het Grieks niet heeft: „katakrima” veroordeling, S.V.: verdoemenis, naar „krisis”, 

oordeel: „het oordeel der Gehenna”; dat is: hetwelk tot straf meevoert het werpen er in. 

 

Jak. 3: 6 “De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is onze tong onder onze 

leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad der geboorte en wordt ontsto-

ken van de Gehenna.” 
 

Een moeilijk gedeelte is: „ontsteekt het rad der geboorte”. Dit wordt verschillend vertaald. We ge-

ven enkele overzettingen weer. „En zet de loopbaan van het leven in vlam” (Van Tichelen); “en 

zelfs het wereldrond in vlammen zet” (Albrecht); „en zet de loop van het aanzijn in brand” (Mi  
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niaturbibel); „die zowel de hele gang des levens tot hel maakt als ook van de Hel in brand gesto-

ken wordt” (Menge); „en de kring der schepping in brand zet, zelve door de hel ontvlamd” (Leid-

se Vert.); „en zet ons levensrad in vlam” (Brouwer); „en ons levensrad in brand steekt, zelf in 

vlam gezet door de hel” (Canisius Vert.); “en het rad der geboorte in vlam zet” (Nwe Vert.). Men 

ziet, heel wat weergaven. 

 

Wat is „het rad der geboorte”. We vinden hier dezelfde constructie als in Jak. 1: 23: „zijn aangebo-

ren aangezicht”: Gr.: „het gezicht zijner geboorte”. We menen daarom dat met het „rad der geboor-

te” het lichaam bedoeld wordt; nader: de levensgang van dat lichaam; nog breder: onze hele le-

vensgang. „Wereldrond” en „schepping” zijn daarom geen goede weergaven. 

De tong nu besmet door haar onbedwingbare uitingen heel onze levensgang. Zij is een wereld van 

ongerechtigheid: door haar in woord geuite gedachten besmet zij het lichaam. 

 

Ongerechtigheid; er is geen ongerechtigheid welke een ongebreidelde tong niet bewerkt, door haar 

vloeken, valse leer, bedreigingen, verleidingen. Zij ontsteekt het rad der geboorte, het lichaam met 

zijn wondervolle organisme en zijn vermogen te voelen en voert het door haar invloed ten verderve. 

Door de tong, dit is de taal die zij uit, worden de hartstochten zo opgezweept dat zij niet langer on-

der de controle van de rede en de wil staan en de mens tot zulke daden aanzetten dat het lichaam 

daarbij kan ondergaan. Van boze of venijnige woorden komt het tot rampzalige daden. Ze wordt 

ontstoken door de Gehenna. “Door” is hier: „vanwege”. De Gehenna wordt als de grondoorzaak 

aangegeven. Zij wijst hiermee een macht aan die onder deze naam wordt aangeduid. Dit is de Dui-

vel die door zijn beïnvloeding de tong tot haar kwaadaardige uitingen verleidt. Jakobus komt hier 

toe omdat hij zekere overeenkomst ziet: de tong is een vuur, de Gehenna is een vuur. De tong voert 

ten verderve, de Gehenna verderft; de derde ongenoemde, Satan, verderft ook maar komt eenmaal 

in de poel des vuurs, wat voor ons ook de Gehenna is, het aionische vuur dat de Duivel en zijn en-

gelen bereid is, Mt. 25: 41. Gehenna hier is dan een overnoeming: het vuur wordt genoemd, hij die 

de hoofdpersoon er in zal wezen, en dat eerst 1000 jaar na Christus’ wederkomst, wordt bedoeld. 

 

10. Tartarus. 

 

Het woord „Tartarus” komt wel voor in de Griekse taal maar niet in het N.T. Daar vinden we het 

werkwoord „tartaroo”: „in de Tartarus werpen”, dit alleen in 2 Petr. 2: 4. 

 

De Tartarus was bij de Grieken het diepste deel van de Hades. Deze zelf was voor hen een zeer 

groot gewelf in het binnenste der aarde; de Tartarus was de huiveringwekkende verblijfplaats der 

opstandelingen tegen de oppergod Zeus, de Titanen, en van de goddelozen. De bewaker van deze 

onderwereld was Aides (vanwaar wellicht de naam Hades komt) of Pluton. De zielen van de overle-

denen moesten als schimmen naar de Hades gaan. Daartoe werden ze tegen een vergoeding van een 

obool, een klein geldstuk dat men de gestorvene op de tong lei, door de norse schipper Charon, 

overgevaren over de stromen die de bovenwereld van de onderwereld scheidden; de bekendste hier-

van is de Styx. Wanneer men eenmaal in de Hades was, kon men niet weer terug want een reusach-

tige hond met verscheidene koppen, Kerberos geheten, bewaakte de ingang. Aldus de Griekse my-

thologie of godenleer. Nu de tekst. 

 

2 Petr. 2: 4 „Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft maar die in de 

Tartarus geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel 

bewaard te worden ...” 
 

We geloven niet dat Petrus aan de Heidense Tartarus gedacht heeft. De engelen die gezondigd heb-

ben van zijn tweede Brief zijn voor ons de geesten die in de gevangenis zijn van zijn eerste. Dit zijn 

naar we zagen geen aflijvige zielen van mensen, deze heten nergens geesten, maar de zonen Gods 

van Gen. 6, de engelen die hun woonstede verlaten hebben en tot de dochters van Adam zijn geko-
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men om met hen vleselijk gemeenschap te hebben, uit welke verbintenis de reuzen van die dagen 

zijn voortgekomen. Die engelen zijn opgesloten in de Tartarus. Tot hen nu is Christus in de geest, 

d.i. in Zijn opstandinglichaam, heengegaan om hen iets af te kondigen. Wat weten we niet. Waar we 

niet geloven dat Hij toen afgedaald is in het onderaardse  - daar is Hij slechts geweest toen Hij in de 

„afgrond”, het graf, is nedergedaald, menen we dat we de Tartarus niet in de aarde moeten zoeken. 

Waar dan, dat weten we niet. Eén ding is zeker, hij is niet de Hel der Traditie. Daarin zou een vuur 

moeten branden, dus licht moeten wezen, hier echter is sprake van keten der duisternis. Verder staat 

er dat zij tot het oordeel bewaard worden; indien zij in de traditionele Hel waren, zouden zij al in 

het oordeel zijn. 

 

11. De Poel des vuurs. 

 

We vinden deze vermeld in Op. 19: 20, 20: 10 en 14. 

 

Op. 19: 20 “Deze twee (n.1. Beest en Valse Profeet) zijn levend geworpen in de poel des vuurs.” 

 

Op. 20: 10 “En de Duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer alwaar 

ook het Beest en de Valse Profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden in de aionen der aionen.” 

 

Op. 20: 15 “Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens die werd geworpen 

in de poel des vuurs.” 

 

De Poel des vuurs is voor ons een letterlijk vuur want er staat dat hij met sulfer brandt (d.i. zal 

branden). Waar de Here stoffelijke zwavel en letterlijk vuur op Sodom en Gomorra deed neerko-

men, Gen. 19: 24, menen we dat Op. 19 en 20 dit ook op het oog heeft. 

 

De Poel des vuurs is voor ons de Gehenna, het aionische vuur dat voor de Duivel en zijn engelen 

bereid is. Daarin komt hij duizend jaar later dan Beest en Valse Profeet. In de Poel des vuurs zullen 

voorts allen die het Beest en zijn beeld aanbeden hebben gepijnigd worden met vuur en sulfer voor 

de heilige engelen en het Lam, Op. 14: 10. De rook van hun pijniging gaat op in de eeuwen der 

eeuwen, vs. 11. Ook het woord “rook” wijst op letterlijke rook. Het komt 13 maal voor in het N.T. 

en is steeds dat wat wij er in het gewone leven onder verstaan. Zie Hand. 2: 19, Op. 8: 4, 9: 2, 2, 2, 

3, 17, 18; 14: 11; 15: 8; 18: 9, 18; 19: 3. De Poel des vuurs is daarom voor ons de Gehenna; hij is 

een letterlijk vuur aangewakkerd door zwavel. 

 

12. De tweede dood. 

 

“En de dood en de hades werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood.” Op. 20: 

14. 

De leer van het Vagevuur, het louteringsvuur, (vagen is vegen, d.i. reinigen) is gaandeweg in het 

Christendom tot ontwikkeling gekomen. De Hervorming heeft deze leer wel verworpen maar bij 

vele Protestantse mystici is ze toch weer in andere vorm staande gehouden. Deze leer veronderstelt 

het bewust voortleven der ontlichaamde zielen. 

 

Door sommigen die deze leer niet aanhangen maar die der opstanding komt ze in een nieuwe vorm 

weer naar voren. Zij menen dat de tweede dood een geestelijke toestand is, dat de poel des vuurs 

geen letterlijk vuur is maar een geestelijke loutering en dat zij die in de poel des vuurs komen daar 

van hun zonden gereinigd zullen worden. Dit zal dan zijn na hun opstanding; de tweede dood is dan 

een geestelijke dood en evenals de gelovigen die uit de (geestelijke) dood in het (geestelijke) leven 

kunnen overgaan, zo zal dit met dezen ook het geval zijn. Wij willen dit nagaan. 

 

De term „tweede dood” vinden we in Op. 2:11. Die overwint zal van de tweede dood niet bescha-
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digd worden”, in 20: 6: „Gelukkig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze 

heeft de tweede dood geen macht”, in 20: 14, hierboven geciteerd en in 21: 8: „maar de vrees  ach-

tigen en de ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgoden 

en al de leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en sulfer brandt, hetwelk is de tweede 

dood”. 
 

Het woord „beschadigen” betekent eigenlijk naar de afleiding: onrecht doen en is zo vertaald in Mt. 

20: 13, Hand. 7: 24, 25: 10, 11, Col. 3: 25, 2 Kor. 7: 12; of ongelijk doen, Hand. 7: 26, 27,1 Kor. 6: 

7, 8, 2 Kor. 7: 2, Gal. 4: 12, Fil. 18; verder is het vertaald door: beschadigen, Lk. 10: 19, Op. 6: 6, 7: 

2, 3; 9: 4, 10, 19; 11: 5, 5; 2: 11 en 22: 11. 

Het „beschadigen” van de tweede dood betekent o.i. het tekort schieten in de balans waarin de wer-

ken afgewogen worden. Wiens krediet te weinig is, komt in de tweede dood. 

 

Wij menen voorts dat de tweede dood evenzo goed een letterlijke dood is als de eerste en dus de 

gehele mens omvat. We gronden dit op tweeërlei. Ten eerste: Waar in het N.T. sprake is van een 

„tweede” als een vervolg op een „eerste” betreft het steeds een persoon of zaak van dezelfde soort. 

De tweede zoon is mede een zoon, Mt. 21: 10, de tweede broeder een broeder, 22: 26, de tweede 

nachtwake een nachtwake, Lk. 12: 38. Zo ook met wonder, Joh. 4: 54, reize, Hand. 7: 13, wacht, 

Hand. 12: 10, de tweede mens, 1Cor. 15: 47, Psalm, 13: 33, voorhangsel, Heb. 4: 3, brief, 

2Petr. 3:1, beest, Op. 4: 7, zegel, 6: 3, engel 8: 8, wee, 17: 14. 

 

Men ziet, het zijn steeds twee personen of zaken van dezelfde soort. Nu kan het tweede van rijker of 

voller betekenis zijn dan het eerste: zo de tweede reize, de tweede mens, maar de soort verandert 

daarmee niet: het was een reis die de broeders deden, Christus was een mens die kwam. Zo ook is 

de tweede dood een dood al is hij dan ook een straf  en geen natuurdood. Waar hij een dood is, is hij 

geen vernietiging. Dan had de Schrift Kathairesis of Katalusis moeten gebruiken. Maar wel een 

onbewuste staat. Wie meent dat hij een soort vagevuur is, een loutering, doet te kort aan het woord 

„tweede” vergeleken met andere „twee  de’s”., Ten tweede betekent het woord „dood” „thanatos”, 

nooit een geestelijke dood. Het woord komt 118 maal voor in het N.T., te veel om alle teksten te 

citeren. We beperken ons daarom tot de Openb. zelf. Daarin vinden we het woord 18 maal: 1: 18, 2: 

10, 23; 6: 8, 8; 9: 6, 6; 12: 11, 13: 3, 12; 18: 8; 20: 13, 13, 14a, 21: 4 en dan 2: 11, 20: 6, 14b; 21: 8. 

In al de andere teksten van de Openb. is dood de lichamelijke dood, en geen geestelijke, waarom 

zou dan de tweede dood een figuurlijke of geestelijke moeten zijn. De dood van Op. 2: 10 is een 

letterlijke lichamelijke dood, deze zal er eenmaal niet meer zijn, 21: 4, hoe kan dan de tweede dood 

in 2: 11 en 21: 8 een figuurlijke dood zijn. De dood van 20: 14a is de letterlijke, waarom dan de 

tweede in vs. 14b niet? 

 

De tweede dood is de verbranding in de poel des vuurs die met sulfer brandt. Ook sulfer heeft ner-

gens een figuurlijke betekenis in de Schrift. Het is steeds letterlijke zwavel. Deze tweede dood is de 

Gehenna straf van Lk. 12: 4 en 5. Sommigen menen dat dit vernietiging is, dit zegt de Schrift niet, 

het is een dood. God kan in de Gehenna verderven maar er staat niet dat dit een vernietigen is: ver-

derven betekent kwijtraken of kwijtmaken. Over wat daarna met hen die in de tweede dood komen 

gebeuren zal meldt Openb. niets, het staat in het teken van het oordeel. Zij die de Alverzoening 

voorstaan, leiden de opstanding uit de tweede dood af uit1 Kor. 15: 26: De laatste vijand die teniet 

gedaan wordt is de dood en uit Rom. 5: 12 21. Op deze zaak kunnen we hier echter niet verder in-

gaan. 

 

We geloven twee dingen:  

1° dat de tweede dood een letterlijke lichamelijke dood is en geen geestelijke,  

2° dat Op. 20 22 geen opstanding uit die dood leert. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 16 

V. DE GEESTESDOOP. 

1. De doop in heilige geest. 

Buiten de waterdoop, “de doop van Johannes”, die uit de hemel was, is er de doop in heilige geest. 

We noemden die hier boven de geestesdoop. Johannes de Doper zei hiervan: 

 

Mt. 3:11 „Ik doop u wel in water tot bekering maar die na mij komt is sterker dan ik, . . . die zal u 

in heilige geest en vuur dopen.” 
Zie ook Lk. 3: 16 dat gelijkluidend is en Mk. 1: 8, dat het “in vuur” weg laat. 

 

Eerst een woord over de term „heilige geest”, dan over de zaak zelf. 

 

De term „in heilige geest”, Gr, „pneuma hagion” wil niet zeggen in de Heilige Geest, de Persoon 

des Geestes maar in Zijn gave. Men kan immers niet „in” een persoon gedoopt worden, wel „tot in” 

een persoon. Overal waar sprake is van de doop „in heilige geest” is dit in de gaven van de Geest. 

Dat er staat „dopen”, indompelen, is om aan te geven dat de gaven rijkelijk gegeven worden. Het-

zelfde wordt uitgedrukt door het woord „vervullen met heilige geest” waar dan in het Grieks de 

tweede naamval staat. Ook daarmee wordt dan de gave aangeduid. Uitgezonderd is alleen Ef. 5: 18; 

hier wordt de Persoon mee bedoeld, maar daar staat er geen tweede  maar een derde naamvalsvorm, 

betekenend dat de Geest èn de Vuller èn tevens het vullende is. 

 

Johannes doopte in water, Christus zou in heilige geest dopen. Dit is een tegenstelling maar deze is 

niet daarin gelegen dat het water een stoffelijke onpersoonlijke substantie is en de geest een onstof-

felijke en persoonlijk Iemand aanduidt maar dat èn water èn geest onpersoonlijk zijn, het een, een 

substantie, de ander een gave, maar dat hun hoedanigheid zeer verschilt: water is stoffelijk en uit-

wendig, heilige geest is geestelijk en inwendig. 

 

De woorden “heilige geest en vuur” duiden niet twee dingen aan maar één zaak, een twee voor een, 

betekenend: vurige heilige geest. 

 

Wat is nu de doop in pneuma hagion, in heilige geest? Dit leert ons Lk. 24: 49 vergeleken met 

Hand. 1: 4. In Lk. 24 zegt de Here: 

 

“En zie Ik zend de belofte des Vaders op u maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aan-

gedaan zijn met kracht uit de Hoogte”. En in Hand. 1: 4, 5 

 

„En als Hij met hen vergaderd was beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden 

maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes 

doopte wel in water, maar gij zult in heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” 

 

In beiden, in Lk. en Hand., wordt hun bevolen in Jeruzalem te blijven, in beiden wordt gesproken 

van „de belofte des Vaders”, deze heet in Lk. „kracht uit de Hoogte”, in Hand. „in heilige geest ge-

doopt”. „Heilige geest” is dus „kracht uit de hoogte”, een kracht; geen Persoon. Deze kracht open-

baart zich veelvoudig want er worden heel wat gaven mee aangeduid: demonen uitwerpen, spreken 

in nieuwe talen, bestand tegen slangengif en gif in het algemeen, gave der gezondmaking (Mk. 16); 

voorts: woord der wijsheid, woord der kennis, geloof, gave der gezondmaking, werking van krach-

ten, profetie, onderscheiding der geesten, menigerlei talen, uitlegging der talen (1 Kor. 12). Voor al 

deze gaven is pneuma hagion de algemene naam en de doop in heilige geest is de indompeling in de 
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kracht van Boven. Deze indompeling heet „doop” omdat ze een sterke bekwaammaking is in een of 

ander opzicht. Men kreeg geen gave die maar net toereikend was, maar men werd als het ware in 

geest ingedompeld, er geheel mee overgoten. Vanzelf is dit een uitbeelding; het wezen is: het in 

rijke mate ontvangen van kracht, voor of duidelijke begiftiging met een gave. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXVIII No. 5 MEI 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 5 

HEBREEN 11. SARA’S GELOOF I 

Sara’s moederschap. 

Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om moeder te worden en boven de gunsti-

ge leeftijd heeft zij gebaard, daar zij Hem getrouw achtte die het beloofd heeft. Heb. 11: 11. 

 

De zinsnede „om moeder te worden” is een vrije vertaling. Het Gr. heeft „eis katabolèn spermatos”, 

„tot nederwerping van het zaad”. Dit beduidt o.i. hier dat Sara’s eicel uit de eierstok naar de baar-

moeder afdaalde. In wat ruimere zin is dit het vermogen om moeder te worden zoals bijv. Nwe Vert. 

heeft. Canisius heeft: kracht tot zwangerschap, de Leidse: kracht om bevrucht te worden. 

 

In dit vers vestigt de apostel de aandacht op de wonderlijke kracht van het geloof en dat om in de 

moeilijkste omstandigheden en bij onoverkoombare hinderpalen God te vertrouwen in datgene wat 

bij de mens uitgesloten en onmogelijk is. Het gaat hier over een vrouw die boven de jaren van het 

moederschap is gekomen en die de belofte krijgt toch een zoon te zullen hebben en dat over precies 

een jaar nadat het beloofd is. Geen wonder dat zij er om lachte uit ongeloof: zo iets was absoluut 

onmogelijk. 

 

Echter, het woord der belofte liet haar geen rust, ze werd er mee werkzaam en ze aanvaardde de 

belofte als van Een die getrouw en daarbij machtig is om Zijn woord gestand te doen. En zie, het 

wonder geschiedde: zij voelde na korte tijd in haar lichaam een verjongende kracht werkzaam en op 

zekere dag ging het haar „naar de wijze der vrouwen”. Hiermee ging iets gepaard bij haar man: zijn 

mannelijk vermogen dat verstorven was, keerde terug. Zo verkregen zij een tweede jeugd. 

 

Van deze dingen spreekt Genesis niet. Daar vinden we de Goddelijke zijde: „En de Here bezocht 

Sara zoals Hij gezegd had en de Here deed aan Sara zoals als Hij gesproken had. En Sara werd 

bevrucht”, 21: 1, 2a. Hier in Hebreeën wordt de menselijke kant belicht: de kracht van Sara’s ge-

loof. Deze is aan het eerste voorafgegaan. Zo vinden we dan: belofte, aanvaarding, vervulling. 

 

God heeft dit wonder om zeker twee redenen gedaan. Ten eerste om alle menselijke mogelijkheid, 

die „naar het vlees”, uit te sluiten. Ten tweede om aan te tonen dat Hij getrouw is. En dat om allen 

die daarna zouden geloven door de vervulling die hier plaats vond te verzekeren dat even zeker als 

Hij Zijn woord aan Sara vervulde Hij dit ook in de toekomst doen zal aan allen die in enig opzicht 

Zijn beloften geloven die van verdere strekking zijn en welker vervulling wacht op de opstanding. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 29 

De dienst van het bloed. Als we de zijden van het bloed nagaan blijkt dat het een achtvoudige 

strekking heeft.  

- Het dient ter vergeving van zonden en misdaden, Mt. 26: 28, 1 Joh. 1: 7, Col. 1: 14, Ef. 1: 7,  
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- ter reiniging van dode werken, Heb. 9: 14,  

- ter verkrijging of loskoping van de Zijnen, Hand. 20: 28,  

- ter heiliging, Heb. 13: 12,  

- ter inwijding van het Nieuwe Verbond, Mt. 26: 28, Mk. 14: 24, Lk. 22: 20,1 Kor. 10: 16, 11: 

25, Heb. 13: 20,  

- ter rechtvaardiging, Rom. 5: 9,  

- ter nabijwording van de Heidenen (Natiën), Ef. 2: 13,  

- ter volle verzoening aller dingen, Col. 1: 20. 

 

Uit bovenstaande blijkt welke grote kracht het bloed van Christus heeft. Het is werkzaam in alle 

sferen, omspant aarde en hemelen, ja het heelal. Het is voor individuele zonden van Israël, voor die 

der Natiën en ook voor de geestelijke wereld der hemelmachten. Dit betreft de uitdelgende macht.  

 

Tevens stelt het in verschillende posities:  

- het is voor het zetten in het Nieuwe Verbond,  

- voor het tot rechtvaardigen stellen,  

- voor het nabij worden. 

 

Geloof in Zijn bloed. De rechtvaardiging geschiedt door geloof in Zijn bloed. Niet het geloof in 

Christus’ Persoon alleen rechtvaardigt, er is meer voor nodig. Wie tot in Christus gelooft als Zoon 

van de levende God is wedergeboren, Mt. 16: 18, 1 Joh. 5: 1 maar hiermee is hij nog niet gerecht-

vaardigd in de zin die Paulus ons leert. Daartoe is nodig geloof in Christus’ bloed. Toen Petrus zijn 

belijdenis deed in Mt. 16, was hij wedergeboren maar van Christus’ lijden wilde hij nog niet weten 

zoals vs. 22 laat zien, hij geloofde nog niet in Christus’ bloed. Het Grieks heeft hier voor in “en” 

wat in dit verband betekent: in de sfeer van. Deze is die van het offer. Het gaat hierbij dan ook niet 

om de vraag wie Christus’ Persoon is maar om wat Hij aan en door het kruis bewerkt heeft, niet om 

wie de mens Jezus is maar om wat de priestermens Jezus Christus door Zijn offerdood heeft ver-

worven. Geschiedt er zonder bloedstorting geen vergeving, Heb. 9: 22, het bloed van Christus heeft 

niet alleen deze kracht maar geeft ook aan degenen die mogen voortschrijden op de weg des heils 

en van de Persoon des Heren mogen komen tot Zijn volbrachte werk, zoals Paulus dit heeft mogen 

openbaren, een nog hogere en rijkere genade: het kan tot rechtvaardigen stellen, Rom. 5: 9. De gang 

daartoe ontvouwt Paulus in de volgende hoofdstukken. 

 

Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid is hier niet Zijn subjectief 

rechtvaardig zijn maar Zijn objectief uitoefenen van het recht. Deze heeft Hij betoond in de veroor-

deling van Christus aan het kruis. Hij kan de zonde niet ongestraft laten omdat ze indruist tegen Zijn 

Wezen. Zijn gerechtigheid eist tweeërlei: het volkomen beantwoorden aan Zijn norm, Zijn wet, en 

Zijn straf over wie daaraan niet beantwoorden wil. 

 

Over deze gerechtigheid spreekt de apostel niet rechtstreeks. Hij wijst op iets anders: op Gods 

rechtvaardigheid door niet te straffen, op het voorbijgaan aan de zonden. Dit was echter niet uit 

laakbare toegevendheid t.o.v. de zonden maar om tot Christus te leiden. Daartoe gaf Hij immers 

Zijn wet, die moest de jeugdleider zijn tot Christus op Wie Hij de straf zou leggen die de vrede aan-

brengt. 

 

Het voorbijgaan der zonden te voren geschied. God ging aan de zonden voorbij; Hij deed alsof ze 

er niet waren en liet ze ongestraft. Men zal opmerken dat er in de Schrift talrijke voorbeelden zijn 

waarin Gods gericht over de mens in het algemeen (Zondvloed, Babel) en over Israël in het bijzon-

der gegaan is (o.a. de omzwerving in de woestijn, de vurige slangen, de Richtertijd, de wegvoering), 

ook over individuele Israëlieten (Achan, Achab, Uzzia e.a.). Hoe kan Paulus dan schrijven dat God 
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de zonden voorbijging? 

We moeten dit voorbijgaan anders bekijken. Inderdaad heeft God dikwijls gestraft en dit weet Pau-

lus zeer goed maar hij bedoelt iets anders en wel het ceremonieel bedekken der zonden in de offer-

dienst en in het bijzonder op de grote verzoendag. Israëls zonden werden in wezen niet „verzoend”, 

zoals de S.V. vertaalt, maar „bedekt”. Ze bleven liggen want het bloed van bok of var kon de zon-

den niet wegnemen, Heb. 10: 4. Dit doet alleen het bloed van Christus. God leerde Israël door de 

offers enerzijds wel dat de schuld door een onschuldige gedragen moest worden maar anderzijds dat 

de gebrachte offers op zichzelf niet afdoende waren, immers bleef de toegang tot het binnenste hei-

ligdom gesloten. Priester en hogepriester deden geen verzoening maar bedekking van de zonden en 

hieraan ging God ceremonieel voorbij en liet ze ongestraft. 

 

„Vergeving”. De S.V. zette voor dit voorbijgaan „vergeving”. Dit is echter onjuist, er staat niet „ap-

hesis” (afesis) zoals bijv. in Mk. 1: 4 maar „paresis” en dit betekent een voorbij  of door laten gaan. 

Het werkwoord parerchomai is merendeels vertaald door: voorbijgaan, Mt. 5: 18; 8: 28, 24: 35 e.a. 

 

Met bovenstaande is niet gezegd dat er voor het besef geen vergeving plaats vond. Ps. 51, 103 en 

andere teksten leren ons wat anders. En dit niet alleen maar de Here rekende veler geloof tot recht-

vaardigheid. We lezen daarvan voor het eerst bij Abram in Gen. 15 maar we mogen zeer wel aan-

nemen dat dit ook het geval geweest is met de vaderen voor en vlak na de Vloed en later met velen 

in Israël onder het Oude Verbond. Reeds daaronder heeft Abraham zonen en dochteren gehad. Van 

een dezer laatste lezen we tenminste in Lk. 13: 10 e.v. en van zijn zonen noemt Heb. 11 een rij van 

gelovigen wier geloof van dezelfde aard geweest is als dat van de vader der gelovigen. De offerdie-

ren wezen hen typisch heen naar de bloedstorting en dood van Een die met God kon verzoenen. Hoe 

vaag dit mogelijk geweest moge zijn, God rekende het tot rechtvaardigheid en dit op grond van het 

door Christus te brengen offer. Indien deze O.T. al dieper geleide gelovigen het evangelie dat Paulus 

uiteenzet hadden ontvangen, zij zouden het geloofd hebben. Zij hadden slechts de kiem ervan in 

zich maar zullen in de opstanding snel opwassen in de kennis des Heren Jezus en het door Paulus 

hierin gepredikte evangelie verstaan. Zo zullen zij mede tot Abrahams zonen gerekend worden en 

behoren tot de vele broederen die in de Eerstgeborene de unieke Zoon Abrahams zullen zien. 

 

Gods verdraagzaamheid. Deze is zeer groot. De Here is traag tot toorn enerzijds en zeer barmhartig 

anderzijds. Hij heeft veel van Israël en de wereld verdragen. En doet dit nog. En dit alles omdat Hij 

er naar Zijn innerlijke ontferming een doel mee op het oog heeft en zowel Israël als de wereld naar 

een staat van heerlijkheid wil voeren. Hij verdroeg Israël in de woestijn, tijdens Richteren en Ko-

ningen, Hij deed het weer in de volheid des tijds en in de Handelingen  periode. En zo verdraagt Hij 

ook eeuw na eeuw de wereld tijdens de bedeling der genade. Zijn verdraagzaamheid is ontzaglijk 

groot; waar wij mensen het al lang opgegeven zouden hebben en nog opgeven, daar draagt Hij, en 

verdraagt Hij. Ook dat is ware Goddelijkheid. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

Aanhangsel (vervolg). 

De verzoening, waarover alleen Paulus spreekt, staat in nauw verband met de rechtvaardiging, 

waarop Paulus ook alleen de nadruk legt. We hebben hierboven al de aandacht gevestigd op het feit, 

dat in Rom. 3: 25 Paulus het contrast maakt tussen rechtvaardigen en vergeven. Het is inderdaad 

van groot belang die twee begrippen goed van elkaar te onderscheiden. We hebben dit in meerdere 

andere werken gedaan en stippen hier slechts een en ander aan. 

 

Twee Griekse woorden, aphièmi en charizomai, worden door „vergeven” vertaald, en twee woor-

den, aphesis en paresis, door „vergeving”. 
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We willen allereerst het woord aphièmi nagaan. Letterlijk betekent het „weg van, laten”, en kan dus 

volgens het gebruik op verschillende wijzen vertaald worden. (Bijv. „liet van hem af” in Mat. 4: 11, 

„laat na” in Mat. 23: 23, „verlate” in 1 Kor. 7: 11). 

 

De juiste betekenis van aphièmi, in verband met een schuld, wordt ons duidelijk gemaakt door de 

gelijkenis van de boze dienstknecht van Mat. 18: 32-34: „Gij boze dienstknecht! al die schuld heb 

ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; behoordet gij u ook niet over uw mededienst-

knecht te ontfermen, zoals ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde 

hem den pijners over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was”. Hier wordt ap-

hièmi (bij uitzondering en ten onrechte) vertaald door „kwijtschelden”. Het is echter zeer duidelijk, 

dat dit woord iets voorlopigs en voorwaardelijks aanduidt, want de dienstknecht, die geen goed 

gebruik maakt van dit uitstel, wordt verplicht te betalen wat hij schuldig was. 

 

Daarentegen duidt charizomai, van charis (genade) afgeleid, werkelijk een voor goed kwijtschelden 

aan. Men zie bijv. Luk. 7: 21 (gaf); Hand. 27: 24 (geschonken); Rom. 8: 32 (schenken); 1 Kor. 2: 12 

(geschonken); Gal. 3: 18 (genadiglijk geven). In verband met „misdaden” (paraptoma) vinden we 

dit werkwoord in Kol. 2:13. En in Ef. 4: 32; Fil. 1: 29; 2: 9; Kol. 3:13 gaat het ook over werkelijk 

kwijtschelden. 

 

Waar het werkwoord aphièmi op iets voorlopigs wijst, is dit ook het geval met het naamwoord ap-

hesis (vergeving). Men vindt het in Ef. 1: 7 en Kol. 1: 14 als iets dat de geadresseerden al lang ont-

vangen hadden. 

 

Wat betreft het woord paresis, dit komt alleen voor in Rom. 3: 25. Het werkwoord parerchomai 

wordt meermalen gebruikt in de zin van „voorbijgaan”. (Zie bijv. Mat. 5: 18; 8: 28). Rom. 3: 25 

hebben we al hierboven aangehaald, als we over het woord hilastèrion handelden. Door de bedek-

king der zonden, kon de Here die zonden „voorbijgaan”. 

 

We besluiten dus, dat de vergeving van zonden (aphesis) iets voorlopigs en voorwaardelijks is, en in 

verband staat met de „bedekking” (hilasmos) der zonden. Maar daarentegen kan er kwijtschelding 

zijn (charizomai), die eens en voor al geschied is, en gepaard gaat met de verzoening (katallagè), 

waar de zonden niet meer toegerekend worden. 

 

Zoals al vermeld, staat de verzoening in nauw verband met de rechtvaardiging. Hierover slechts het 

volgende. 

 

Er is een relatieve rechtvaardiging, naar de „wandel” van de gelovige, telkens als hij handelt in 

overeenstemming met Gods wil. Zo kon zelfs Lot een „rechtvaardige” genoemd worden door Pe-

trus, 2 Petr. 2: 7. Maar de absolute rechtvaardigheid voor God, naar de „positie”, kan er alleen zijn 

door het, ten opzichte der zonde, sterven met Christus, Rom. 6: 3-11. Door het geloof in de verheer-

lijkte Christus komt men tot een zodanige geestelijke, werkelijke, gemeenschap met Christus, dat 

men met Hem de straf der zonde ondergaat. De „oude mens” is met Hem gekruisigd, het „lichaam 

der zonde” te niet gedaan. Het betreft hier niet meer de zonden, maar de oorzaak der zonden, de 

zondige neiging God te weerstaan. En zo komt men, door Christus’ opwekking, Rom. 4: 25 tot de 

positie van rechtvaardige voor God. Naar de positie t.o.v. God is men geen „zondaar” meer, al kan 

men nog, naar de wandel, zondigen. Men is vrij van de wet der zonde, Rom. 8: 2, men is er geen 

slaaf meer van, men hoeft niet te zondigen. Men heeft zich laten verzoenen, 2 Kor. 5: 20. 
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De volgende tabel geeft een kort overzicht: 

 

Voor de berouw hebbende zondaar  Voor de met Christus gestorven rechtvaardige 
 

(het „kleine” kind van God) (de zoon van God) 

Bedekking der zonden  

(kopher, hilasmos) 

Dood t.o.v. de zonde  

Wegneming der zonden (aphairo) 

Voorbijgaan der zonden (pesah, paresis) Verzoening (Katallagè) 

Vergeving der zonden (aphesis) Kwijtschelding (charizomai) 

 

Ten slotte nog enkele uitdrukkingen van het O.T. In de Septuagint worden de woorden charizomai, 

katallagè en katalasso elk slechts éénmaal gebruikt (Esther 8: 7; Jes. 9: 5; Jer. 31: 39) maar niet voor 

een handeling van God. 

 

Voor vergeven en vergeving, gebruikt de Hebreeuwse tekst salah en selijchah, in de Septuagint ge-

woonlijk vertaald door aphièmi en aphesis. Men vindt salah bijv. in Lev. 4: 20, 26, 31, 35; 5: 10, 13, 

16, 18; 6: 7; 19: 22 in verband met zond- , schuld-  en brandoffers, d.w.z. met offers, die de zonden 

„bedekken”. Enkele malen wordt het werkwoord nasa (dragen) door „vergeven” vertaald. (Bijv. Ps. 

99: 8). Maar die vergeving belet niet dat God „wraak doet” over hun daden. 

 

Volgens Hand. 10: 43 geven al de profeten getuigenis dat „een iegelijk, die in Hem gelooft („tot in” 

Hem, als de Christus) vergeving (aphesis) van de zonden ontvangen zal door Zijn naam”. We 

vinden dan ook op vele plaatsen van het O.T. de belofte van vergeving na belijdenis van zonden. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 41 

V. BEZWAREN EN MOEILIJKHEDEN 

Inleiding. 

Tegen de leer der opstanding worden bezwaren ingebracht of rijzen heel wat moeilijkheden; deze 

worden door tegenstanders als tegenwerpingen gebruikt. Als men ze nagaat blijkt dat ze voor een 

deel voortvloeien uit de volksvisie of het spraakgebruik van de oude tijd, voor een ander deel uit 

minder juiste vertalingen die ook hierin beheerst worden door van de vaderen overgeërfde leer. De-

ze leer wordt vaak van kindsbeen af ingeprent n.1. dat we een onsterfelijke ziel hebben, terwijl de 

Schrift zegt dat we een sterfelijke, ja stervende ziel zijn. Er zijn echter èn uitdrukkingen in de Bijbel 

die het eerste schijnen te leren terwijl de meeste vertalingen dit in de hand werken èn kerkelijke 

belijdenissen die dit leren zodat velen het vreemd ja ketters vinden als  hun iets anders wordt voor-

gehouden. In het volgende willen we de bezwaren nagaan, de moeilijkheden bespreken en de te-

genwerpingen weerleggen. De herhalingen waarin we hier en daar zullen vervallen mogen ons niet 

te zeer worden aangerekend, we behandelen elke tekst zoveel mogelijk op zichzelf zonder naar de 

vorige te verwijzen om zo het betoog te versterken. 

 

O. T. 

1. De ziel gaat uit, de ziel keert weder. 

In Gen. 35: 18 lezen we dat Rachels ziel uitging, in 1 Kon. 17: 21 en 22 bidt Elia dat de ziel van het 

kind mocht wederkomen. De voorstanders van de zelfstandig voortlevende onsterfelijke ziel menen 

o.a. in deze teksten sterke bewijzen te vinden om hun mening te staven en dat ze dus de door ons 

gegeven visie weerleggen. Ze willen de Bijbel nemen zoals er staat: de ziel gaat uit en keert weder, 
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daarom leeft ze na de dood apart en zelfstandig voort. 

 

We zouden tegen dit letterlijk nemen van wat de vertaling hier zegt geen bezwaar hebben als men 

dit ook deed met het andere dat we in hetzelfde verband vinden. Als men zo op de letter gaat staan 

in het ene deel, moet men dit ook doen in het andere er op volgende deel. Neemt men het een letter-

lijk, dan ook het andere. Dan krijgen we in Gen. 35: Rachel stierf, zij werd begraven en Jakob richt-

te een gedenkteken op boven Rachels graf. En in 1 Kon. 17: Geef mij uw zoon. Elia nam hem op en 

lei hem op zijn bed. Biddend zei hij dat God haar zoon gedood had; driemaal mat hij zich uit over 

het kind en bad dat het weer levend mocht worden. Dit geschiedde. Toen nam Elia het kind en 

bracht het bij de moeder terwijl hij zeide: Zie uw zoon leeft. 

 

Men staat hier voor een keus. Of het een moet letterlijk worden genomen of het andere. Beide tege-

lijk gaat niet. Als men onder de ziel de eigenlijke persoon verstaat, kan men niet diezelfde persoon 

nog eens laten begraven of zien wegdragen. Elia zei: Geef mij uw zoon; en later: Uw zoon leeft. Hij 

nam het (dode) kind mee en bracht hetzelfde (nu levende) kind terug. Men loopt hier vast als men in 

de uitgaande „ziel” de persoon zoekt. Dan zou eerst Rachel met haar ziel Jakobs vrouw zijn, later 

zonder ziel een gedenkteken krijgen en eerst het kind zonder ziel kind heten, later met de terugge-

keerde ziel ook kind. Bovendien doet Elia’s woord dan vreemd aan: Uw zoon leeft. Deze leefde dan 

toch ook (in de onsterfelijkheidvisie) zonder lichaam. 

 

Nu zou men kunnen zeggen: dit is O. T. spreekwijze. Welnu, kan men het dan niet omkeren en zeg-

gen: het is spreekwijze dat de ziel uitgaat. Waar uit vele O. T. teksten blijkt dat de gehele persoon 

sterft en in het graf komt en zo afgesneden wordt uit het land der levenden, daar kunnen we in 

1 Kon. 17 de uitdrukkingen: „de ziel ging uit, de ziel kwam weder” niet nemen in de zin die de 

Westerse theologie daaraan gegeven heeft maar menen we dat het hier een O. T. spraakgebruik is 

waarmee wordt aangegeven dat de werkingen der ziel ophielden. Er is hier een metonymia, een 

overnoeming: de werkingen worden bedoeld maar men noemt de bron of oorzaak er van. 

 

Dit blijkt uit het verband, tenminste in 1 Kon. 17. In vs. 17 staat dat er geen „adem” (neschamah) 

meer in hem, de jongen, overbleef, later dat de „ziel” terugkeert. Hieruit zou dan naar de letter vol-

gen dat de ziel de adem is. Maar dat is niet juist; de ziel is hier de werking van het lichaam aangezet 

door de adem des levens. vs. 22 zegt dan ook dat toen de ziel wederkwam het kind levend werd, d.i. 

zich weer kon uiten en bewegen. 

 

„Ziel” heeft in al deze teksten de betekenis van „leven”. Zo is het woord ook in andere teksten ver-

taald. Lot moest zich haasten om zijn levens wil, Hebr.: om zijner ziele wil. De ziel zoeken is: het 

leven zoeken te benemen, Ex. 4: 19. De Gibeonieten vreesden voor hun leven, Hebr.: voor hun 

ziel, Joz. 9: 24. Herodes zocht de ziel van het Kind, Mt. 1: 20. Hier had zeer wel „leven” kunnen 

staan zoals in 2 Sam. 2: 9: waar Saul zegt: Mijn leven is nog gans in mij en Mt. 6: 25 a: Zijt niet 

bezorgd voor uw leven. 

 

In Gen. 35, 1 Kon. 17 en in de pas genoemde teksten behalve in vele andere betekent „ziel” niet een 

geestelijke zelfstandigheid in de mens die deze bij de dood verlaat om zelfstandig en lichaamloos 

voort te leven tot ze bij de opstanding weer in het z.g.n. opgewekte lichaam (dat totaal vergaan en 

bijv. in planten is overgegaan) ingeplant te worden maar is ze de werkingen en uitingen die de mens 

heeft door de levensgeest; houdt deze op in te werken dan sterft de mens en vloeit zijn leven weg. 

Het was oud spraakgebruik te zeggen dat bij de dood de ziel uitging; men had moeten zeggen: de 

geest, zoals Gen. 35: 39 van Izaak zegt en elders ook van anderen staat. 

 

 

Dat van Rachel staat dat haar ziel uitging heeft mogelijk een andere reden dan het gewone spraak-

gebruik weer te geven, daar het opmerkelijk is dat in hetzelfde hoofdstuk gezegd wordt dat Izaak de 
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geest gaf. Misschien is het om te zeggen dat zij verbloedde en staat „ziel” hier voor „de ziel van het 

vlees” en dit is zijn bloed, Lev. 17: 11, 14. We geven dit als een zekere veronderstelling. 

 

2. Uitblazing en uittrekking der ziel. 

In Job 11: 20 en 15: 9 is sprake van de uitblazing der ziel, in 17: 8 van de uittrekking. Ook dit moet 

men als zegswijzen van die tijd beschouwen. Evenmin als aan Adam een ziel is ingeblazen wordt de 

ziel van een mens bij zijn sterven uitgeblazen, en evenmin als bij Adam een ziel is “ingestort'’, 

wordt zij „uitgetrokken”. In de eerste twee teksten staat ziel voor „adem”, in de laatste voor „le-

ven”; het „uittrekken” is het langzaam sterven. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 17 

V. DE GEESTESDOOP (Vervolg). 

2. De belofte des Vaders. 

 

Was de doop van Johannes uit de hemel, d.i. iets nieuws, de belofte des Vaders was al voorzegd in 

de Profeten. Jes. 32: 15 spreekt van een „totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte”, 

44: 3 zegt: „Ik zal Mijn geest op uw zaad gieten”, Ez. 39: 29: „Wanneer Ik Mijn geest over het 

Huis Israëls zal hebben uitgegoten, zegt de Here”, Joel 2: 28, 29: „En daarna zal. . . Ik van Mijn 

geest uitgieten op alle vlees.” Dit is de belofte des Vaders en hieraan herinnert Petrus op de Pink-

sterdag. Deze geest kwam hun toe en hun kinderen. Daarmee werd geen waterdoop bedoeld maar 

de doop in geest krachtens de profetische voorzegging. De aanvang van de vervulling had plaats op 

de Pinksterdag, t.o.v. weinigen, de voortgang zou gekomen zijn als Israël zich bekeerd had en zou 

zich uitgestrekt hebben over het gehele Huis Israëls. 

 

Christus noemt de heilige geest ook behalve „de belofte des Vaders” „kracht uit de Hoogte” en 

„stromen van levend water”, Joh. 7: 38 „En dit zeide Hij van de geest dewelke ontvangen zouden 

die in Hem geloven, want heilige geest was er nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was”, 
vs. 39. De Persoon van de Geest was er vanzelf wel, zie bijv. Neh. 9: 20, Ps. 143: 10, Jes. 63: 10, 

maar Zijn gave nog niet, eerst moest het feest van de eerstelingen vervuld worden.  

Eerstelingen: de meesten spraken nog slechts in vreemde talen, Hand. 2: 4, de andere gaven zouden 

volgen als volle oogst: geloof, kracht, wijsheid bij Stefanus, Hand. 6: 8, 10. En zeker nog meer. 

 

3 Heilige geest ook aan de Heidenen gegeven. 

 

Pneuma hagion, de kracht uit de hoogte, werd, omdat Israël zich niet massaal tot de Here bekeerde, 

ook aan de Heidenen gegeven. En dat om hen tot jaloersheid te verwekken. Zie Deut. 32: 21. Hier-

mee begon de Here door over Cornelius en zijn vrienden heilige geest uit te storten, Hand. 10: 45, 

46, 11: 15 18. God plaatste Petrus voor een voldongen feit; zonder voorafgaande waterdoop die 

Petrus toch nog meende te moeten toedienen, schonk Hij kracht van Boven. Israëls gelovigen aan-

vaardden dit tenslotte maar Israël kwam hierdoor op den duur ten val; het kon deze prikkel om tot 

bekering te komen, niet verdragen en het ging zich verharden. 

 

Het werk van Paulus heeft de volharding ten top gevoerd. Hij ging heen tot hen die afgoden die-

naars, hoereerders, overspelers en dieven waren,1 Kor. 5: 10, 11; 12: 2, en predikte tot hen. En zij 

hoorden. Zij kregen ook deel aan heilige geest. Ja nog meer. „Want ook wij allen zijn in één geest 

tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen en wij 

allen zijn tot één geest gedrenkt”,1 Kor. 12: 13. God plaatste voor Israël een gemeente met een 

volheid van gaven, waaraan geen ontbrak. Evenals in een gaaf natuurlijk lichaam geen lid ont-
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breekt, zo ontbrak het de Korinthische gemeente aan geen gave,1 Kor. 1: 7. Zie 1 Kor. 12: 8 11. En 

dit alles om Israël tot jaloersheid te verwekken. 

 

4. Slechts tijdelijk. 

 

De geestesgaven waren slechts tijdelijk en daarbij niet het hoogste. Het waren giften die voorbij 

zouden gaan. Paulus wijst hierop in 1 Kor. 13: 8: Profetieën, talen, kennis zouden ophouden. En 

hiermee ook de andere gaven. Het zijn dingen die bij het kinderlijke behoren. Toen Paulus een kind 

was, sprak hij als een kind en was gezind als een kind. Toen hij een man geworden was, deed hij te 

niet wat eens kinds was. D.w.z. dit had geen vat meer op hem, hij leefde er niet meer in. Zo ook met 

de gaven. Die waren het hoogste niet. Veel meer waren de geestelijke dingen,1 Kor. 14: 1. Aan Ro-

me’s gemeente wil hij „enige geestelijke gave” mededelen. Maar dit zijn niet de gaven van 

Korinthe, die hadden zij ook, maar die welke hij in de Romeinenbrief uiteenzet: hoe men recht-

vaardig wordt voor God („mijn evangelie”) en het prediken van Jezus Christus de naar de open-

baring ener verborgenheid die de tijden der eeuwen verzwegen was geweest, Rom. 16: 25 en 26. 

Dit is veel meer, want hierin wordt van de gaven overgegaan tot de grote Godsgave: Christus, die de 

Heilige Geest in hoger licht openbaart. Dan blijft alleen over geloof, hoop en liefde. 

 

De gaven waren voor een tijd. Want God heeft in Paulus’ bediening meer uitgewerkt dan door de 

doop in heilige geest gegeven werd. Hij heeft ander, in kiem inliggend heil tot uitgroei laten komen 

en Paulus de bediening der rechtvaardiging en der verzoening gegeven. Hij wist dat Israël zich ook 

ditmaal niet zou laten gezeggen en gaf dingen voor die boven water  en geestesdoop uitgingen. 

Voortbouwend op wat Hij aan Abram in de onbesnedenheid in beginsel gegeven had, heeft Hij in 

Zijn barmhartigheid aan Paulus het evangelie der onbesnedenheid gegeven wat inhoudt dat in 

Christus’ lijden en dood dingen geopenbaard zijn die Israëls beloften verre te boven gaan en die 

toebereiden voor een veel hogere en heerlijker staat dan de geestelijke gaven doen. Het „enige 

geestelijke gave” van Rom. 1 is veel rijker dan al de negen gaven van1 Kor. 12 samen. 

 

5. De z.g. Pinksterstromingen onzer dagen. 

 

Behalve de z.g. Pinkstergemeenten die menen dat door het toedienen van de waterdoop aan volwas-

senen heilige geest zal worden geschonken, in het bijzonder de gaven der gezondmaking en der 

talen, zien we in onze dagen stromingen onder de gelovigen van vele Kerken die in wezen, ook al 

blijven zij in hun Kerk naar hetzelfde haken. Zij worden daarin rechtstreeks of zijdelings gesteund 

door predikers die beweren dat, als men maar genoeg geloof heeft, men niet ziek behoeft te zijn. 

Hoe gaarne zouden velen de Pinkstergaven of de vervulling met heilige geest bezitten om daardoor 

én anderen te dienen én de Kerk meerdere uitbreiding te geven of haar roeping kracht bij te zetten, 

nu niet in het Heidendom (ook daar zou het nodig zijn) maar ook in het neo Heidendom in Christe-

lijke landen waarin velen geheel aan het geloof ontzonken zijn. Waar men andere gaven mist, waar 

het spreken in tongentaal niet voorkomen, geeft men dit als bewijs dat de Geest bezig is weer gaven 

te geven. Wij geloven dat men hierin dwaalt en de dingen verwart. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXVIII No. 6 JUNI 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 6 

HEBREEËN 11. SARA’s GELOOF II. 

Sara ’s strijd. 

Door het geloof heeft ook Sara de kracht ontvangen om moeder te worden en boven de gunstige 

leeftijd heeft zij gebaard daar zij Hem getrouw achtte die het beloofd heeft. Heb. 11:11. 

 

Er zijn vijf dingen waarop de aandacht valt: de belemmeringen van Sara’s geloof: haar hoge leeftijd, 

de uitwerking ervan: zij ontving kracht, de vastheid er van: zij geloofde God, de grond ervan: zij 

rustte op de waarachtigheid van de Belover, de vrucht ervan: zij kreeg niet alleen een zoon maar een 

ontelbaar zaad. 

 

Ook Sara. Het woord „ook” wordt hier toegevoegd met een dubbel oogmerk. Ten eerste om de ver-

keerde mening te keren of te corrigeren dat vrouwen zouden zijn uitgesloten van de zegeningen en 

voorrechten der genade. Ten tweede leert dit “ook” ons dat Sara, hoewel zij een vrouw was, het-

zelfde geloof beoefende als Abram. 

 

Ook zij was begrepen in Gods belofte van Gen. 12: 1-3. Zij moge dit bij het geven van Hagar aan 

haar man uit het oog verloren hebben evenals hij, dit geloof is bij haar weer levend geworden. Toen 

immers was er geen Hagar. Hieruit kon Abram en zij afleiden dat Sara moeder zou worden. Zij bei-

den hebben dit zeker gedaan na de verschijning en aankondiging des Heren in Gen. 18. Hierop wijst 

Paulus in Gal. 4 waar hij Sara aanwijst als de geestelijke moeder van hen die in de voetstappen des 

geloofs van de vader der gelovigen wandelen, Gal. 4: 22, 23 en Petrus als hij zegt dat gelovige 

vrouwen haar dochters zijn, 1 Petr. 3: 6. 

 

Echter, Sara’s geloof had belemmeringen: zij kreeg in de tijd ervoor geen kinderen, Gen. 11: 30, 16: 

1. Toen zij al bijna negentig jaar was, was de tijd ook in die dagen al voorbij. Geen wonder dat zij 

lachte in ongeloof. Na Gods bestraffing is zij met Zijn belofte werkzaam geworden. 

 

Uit dit voorval zijn lessen te trekken. Dikwijls heeft het Woord geen onmiddellijke uitwerking. Zij 

die Gods Woord brengen, mogen dit wel bedenken. Zo ook ouders t.o.v. hun kinderen. De vleselijke 

rede verzet zich tegen Gods Woord. Uit het hart komt vaak eerst het ongeloof of de twijfel voor het 

geloof doorbreekt. 

 

God begreep wel waarom Sara lachte. Hij vraagt naar het waarom om daarmee tot de kern van het 

ongeloof door te dringen. Het lachen zelf wordt niet bestraft maar de bron er van ontdekt. Hiermee 

openbaart de Here tevens weer iets van Zichzelf. Hij overziet de zonden der Zijnen als Hij de bron 

ervan aan hen wil ontdekken. De dadelijke zonde is slechts uitbotsel van de innerlijke zonde: het 

Hem niet vertrouwen. Zo ontdekt de Here de kern der zaak om van het ongeloof en het mistrouwen 

te verlossen. Hij is voorwaar een God die de mens bemint.      P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 30 

Rom. 3: 26. ter betoning van Zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij zou zijn 

rechtvaardig en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. 

Rechtvaardiging in de tegenwoordige tijd. We vonden al dat het rechtvaardigend geloof pas kan 

komen als de mens zijn onmacht erkent; dit moet leiden tot een vertrouwen in de Here; verder heeft 

het met toerekening Zijnerzijds te maken, hetzij in een woord der belofte (Abram), hetzij in een van 

schuldvergeving (David). Echter zien we bij Paulus een voortschrijding: hij leert dat in de tegen-

woordige tijd gevraagd wordt te zijn uit het geloof van Jezus, in Hem die eertijds de HERE was in 

Wie de O.T. gelovigen vertrouwen moesten stellen. Hij was het die niet alleen Zijn beloften zou 

vervullen maar die ook hun zonden als een nevel kon en wilde uitdelgen, Jes. 44: 22, 43: 25. En 

Deze heeft, mens geworden, in het geloof gewandeld. 

 

Uit het geloof van Jezus. We hebben al eerder gesproken over het geloof van Jezus Christus. Nu 

omvatte dit geloof tweeërlei: dat wat Zijn Persoon betrof en dat wat Zijn werk aanging. Het eerste, 

het geloof dat Hij van Zijn Persoon had n.1. dat Hij de O.T. aan de vaderen in mensengedaante ver-

schenen Jahweh was behalve de Schepper van hemel en aarde, Ps. 102, Heb. 1, is zuiver en alleen 

het Zijne. Maar Hij heeft ook andere dingen geloofd en daartoe behoorde ook dat Hij door Zijn 

zond  en schuldoffer de losprijs zou betalen en zou opstaan wegens de rechtvaardiging die God de 

mens wilde toerekenen. En het is dit deel van Zijn geloof waarin we uit het geloof van Jezus kunnen 

zijn. 

 

Dit is niet alleen maar geloven aan Zijn opstanding, dit geloof behoudt ten leven, Rom. 10: 9, maar 

dat Hij is opgestaan om, d.i. wegens onze rechtvaardiging, Rom. 4: 25. Niet om ons rechtvaardig te 

maken, zoals de S.V. zegt, maar vanwege ons voor God rechtvaardig verklaard zijn. 

 

Er is geloof tot in (eis) Christus en geloof in (en) Christus. Het is dit laatste dat gaat zien en zich 

door de Geest mag toe-eigenen wat Hij door Zijn offerdood bewerkt heeft. En dit niet alleen, maar 

daar worden we bij ingesloten, worden we een plant met Hem gemaakt, samengeplant. Dit is het 

zijn uit het geloof van Jezus dat tot rechtvaardiging leidt. Het heeft derhalve te maken met het 

bloed, de dood en de opstanding van Christus. 

 

Jezus. Deze naam wordt door Paulus zeer spaarzaam gebruikt. Van de 648 maal dat hij voorkomt, 

gebruikt Paulus hem in 1- 2 Th., 1- 2 Cor., Rom. en Hebr. 24 maal, voorts 1 maal in Ef. (4:21) en 1 

maal in Fil. (2: 10). Niet in Gal. 1- 2 Tim., Tit. en Filemon. 

 

Jezus is de Griekse vorm voor Jozua, Hebr. Jehoshua (Jehoosjoea). In Heb. 4: 8 heet Mozes’ opvol-

ger in de Gr. grondtekst Jezus. De naam betekent: Behoudenis van Jahweh (Jehovah) of Jahweh 

(Jehovah) (de) Behouder. 

 

De naam „Jezus” is Jahweh’s naam in de dagen van Zijn vlees. Die naam is verbonden met Zijn 

vernedering en verachting en dat om Zijn volk te behouden van hun zonden, Mt. 1: 21. 

 

Met deze naam wordt de Here slechts vier maal aangesproken n.1. door de mens met de onreine 

geest in de synagoge van Kapernaüm, Mk. 1: 24, Lk. 4: 34, door de bezetene in het land der Ga-

darenen, Mk. 5: 7; door de tien melaatsen, Lk. 17: 13 en door Bar-Timeüs in Jericho, Mk. 10: 46, 

Lk. 18: 38. Zijn discipelen en de in Hem gelovenden hebben dit nooit gedaan, zij noemden Hem 

..Meester” (Didaskalos, eig.: onderwijzer, leraar) en „Heer”, Kurios (eigenaar, gebieder, beschik-

ker), buitenstaanders vaak ook Rabbi (Meester, een eretitel). Zie voor een en ander Mt. 8: 19, 9: 11, 
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12: 38, 19: 16, 22: 16, Mk. 4: 28, 9: 17, Mt. 8: 16, 9: 28, 13: 51, 16: 22, Joh. 11: 3, 12 e.v.). 

 

Laat ons Hem, de Heer en Meester, niet noemen zoals de bezetenen of als zij die Hem van horen 

zeggen kenden maar Hem in diepe eerbied noemen. Heer Jezus, de naam die bij Zijn heerlijkheid 

past (bij Paulus vaak Here Jezus Christus) of Here Jezus, de naam waardoor we in onze taal naast 

eerbied ook Zijn identiteit met Jahweh kunnen aangeven. De Heer getuigde van Zijn discipelen dat 

zij er goed aan deden Hem Meester en Heer te noemen, Joh. 13: 13, 14. Wij zullen er niet minder 

goed aan doen Hem, hoe na Hij ons wil staan, met eerbied niet alleen te naderen maar dit ook in de 

betiteling uit te drukken en zo ook naar buiten de devotie van ons hart uit te laten komen. Hij is de 

verhoogde Jezus door God tot een Heer en Christus gemaakt, Hand. 2: 36. Moeten wij Hem dan 

met Zijn dienstknechtsnaam noemen? 

In Rom. komt de naam Jezus vier maal voor, 3: 26, 4: 24, 8: 11, 10: 9. Als we het verband nagaan 

blijkt dat Paulus er of mee aangeeft Zijn gesteldheid op aarde, 3: 26 of Zijn opwekking uit de dood, 

4: 24, 8: 11 of om te zeggen dat hoewel Hij in vernedering was Hij in wezen toch Here is, 10: 9. 

(Men moet hier niet lezen: met uw mond belijden de Heer Jezus maar: Jezus is Heer of Here, zo het 

Grieks en ook de Nwe Vert.). In 3: 26 blijkt dat we iets, zij het veel van het geloof kunnen hebben 

dat Hij op aarde gehad, beoefend en voleind heeft en dat Hij ons hierin ten voorbeeld is. 

 

Rom. 3: 27.Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Die van werken? Neen, 

maar door een wet des geloofs. 

 

Waar is de roem? Deze vraag richt Paulus allereerst tot de Jood die er nog steeds is. Maar over hem 

heen tot alle godsdienstige mensen die diens geestesgesteldheid hebben, n.1. deze dat men meent in 

eigen gerechtigheid voor God te kunnen staan en op eigen werk te kunnen vertrouwen zoals de Fa-

rizeeër in Lk. 18. Dit is in wezen hoogmoed. De rechtvaardiging vraagt nederigheid van geest. 

 

Hoogmoed is een gewas dat het weligst tiert in de armste grond en veel voorkomt in de godsdien-

stige wereld. Men voelt zich geestelijk verheven boven anderen en mist de ootmoedigheid. Bij de 

rechtvaardiging moet alle hooghartigheid en alle roem op wat men in zichzelf meent te hebben 

wegvallen; men wordt daarin juist tot zondaar gesteld en leert dan dat de gerechtigheid die voor 

God kan doen staan een toegerekende is voortvloeiend uit de verlossing in Christus. 

 

Door welke wet? Die van werken? We zagen al dat „wet” meer dan één betekenis heeft. Hier vinden 

we er een die we in Rom. 2: 12 nog niet genoemd hebben: de wet der werken; deze is het in praktijk 

brengen van Gods rechtmatige eis, het staan en gaan in de dingen die God opgelegd heeft, het “doe 

dat en gij zult leven.” Maar al zou men uiterlijk alles volbrengen, zoals Zacharias en Elisabeth en 

Saulus, innerlijk zou er een tekort zijn omdat het vlees begeert tegen de Geest. En dit sluit de roem 

uit. 

 

Neen, maar door de wet des geloofs. Deze „wet” duidt het proces aan dat God inzet en volgt in het 

hart, de gang die God gaat om tot gerechtigheid te leiden. Hierin is Christus en Zijn geloof de basis, 

het zijn uit Zijn geloof de toeleiding, het geloof in Zijn bloed het middel, het met Christus vereen-

zelvigd worden, de vrijspraak en volle verlossing. Van deze gang gaat God nooit af, dit is Zijn vaste 

methode, de geregelde wederkeer der dingen hierin. 

 

Rom. 3: 28.Wij houden het er namelijk voor dat een mens door (het) geloof gerechtvaardigd 

wordt zonder de werken der wet.  

 

Gerechtvaardigd door (het) geloof zonder de werken. Wij houden het er voor zegt Paulus, d.i. wij 

zijn van oordeel, wij besluiten dan. Hij weet dat velen met hem zullen instemmen n.1. zij die de wet 

des geloofs kennen en overtuigd zijn dat de werken niet kunnen rechtvaardigen. Al voldoet men aan 

de ceremoniële wet, voor de zedelijke wet staan allen schuldig. Daarom is er alleen rechtvaardiging 
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mogelijk door geloof, d.i. door de dingen te leggen in een Ander. 

 

Paulus’ woorden hier schijnen in scherp contrast met die van Jakobus. Deze zegt in hfdst. 2: 24 dat 

de mens gerechtvaardigd wordt door de werken en niet door het geloof alleen. Met deze tegenstel-

ling hebben velen moeite gehad; Luther verwierp zelfs de Jakobusbrief in het begin geheel en al (al 

is hij daarvan later teruggekomen) en velen zullen ook nu nog een en ander niet begrijpen. Laten we 

er iets van zeggen. 

Paulus en Jakobus spreken over dingen die verschillen. Jakobus zou zeker voor geen moment willen 

verzekeren dat iemand bij God gerechtvaardigd wordt door de werken der wet. Een dusdanige be-

wering is nooit door hem noch ook door enig andere geïnspireerde schrijver ooit gemaakt. Wat is 

dan het geval. Paulus spreekt over de wet des geloofs, Jakobus over de daden des geloofs. Paulus 

spreekt over de absolute rechtvaardiging, Jakobus over de relatieve. Paulus bestrijdt het wetticisme, 

het steunen op de werken der wet, Jakobus het antinomianisme, de leer dat het geloof de gelovige 

ook ontslaat van de eisen der zedelijke wet: Jakobus veroordeelt een dood, een traditioneel geloof, 

een dat slechts gelooft dat God een enig God is, een universeel Wezen, maar dat verder geen in-

vloed heeft; dat hebben de demonen ook, zegt hij, 2: 19. Zulk een geloof hadden Joden ook in 

Christus’ dagen, geloofden zelfs in Zijn naam; Joh. 2: 23, 8 ; 30, 31, maar achteraf bleek dat zij niet 

in Zijn woord bleven en dat dit geloof dat er alleen was om Zijn wonderen, geen vrucht droeg en 

zelfs snel om kon slaan. 

Als Jakobus zegt dat Abraham en Rachab door de werken gerechtvaardigd zijn, 2: 21-25, spreekt hij 

niet over “de werken der wet” of over werken die in zichzelf goed waren. De wet bekrachtigde 

Izaaks offerande niet, noch rechtvaardigde ook een lichte vrouw die de toevlucht nam tot een mis-

leiding die vaak in oorlogstijd voorkomt, Joz. 2: 4-6. De werken waarvan Jakobus spreekt waren in 

beide gevallen werken die zelf gerechtvaardigd moesten worden en ze werden dit alleen omdat zij 

bewijs waren dat Abraham en Rachabs geloof echt was. Als Jakobus dus over de werken spreekt be  

doelt hij daarmee niet de werken die tot basis zouden moeten dienen ter rechtvaardiging in de Pau-

linische zin, n.1. het worden in Christus maar als daden van gelovigen die hun geloof bevestigden. 

Paulus spreekt over het van kind van God overgaan tot zoon van God, Jakobus over de werken van 

in zekere graad gelovenden. D.w.z. over die welke het geloof in elke sfeer, elke trap van het geloof, 

moeten volgen. God had Abrams geloof tot rechtvaardigheid gerekend, Gen. 15: 6, maar daarop 

heeft Jakobus niet het oog. Hij ziet op Izaaks offerande zo’n vijftig jaar later en noemt deze het kro-

nende bewijs van Abrahams geloof. In het eerste geval staat er dat Abram in de Here geloofde, in 

het tweede bewijst hij dit zijn geloof. Jakobus voert dus een pleidooi dat vordert dat men de echt-

heid van het geloof bewijst en dat geloof toont uit de werken terwijl Paulus van een heel andere 

zijde van het geloof en tevens andere fase spreekt, n.1. hoe men voor God gerechtvaardigd moet 

worden. Deze rechtvaardiging is er alleen door genade, 3: 24, door het bloed; 5: 9, door het geloof 

van Christus, 3: 22, door het zijn uit Zijn geloof, 3: 26. Hierbij komt geen enkel werk van ’s men-

sen zijde in rekening. 

Het sterke onderscheid dat Paulus maakt tussen geloof en werken bewijst dat men het geloof zelf 

niet als een werk moet aanmerken. Bovendien is het rechtvaardigend geloof nog van bijzondere 

aard, het is het geloof in Zijn bloed, Zijn offerdood en dit wordt ongetwijfeld ingewerkt door de 

Heilige Geest nadat men eerst geroepen is en tot in Christus geloofd heeft, Rom. 8: 30. Terecht kan 

Paulus schrijven dat alle roem is uitgesloten. 

Rom. 3: 29.Of is God alleen de God der Joden (en) niet ook der Heidenen? Ja ook der Heidenen. 

Nogmaals moet Paulus de eigenwaan en zelfverheffing van de Jood tegengaan. Deze wilde als 

kind van Abraham en zoon der wet niet op een lijn gesteld worden met de Volken. Maar het was 

geen persoonlijke superioriteit die de Jood van de Heiden onderscheidde maar de door God gegeven 

nationale beloften. T.o.v. de geestelijke gesteldheid en bij de rechtvaardiging voor God valt alle on-

derscheid weg. Allen zondigen en missen de heerlijkheid. En bij de rechtvaardiging geldt niet de 

wet der werken die de Jood meende te houden maar die des geloofs. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 30 

3. “Uit” mijn vlees God aanschouwen. 

 

Job 19: 26, 27 “En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God 

aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen zien en geen vreemde; 

mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.” 

Aldus de S.V. 

 

De Leidse heeft in vs. 26a: “En nadat mijn huid, dit hier, in flarden is gegaan . . .”  

Canisius: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft en ten leste op aarde verschijnt; Dat ik mij zal oprich-

ten achter mijn huid en van mijn vlees uit God zal aanschouwen.”  

De Herziene Engelse: „Maar vanuit mijn vlees zal ik God zien . .  

De Oude Engelse: “En (hoewel) na mijn huid (wormen) dit lichaam verderven, toch zal ik in 

mijn vlees God zien.” 

 

Velen menen dat Job wil zeggen dat hij direct na het sterven God zal zien want er staat immers: uit 

mijn vlees. Nu is de vertaling van vs. 26 niet heel duidelijk; in vs. 22 is dezelfde term vertaald door: 

van mijn vlees: “Waarom wordt gij niet verzadigd van mijn vlees”. Dit is toch niet: uit of zonder 

mijn vlees. Zo moet men in vs. 26 niet lezen: uit mijn vlees maar met, in, wil men: vanuit mijn 

vlees. Job wil God aanschouwen in een nieuw lichaam. In vs. 25 zegt hij dan ook: Want ik weet dat 

mijn Verlosser leeft en Hij zal de laatste (lees: ten laatste) over (lees: op) het stof opstaan (lees: op 

het stof staan). Dit is als Hij wedergekomen is ten laatsten dage. Dan pas ziet Job Hem. Zijn huid, 

dit is een gedeeltelijke aanduiding voor zijn lichaam, moge nu doorknaagd worden, eens krijgt hij 

een nieuw lichaam en dan zal hij, ontwaakt, God aanschouwen (Ps. 17: 15). (De woorden “en geen 

vreemde” worden wel vertaald door: „niet als vijand”). Job 19 bevestigt dus de gegeven lijn. Hoe 

zou Job dan ook iets anders bedoelen waar hij in hfdst. 17: 13 gezegd heeft dat het graf zijn huis zal 

wezen en in 14: 13 bidt dat God hem in het graf moge versteken. Job wil eenmaal als rechtvaardige 

de aarde bewonen, een vernieuwd aards lichaam hebben, (zijn ogen zullen Hem zien, dus moet hij 

een lichaam hebben), daarom zegt hij dat hij vanuit zijn vlees God zal aanschouwen. 

 

4. Wie merkt. 

 

Pred. 3: 21 „Wie merkt dat de geest (roeach, niet: adem) van de kinderen der mensen opvaart 

naar boven en de geest (niet: adem) der beesten nederwaarts in de aarde”. 
 

Voor „adem” staat in het Hebr. „roeach”, geest. Mens en dier hebben allen eenzelfde geest, vs. 19. 

Eenzelfde levensbeginsel doorstroomt en activeert hen beide. Dat is de geest des levens. Het ver-

schil zit niet in die geest maar in het wezen zelf; vandaar is het dat de uitwerking verschillend is. 

 

De Prediker heeft het hier over het gelijke in het sterven. De mensen zijn als de beesten op zichzel-

ve, d.i. in dit opzicht, vs. 18. Het is enkel uitwendig genomen hun wedervaren dat zij beide de le-

vensgeest moeten afgeven. 

 

Als we geest en ziel niet vereenzelvigen, biedt deze tekst geen moeilijkheid. Wel, als we ze identiek 

houden. Dan zouden ook de „zielen” der niet vromen tot God gaan. Dit gelooft men dan ook en men 

zegt, dat zij dan dadelijk worden geoordeeld. Maar Joh. 5: 22 zegt dat de Vader niemand oordeelt 

maar al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven, Hand. 17: 31 dat hiervoor een dag is gesteld en Joh. 

5: 28 dat zij in de graven zijn. Van een voorlopig oordeel weet de Schrift niets. We kunnen zeer wel 



Uit de Schriften 1956 Pagina 58 
 

leren dat de geest tot God wederkeert zonder te aanvaarden dat God die geest oordeelt. Geest is hier 

weer de algemene levenskracht. Hij werd onpersoonlijk gegeven, hij keert onpersoonlijk weder. 

 

Evenmin als God een aparte ziel (die men geest pleegt te noemen) schept en in een lichaam in-

plaatst of inweeft, evenmin verlaat die ziel weer het lichaam om direct geoordeeld te worden. Pau-

lus zegt dat men in het lichaam zal wegdragen wat men gedaan heeft. De Traditieleer zegt dat het 

in de ziel is. God schept geen persoonlijke ziel of geest maar bij de dood keert de onpersoonlijke 

geest weder terug tot de Bron. Wie ziel en geest onderscheidt, heeft geen moeite met deze tekst. 

Men zegt ook om de Traditieleer te handhaven dat in vs. 18 staat: “Ik zeide in mijn hart” en dat dit 

er op wijst dat het naar zijn persoonlijke mening was en niet de waarheid. We lezen meer dan eens 

dat de Prediker iets in zijn hart zegt maar hieruit volgt nog niet dat het daarom onjuist is of iets sub-

jectiefs. In vs. 17 zegt hij ook in zijn hart dat God de rechtvaardige en goddeloze zal oordelen. Is dit 

dan niet zo? In vs. 18 zegt hij in zijn hart wat volgt in vs. 19-21. Is dit dan nu wel onjuist? 

 

Hoe nu met des Predikers vraag? Wie merkt ........  enz. De Schrijver bestrijdt hiermee juist de iden-

titeit van ziel en geest. De heidenen zijner dagen meenden dat de geest des mensen als schim naar 

boven voer en die der dieren naar beneden ging. De Engelse en Duitse vertaling beschouwen vs. 21 

als een oratorische (redenaars) vraag. De Prediker zegt dan: Wie merkt dit nu, wie kan dit met ze-

kerheid vaststellen. U beweert dit wel, maar waar is het bewijs? 

Die vraag doen wij ook aan de Dualisten, Spiritisten en Theosofen. De geest die als algemene le-

venskracht op het schepsel inwerkt en het voortdurend doorstroomt, keert bij de dood terug op 

dezelfde wijze als God hem gegeven heeft, n.1. onpersoonlijk. De ziel verliest haar gevoelens, de 

mens zinkt terug in het stof. 

 

Enige beelden mogen dit hier illustreren. Een orgel is ook zonder wind een orgel, een stoommachi-

ne zonder stoom een machine, een motor zonder stroom een motor. De lucht vult bij toetreding de 

pijpen, de stoom de cilinder, de stroom de draden. Elke orgelpijp heeft zijn eigen luchtkolom, elke 

cilinder zijn eigen stoomvolume, elke draad zijn eigen watt sterkte. Toch is het een lucht, damp  of 

krachtstroom. Noem de uiterlijke bouw van orgel, machine en motor het lichaam, dan is de nuance-

ring der pijpen of die van de machine de ziel en de drijfkracht de geest. Nu blijven deze levenloze 

dingen na het ophouden van de aandrijvende kracht zo staan maar een dode gaat tot ontbinding 

over. Echter, het beginsel, het eigenlijke wezen, blijft bewaard om in de opstanding weer uit te 

groeien tot een mens. De kracht ervoor ontbreekt tijdens het rusten in de Sheool, Hades. 

 

De mens is een ziel en heeft een geest die hem doet leven. Hij kan de geest geven zonder zelf ver-

nietigd te worden. Hij zelf is uit de aarde, de geest is uit God. Hij werd een levende ziel door de 

aanblazing en activering van de geest. Dit is ook zo bij het dier. De mens heeft echter een nog hoge-

re sfeer in zich: het redelijk zedelijke. Ook die wordt door de geest gedragen en steunend op de her-

senen stijgt hij er boven uit tot als hoogste top de rede die als heerseres op de troon moet zitten van 

het ego. Daarin ligt het verschil tussen mens en dier. Maar niet in de algemene levensgeest als zo-

danig. Daarom vraagt de Prediker: Wie ziet nu dat de ene geest opvaart, de andere nederdaalt. Het is 

alles één geest. Hun wezen zinkt weder in het stof: zij zijn uit het stof en keren allen weder tot het 

stof, vs. 22. 

 

5. De geest keert weder tot God. 

 

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

God keert die hem gegeven heeft”. 
 

Ook deze tekst voert men telkens weer aan om de onsterfelijkheid der ziel te bewijzen. Laat ons 

zien. 
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Het stof keert weder tot de aarde. Het was in de gesteldheid van organische stof aan mens en dieren 

eigen. Men ziet in „stof” de aanduiding van al datgene wat het lichaam samenstelt, waaronder ook 

water dat 70 à 75 percent van het lichaam uitmaakt. In wezen is dit veelal uit de aarde afkomstig. 

Een deel is ons gegeven door vader en moeder, vooral door de laatste, een ander deel hebben we 

zelf tot ons genomen door spijs en drank. Dit vormde de grondstoffen van „ons” lichaam. Bij de 

dood wordt dit alles weer „onpersoonlijk”, niet meer ons toebehorende. Zo ook met de levensgeest. 

Deze is zo lang „persoonlijk” als hij in ons werkt. Daarna keert hij tot de algemene levensgeest te-

rug. God schept geen „persoonlijke” geesten om die in een stoffelijk lichaam te doen wonen. Zoals 

Hij hem gegeven heeft, als onpersoonlijke levensgeest, zo keert hij terug, ook ,.onpersoonlijk”. God 

vergadert bij de dood geest en adem. Evenmin als nu de persoonlijke adem bewaard wordt, hij gaat 

over in de lucht en wordt algemene lucht, evenmin gaat de geest persoonlijk tot God; hij gaat over 

in de algemene levensgeest. Zoals men water uit een bron schept in een vat en het dan de vorm van 

het vat aanneemt maar als men dit uitgiet het weer in het bronwater tot één geheel samenvloeit, zo 

is het ook met de geest. Zoals de sapstroom opstijgt in plant of boom en de vorm aanneemt van de 

kanalen van deze gewassen, zo wordt de geest in de mens geformeerd. Maar evenals de sapstroom 

bij het verdorren der gewassen overgaat in het algemene water van de bodem (of tot algemene wa-

terdamp in de lucht), zo trekt de geest zich terug in de algemene levenszee. 

 

Ps. 146: 4 spreekt over het uitgaan van de geest. Dan keert de mens weder tot de aarde. Dat ook hier 

sprake is (evenals in Pred. 12) van de onpersoonlijke levensgeest, blijkt uit vs. 2 waar David zegt: 

„Ik zal de Here prijzen in mijn leven, ik zal mijn God psalmzingen terwijl ik nog ben.” Als de ziel 

als onsterfelijke geest naar God ging, had David dit niet kunnen zeggen. Dan had hij moeten zeg-

gen: Ik zal nu mijn God nog meer psalmen zingen, want dan juich ik voor de troon en ben ik in de 

hemel. Hij zegt echter dat hij God in dit leven, terwijl hij nog is, zal psalmzingen. In het graf kan hij 

dit niet. Hij kan alleen hopen op de God Jakobs de Here zijn God. Deze moet hem eerst opwekken 

voor hij dit weer kan doen. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 18 

V. DE GEESTESDOOP (Vervolg). 

 

De dwaling en verwarring komt voort uit het niet juist lezen en het niet onderscheiden van bedelin-

gen, eigenlijk uit het niet zien wat de Verborgenheid in houdt. We geven het volgende ter overwe-

ging: 

 

1° Er is te allen tijde genezing op het gebed mogelijk. Dit is geen specifieke geestesgave. Mirjam en 

Hiskia werden al genezen op het gebed. 

 

2° De gaven aan de Heidenen in Korinthe en elders waren om Israël tot jaloersheid te leiden. Dit 

zouden de z.g. pinkstergaven van nu niet doen. 

 

3° De gaven van Mk. 16 zijn voor de apostelen van Christus en die door hen zullen geloven maar 

zullen niet werken voordat die apostelen er zijn, dus niet voor hun opstanding. 

 

4° Wat men tegenwoordig wil is een terugkeer naar het kinderlijke waarvan Paulus zegt dat het 

voorbij is. Niet de gaven blijven maar geloof, hoop en liefde. Hij moest na zijn vrijlating uit zijn 

eerste gevangenschap Trofimus ziek te Milete laten, 2 Tim. 4: 20, niet omdat zijn geloof tekort 

schoot want dit heeft hij tot het laatste toe behouden, 4: 7, maar omdat de bedeling veranderd was. 

In de Gevangenschapbrieven is dan ook van gaven geen sprake, er kwam een herordening, Ef. 4:10 

(niet: “volmaking”). 
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5° Het terugkomen der gaven is niet uitgesloten maar dan zullen ze zijn om nogmaals Israël tot ja-

loersheid te verwekken. Dat is tegen de eindtijd. Maar daarin leven we nu nog niet. Zij waren in de 

Pinksterbedeling een zekere vooruitneming van de krachten der toekomende eeuw die in het Ko-

ninkrijk der hemelen, op aarde opgericht, openbaar zullen worden. 

 

6° Het spreken in tongentaal is een van de geringste gaven die Paulus, in tegenstelling tot andere, 

bindt aan vaste regels: geen vrouw mag in de gemeente spreken; er moet een uitlegger zijn; jaag 

niet naar tongentaal maar naar profeteren voor die tijd nodig, maar ook dit zou ophouden,1 Kor. 13. 

 

7° God heeft veel meer gegeven. Gezegend te worden met alle geestelijke zegening in het overhe-

melse in Christus  gaat alle geestesgaven verre te boven. Waarom zal men het lagere begeren als 

het hogere te verkrijgen is. Waarom het kinderlijke gaan aanhangen als men tot het manlijke moet 

komen. Waarom twee dopen te willen hebben maar van de ene doop die veel meerder is niet te we-

ten ondanks dat men meent heilige geest te hebben of te begeren. Waarom bij Korinthe te blijven 

staan als Paulus naar Rome gaat ja tot Efeze komt. Waarom de openbaring van Christus aan ons te 

verwachten als men het met Hem openbaar worden kan verkrijgen. Het verre doen van God boven 

bidden en denken is oneindig meer waard dan het begeren van gaven die wel Christus kunnen ver-

heerlijken maar welker bezitters niet zien dat niet zij gezegend behoeven te worden met zekere ga-

ven op aarde maar dat zij in Hem gezegend kunnen worden met alle geestelijke zegeningen in de 

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

DEEL XXVIII No. 7 JULI 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 7 

HEBREËN 11. SARA’S GELOOF III. 

Sara’s overwinning. 

Daar zij Hem getrouw achtte die het beloofd heeft.    Heb. 11: 11b. 

 

Sara heeft door geloof de belemmeringen zien wegvallen. Zij kreeg kracht tot het moederschap, 

haar jeugd werd vernieuwd, haar schoot als levend gemaakt. 

 

Sara is hier type van haar zonen des geloofs. Vele gelovigen voelen zich door het ongeloof belaagd. 

Zij moeten door geloof de sterkte des Heren aangrijpen, Jes. 27: 5. In de diepste grond der zaak is 

het slechts gebrek aan geloof dat zo vaak het vlees toelaat allerlei belemmeringen op te werpen. Ef. 

6: 19 zegt ons sterk te zijn in de Here en in de sterkte Zijner macht. Moge het begin dan al weinig 

zijn, het laatste zal zeer vermeerderd worden, Job 8: 7. 

 

Sara heeft kracht ontvangen omdat zij zich met God en niet met haar lichaam bezig ging houden. 

Merkte Abram eerst zijn eigen lichaam aan, Rom. 4: 19, elk van hun zag ten slotte af van zichzelf 

en rekende op God. En God deed het. Hij eert die Hem eren. Er is niets dat Hem meer eert dan een 

vertrouwend geloof. Zo is het ook nu nog. “Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht 

geeft”, zegt Paulus, Fil. 4:13. Men wende zich in hope tot Hem en worde gesterkt in de genade die 

in Christus Jezus is, 2 Tim. 2:1. 

 

Sara is vast gebleven in haar geloof omdat zij bleef in God. Zij ging terug in haar leven. Tot twee 

maal toe had de Here te haren opzichte ingegrepen: in Egypte en bij Abimelech. Zij ging terug in 

het leven van haar man: hij was gespaard gebleven in Egypte, bij het verslaan der koningen, bij Abi-

melech. Zij zag duidelijk Gods voornemen, geloofde in Zijn macht en kracht en zag daarna het 

wonder aan zich geschieden: van oude vrouw werd zij als een jonge maagd. 

 

Waarop rustte nu dit vertrouwen in God? In Zijn waarachtigheid. Zij achtte Hem getrouw. Hij kon 

Zijn woord volbrengen. Hoe, dat vroeg zij niet meer. Zij liet dit aan Hem over. Als zij haar gedach-

ten op Hem vestigde, op Zijn almacht, had Hij de mens niet geschapen en kon Hij hem niet ver-

nieuwen, dan viel alle belemmering weg. 

 

Door over Gods Wezen te denken moet ook bij ons alle belemmering en menselijke onmogelijkhe-

den t.o.v. Zijn voornemen weg vallen. Het oogmerk van het ware geloof is om te rusten in God zelf 

en Zijn volmaaktheden, in Zijn waarheid en getrouwheid, in Zijn almacht en onvergankelijkheid. 

Het middel er toe is het laten inwerken van Zijn woord in ons hart, het Hem voor getrouw houden. 

Dit is het geloof. 

 

Alleen bij die met vreugde overweegt. Wie en wat God is, zal voor twijfel en wankelen bewaard 

worden als hij moet wachten op de vervulling der belofte. Zo als het met Sara was, is het met ons: 

elke belofte van God is stilzwijgend verbonden aan de overweging: Zou iets voor de Here te won-

derlijk zijn?            P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 31 

 

Rom. 3: 29. Of is God alleen de God der Joden (en) niet ook der Heidenen? Ja ook der Heidenen. 

 

Of is Hij alleen de God der Joden? Bij de Heidenvolken gold de leer dat elk volk zijn eigen god had 

en dat deze buiten zijn eigen gebied geen kracht bezat. Aan Israël werd geleerd dat God de God der 

goden was en boven die alle verheven was. Maar de Jood ging er prat op dat Hij toch bijzonder de 

God Israëls was. Paulus ontkent dit niet maar leert dat Hij dit was krachtens Zijn beloften aan Israël 

maar dat Hij in wezen en oogmerk niet alleen de God der Joden is. Mozes immers had al geleerd dat 

Hij een enig God was en daarin ligt voor Paulus bewijs dat Hij de God van allen is. Hij is geen 

stamgod maar de unieke en alles omvattende God. Hij is ook de Ene in de weg der behoudenis. Hij 

stelt allen tot zondaar om allen tot rechtvaardigen te stellen. 

 

Ook de God der Natiën. God is de God Israëls wat betreft de nationale beloften. Bij de rechtvaardi-

ging gaat het om bovennationale beloften. En daarin is Hij de God van alle vlees. Daarbij legt Hij 

dezelfde maatstaf aan. 

 

Rom. 3: 30. Indien er althans één God is. Hij zal de Besnijdenis rechtvaardigen uit (het) geloof 

en de Voorhuid door het geloof.  

 

Uit en door. De toeleiding tot de genade der rechtvaardiging is tweevoudig in haar werking: de Be-

snijdenis kan later gerechtvaardigd worden uit, dit is hier: op grond van het geloof dat zij al heeft, 

de Voorhuid door middel van het geloof. Het eerste is er door de kennis der Godsopenbaring, het 

tweede door de prediking. 

 

Het is opmerkelijk dat bij het “uit” geen voorzetsel staat; er staat „uit geloof” en bij het “door” wel 

een: „door het geloof”. Het eerste is meer onbepaald en wijst o.i. op een zeker algemeen Godsge-

loof, het tweede is meer bepaald: het vat krijgen op de prediking van het evangelie. Beide groepen 

moeten zich tot God bekeren, Mt. 3, Hand. 26: 18, daarna tot in Christus geloven en dan tot recht-

vaardiging komen. 

 

Ook nu is het „uit” en het „door” nog van kracht. Velen hebben van kindsbeen de Heilige Schriften 

gekend, hun is van God gesproken en zij delen een zeker geloof der ouders. God is voor hen „de 

God huns vaders”. Dit is een bevoorrechting boven anderen die deze kennis en dit godsdienstig 

milieu missen, evenals Israël bevoorrecht was boven de Natiën in de weg der kennis Gods. Maar dit 

is niet voldoende. Het voorrecht geeft geen geestelijke voorsprong, zij staan geestelijk op een lijn 

met de anderen: zij zijn als dezen zondaars. Talloos velen missen het godsdienstig milieu maar wor-

den door de prediking in evangelisatie of anderszins aangegrepen en komen ineens tot de kern der 

geestelijke dingen. Al is hun kennis van God zeer gebrekkig en mede die van Christus, zij grijpen 

door middel van het hun gepredikte God aan, geloven tot in Christus en kunnen zo tot de rechtvaar-

diging komen. 

 

Zo blijkt dat het onderscheid tussen Israël en de Natiën nog een diepere zaak aanduidt: n.1. het ver-

schil tussen hen die van huis uit, veelal in de lijn der geslachten, kennis van God hebben en zij die 

deze bevoorrechting missen. Maar ook hier geldt dan: God is niet alleen de God der „Joden”, der 

van God kennis hebbenden maar ook der „Heidenen” de buiten die kennis opgegroeiden. Hij is één 

en in Hem komen zij beiden tot hetzelfde heil. 
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Rom. 3: 31. Heffen wij dan door het geloof de wet op? Volstrekt niet maar wij bevestigen de wet. 

 

Uit Paulus’ woorden zou een wettisch gezind Joden  Christen de conclusie kunnen trekken dat de 

apostel de waarde der wet ontkende en hij de wet terzijde schoof. Hij zou immers kunnen zeggen: 

Gij beweert dat men buiten de wet om en dan nog alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, dus 

heeft de wet eigenlijk geen waarde. Vandaar is het dat Paulus de vraag doet: Stellen wij de wet bui-

ten werking, zetten wij die opzij. Het antwoord is een krachtige ontkenning: Volstrekt niet, maar 

wij bevestigen de wet. 

 

Bevestigen. Dit woord betekent hier: vast stellen; in stand doen blijven. Onder „wet”, het staat hier 

zonder lidwoord kan men hier verstaan: Gods rechtmatige eisen op allerlei terrein van het leven en 

in het bijzonder op geestelijk gebied: de verhouding van God tot mens en die op zedelijk gebied: die 

van de mensen onderling. En het zijn deze die we niet verwerpen maar bevestigen. 

 

Het behoort tot de rijkdom van het evangelie dat het, hoewel het genade predikt, de wet, de eisen 

der ware verhoudingen, bevestigt. Niets stelt de wet meer vast dan Christus’ verzoeningsdood. De 

heiligheid der wet werd grootgemaakt toen Hij de vloek ervan droeg en daarin de gerechtigheid van 

de Wetgever handhaafde. Hij gaf aan de wet voor de eerste maal haar volle recht. Een verder bewijs 

dat wij de wet, de rechte verhouding tussen God en ons en die t.o.v. de mensen, bevestigen is dat we 

als we naar de Geest leven, deze verhouding steeds meer en steeds fijner aanvoelen en tot haar recht 

proberen te doen komen. Zo worden de rechtmatige eisen van Gods normen hierin vervuld als we 

niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen. Rom. 8. Het is dus niet de ceremoniële wet die 

Paulus op het oog heeft maar die der verhouding tot God en de naaste, de wet der liefde. En deze 

wordt zeer zeker door ons bevestigd. De genade in het evangelie gepredikt geeft er juist de kracht 

toe, hoe zou ze deze wet dus terzijde kunnen schuiven. Het geloof werkt door de liefde en tevens in 

de liefde en bemint de rechte verhouding die hier „wet” genoemd wordt en welker onderhouding 

juist de vaste gang van het nieuwe leven kenmerkt. 

 

VI. DE VADER DER GELOVIGEN. 

Rom. 4: 1-25. 

 

Het volgende hoofddeel omvat Rom. 4. Dit laat zich in vijven onderverdelen:  

 

vs. 1-8: Abraham kan niet roemen,  

vs. 9-12: Het geloof eerder dan de besnijdenis,  

vs. 13-17: Belofte en wet,  

vs. 18-22: Abrahams geloof,  

vs. 23-25: Het geloof en de opstanding.  

 

De eerste drie zijn samen te vatten onder het hoofd: Hoe Abraham niet werd gerechtvaardigd,  

het volgende onder dat van: Hoe Abraham niet is gerechtvaardigd,  

het laatste onder dat van: Hoe wij gerechtvaardigd kunnen worden. 

 

Abraham kan niet roemen. 

Rom. 4: 1-8. 

1. Wat zullen we dan zeggen? Dat Ahraham. onze stamvader, naar het vlees gevonden heeft? 2. 

Want indien Abraham uit (de) werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet tegenover 

God. 3. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerech-

tigheid. 4. Degene echter die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar 

schuld. 5. Maar degene die niet werkt maar zijn geloof vestigt op Hem die de goddeloze recht-
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vaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 

6. Gelijk ook David spreekt van het geluk van die mens wie God rechtvaardigheid toerekent zon-

der werken: 7. Gelukkig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn; 8 geluk-

kig de man aan wie de Here de zonden niet toerekent. 

 

1. Abraham kan niet roemen. 

 

Rom. 4: 1. Wat zullen we dan zeggen? Dat Ahraham. onze stamvader, naar het vlees gevonden 

heeft? 

 

Verkregen naar het vlees? Dit vers heeft door verschillende lezingen in de verschillende hand-

schriften veel moeilijkheid gegeven. Volgens de drie grote handschriften staat er „gevonden”, wat 

ook door „verkregen” vertaald kan worden. We kunnen dus hierin de S.V. wel volgen. Maar nu ver-

der. Moeten we nu „naar het vlees” bij Abraham voegen of behoort het bij het werkwoord „verkre-

gen”. We menen het eerste, want dat Abraham Israëls vader was naar het vlees wordt al uitgedrukt 

door het Gr. woord „propater”, lett.: voorvader, wat we vertaald hebben door „stamvader”, waarin 

de afkomst naar het vlees wordt uitgedrukt. Het best doen we nu om van vs. 1 twee vragen te maken 

dus de punctuatie te veranderen. Wij zijn daarin vrij want deze is niet geïnspireerd en de oudste 

handschriften schreven alles in hoofdletters en zonder leestekens. We zetten achter „zeggen” een 

vraagteken en beginnen bij „Dat” een nieuwe zin. De hele zin is dan: Wat zullen wij dan zeggen? 

Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees gevonden (of: verkregen) heeft? Of zo nodig: ze (de 

rechtvaardiging) naar het vlees verkregen heeft. 

 

Rom. 4: 2. Want indien Abraham uit (de) werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet 

tegenover God. 

 

Indien Abraham uit (de) werken gerechtvaardigd is heeft hij roem. Wat in vs. 1 met „naar het 

vlees” wordt aangeduid, wordt hier omschreven door „uit de werken”. Daarom kunnen we in vs. 1 

niet lezen: Abraham onze voorvader naar het vlees; „naar het vlees” is geen bijstelling bij Abraham 

maar een bepaling bij „gevonden” en betekent „uit de werken”. 

 

Is Abraham nu uit de werken gerechtvaardigd, vraagt Paulus. Indien zo, dan zouden de Joden hem 

kunnen prijzen, op hem kunnen wijzen en in hem roemen. Zij zouden dan reden hebben om hem te 

verheffen als iemand die uit zichzelf Gode behaagde en daarom rechtvaardig verklaard werd. Maar 

naar het vlees heeft hij Ismaël verwekt, had Paulus al eerder geschreven, Gal. 4: 29. Dit is niet naar 

het geloof aan Gods belofte. Naar het vlees heeft hij Sara twee maal verloochend. Wie hem wil 

roemen, wie wil wijzen op erenamen die hij draagt als knecht Gods, Gen. 18: 27, liefhebber 2 Kron. 

20: 7, geeft hem roem voor mensen, maar niet bij God. 

 

Rom. 4: 3. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot ge-

rechtigheid. 

 

Abraham geloofde God. Dat Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd is bewijst de Schrift, zegt 

Paulus. 

Die zegt dat Abraham God geloofde. „God geloven” staat hier in de derde naamvalsvorm en bete-

kent meer dan alleen geloven wat Hij zegt: het wil zeggen: God als enige en hoogste voorwerp van 

het geloof houden. We vinden dezelfde naamvalsvorm ook in Joh. 5: 24, Hand. 16: 34, 27: 25, Gal. 

3: 6, 2 Tim. 1: 12, Tit. 3: 8, Jak. 2: 23. 

 

Paulus citeert hier Gen. 15: 6, waar we vinden: “En Abram geloofde in de Here en Hij rekende het 

hem tot gerechtigheid.” Als we het verband nagaan waarin deze woorden staan, leren we iets van 

de aard van het rechtvaardigend geloof. Het blijkt dat het maar niet het geloof in Gods woord is, dat 
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had Abram al gedaan toen hij uit Ur en uit Haran geroepen werd, Hand. 7; Hebr. 11:8, het was meer 

dan dat. Dit komt uit als we zien in welk probleem Abram zat: hij had geen kinderen en meende dat 

hij zonder die zou heengaan, 15: 2. Hij was daarmee tot een eind bij zichzelf gekomen. Maar nu 

zegt de Here hem dat hij toch een zoon zal hebben, vs. 4. En dan moet hij nog meer doen: zich uit 

de tent laten leiden, opzien naar de hemel en de sterren tellen indien dit hem mogelijk is. En toen 

hem dit onmogelijk was, zei de Here: Zo zal uw raad zijn. “En hij geloofde in de Here en Hij re-

kende het hem tot gerechtigheid.” 

 

Abraham heeft tweeërlei nakomelingschap: als het stof der aarde en als de sterren des hemels, Gen. 

13: 16 en 15: 6. Maar evenmin als hij beide kon verwekken, evenmin kon hij beide de hun toeko-

mende plaats geven. Plaats en positie lagen buiten hem, die kon alleen de Here geven. 

Abraham geloofde in de Here. Zeker, hij wist niets van het Paulinische evangelie van Romeinen, 

maar het beginsel des geloofs dat hij had was van dezelfde aard als dat hetwelk wij moeten hebben, 

zij het in meerdere volgroeiing. Dit beginsel is vertrouwen in God die wat Hij belooft ook waar kan 

maken. Dit is op zichzelf geen verdienste maar de hand die naar Hem uitgestrekt wordt om te ont-

vangen wat nodig is maar gemist wordt. 

 

Rom. 4: 4. Degene echter die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar 

schuld. 
Loon naar schuld. Wie werkt kan betaling vorderen, de werkgever krijgt door de arbeid van de 

werknemer een schuld aan hem. Diens loon is niet “uit genade”, naar onverplichte gave maar naar 

vordering, naar schuld. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

5. WETENSCHAP, TECHNIEK, CULTUUR. 

 

Als, volgens onze visie, wetenschap, cultuur en in het algemeen de menselijke werkzaamheid in 

onze bedeling geen aspect zijn van het koningschap van Christus, als het Gods wil niet is dat zijn 

opdracht over de aarde te heersen op deze wijze uitgevoerd wordt, wat moeten we dan denken van 

die werkzaamheid? 

 

Zelfs Abraham Kuyper stemt er volmondig mee in, dat de natuurwetenschap vaak tot materialisme 

gevoerd heeft en zich tegen God en Christus heeft gericht, dat de nieuwe middelen van verbinding 

en verkeer, en het moderne leven in het algemeen, afbreuk doen aan de bloei van het godsdienstig 

leven. Hij zegt, dat de rijkere ontwikkeling, die volgens hem door Christus beheerst wordt, door de 

zonde wordt misbruikt, de mens sterker maakt, machtiger, minder afhankelijk, en dat daardoor de 

mens minder behoefte heeft aan „religie”. Hij geeft toe, dat de letterkunde een steeds scherper in-

vloed uitoefent op de verwording van het maatschappelijk leven, en dat de geldmacht van God af-

trekt, oneerlijkheid, gierigheid, verkwisting en zingenot kweekt. 

 

Als men die noodlottige invloed dagelijks aan het werk ziet en zelf ondervindt, is men geneigd 

sceptisch te staan t.o.v. een dergelijke „vooruitgang”. Ook in niet christelijke kringen hoort men 

steeds méér stemmen opgaan, die zeer pessimistisch zijn en vrezen voor een catastrofe. Want het is 

duidelijk, dat er geen goed evenwicht bestaat tussen de macht en de wijsheid van de mens. Door de 

nieuwste ontwikkelingen der fysica begint men zelfs de natuurwetenschap te verwensen. 

 

Is dit alles dan uit den Boze en moet men zich, ten minste, onthouden er aan mee te werken? Het 

betreft hier een zeer ernstige vraag voor het praktische leven, en waar kunnen we een goed ant-

woord vinden? 



Uit de Schriften 1956 Pagina 66 
 

 

Natuurlijk mogen we niet verwachten, dat de Schrift op zeer bepaalde wijze zou spreken over onze 

tegenwoordige toestanden. Toch kunnen we er algemene aanduidingen in vinden, die van het groot-

ste belang zijn. 

 

Allereerst, wat het sociale leven betreft, weten we, dat de Here nooit iets gezegd of gedaan heeft om 

het op uitwendige wijze te verbeteren of te hervormen. Zo bijv. in verband met de armoede en de 

slavernij wordt over die toestanden gehandeld zonder commentaar, ook in de laatste brieven van 

Paulus. Zie 1 Tim. 6: 8  10, 17; Ef. 6: 5 9; Kol. 4:1; 1 Tim. 6 ; 1,2; Tit. 2: 9, 10 en Filemon. 

 

Steeds wordt er gesproken over een onderdanig zijn aan de overheden en machten, die door God 

verordend zijn, Rom. 13: 1 7; Tit. 3: 1. 

 

Voor wat de intellectuele ontwikkeling aangaat, zou een oppervlakkig lezen van Kol. 2: 8 de indruk 

kunnen geven, dat Paulus de filosofie afkeurt. Maar, in feite, spreekt hij hier over de Esseens Gnos-

tische gedachten waarover dit hoofdstuk handelt. Paulus zelf was een intellectueel en legde er de 

nadruk op, dat we geen kinderen moeten zijn naar het verstand, maar volwassenen, 1 Kor. 14: 20. 

En in Kol. 1: 28 zei hij, dat hij “ieder mens leerde in alle wijsheid”. De Schrift keurt alleen de po-

ging van de mens af, op zijn eigen „wijsheid” te steunen om zich tegen God te verzetten. Ons ver-

stand moet overigens „verlicht” worden, Ef. 1:18. 

 

Waar Lukas een „geliefde geneesheer” genoemd wordt, Kol. 4: 14 mogen we ook niet veronderstel-

len, dat de Schrift iets tegen de geneeskunde zou hebben. We worden meerdere malen gewaar-

schuwd tegen de verleidende geesten der laatste tijden, maar we vinden niets dat toepasselijk zou 

zijn op de menselijke cultuur. 

 

Het is duidelijk, dat de Schrift steeds alle aandacht vestigt op de noodzakelijkheid van bekering en 

wedergeboorte, en niet op de wantoestanden in de Maatschappij. Natuurlijk is het steeds gewenst 

er verbetering in aan te brengen, als maar eerst het grote gebod der liefde gehouden zal worden, 

zullen de sociale toestanden van zelf in orde komen. 

 

Dit is in volkomen tegenstelling met de algemene hedendaagse neigingen. Men wil een ideale sa-

menleving bereiken door de uitwendige toestanden te verbeteren. Men wil, bijv. door „planning”, 

alles voor de massa bereiden, zodanig, dat de mensen niet meer behoeven te denken, noch vrees te 

hebben voor de toekomst, maar kunnen rekenen op vrede en zekerheid. Feitelijk wil men de gevol-

gen van de val opheffen, de mens verbeteren en redden, zonder toevlucht te nemen tot Christus. 

Maar eigenlijk is het de dood van de mens: hij wordt herleid tot een organisme, dat  niet meer denkt, 

geen vrijheid meer heeft, en dan ook geen werkelijk mensenleven. Waar men Christus' werk wil 

ontberen, is die werking tegen Hem gericht, al zijn de meesten er zich waarschijnlijk niet bewust 

van. En die anti christelijke neiging van de tegenwoordige Maatschappij moet onvermijdelijk voe-

ren tot de politieke Anti Christus zelf, de mens der zonde en tot de eindcatastrofe. Dit ook is een 

positieve aanduiding der Schrift. 

 

De christen die op de Schrift steunt kan dus niet verwachten, dat hij iets kan doen om die wereld-

gang te stuiten. Al wat hij kan doen, is in zijn omgeving het gebod der liefde toe te passen, in Gods 

kracht, en, Paulus navolgende, Christus te verkondigen „vermanende een iegelijk mens, en lerende 

een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus 

Jezus”, Kol. 1: 28. Maar daartoe moet hij natuurlijk zelf Gode totaal toegewijd zijn en de door God 

geïnspireerde Schrift kennen, die nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onder-

wijzing, 2 Tim. 3: 16. Dan strijdt hij niet tegen mensen, maar met het zwaard des Geestes, namelijk 

Gods Woord, tegen de geestelijke machten der boosheid, die de wereld grotendeels besturen, Ef. 6: 

12-18. 
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Maar welke houding moeten we dan aannemen t.o.v. de wetenschap, de techniek, de cultuur, enz.? 

Alles zal hier afhangen van onze opvatting inzake het tegenwoordige koningschap van Christus. Als 

Christus nu al zijn Koninklijke macht uitoefent, ook buiten de wedergeborenen, en deze daarvoor 

instrumenten moeten zijn, dan moeten ze ook op zeer actieve wijze optreden in alle werkzaamheden 

der tegenwoordige maatschappij, dus ook de politiek, en proberen een leidende rol te spelen. 

In onze visie bestaat die verplichting niet. Ieder zal, door Gods Geest geleid, voor zichzelf moeten 

uitmaken in hoeverre hij moet of mag medewerken. We zeggen “in hoeverre”, want, waar we nu 

eenmaal in de tegenwoordige wereld leven, kunnen we er ons niet geheel aan onttrekken. De Maat-

schappij vormt een eenheid. Ook de mens is een eenheid, waar de werkzaamheden van lichaam, ziel 

en geest niet gescheiden kunnen worden en die, menen we, een harmonische ontplooiing moeten 

krijgen. Sommigen kunnen meer geschikt zijn voor lichamelijke arbeid, anderen waar het gevoel de 

grote rol speelt, of het intellect, nog anderen kunnen zich meer concentreren op het geestelijke le-

ven. Maar steeds moeten we een goed gebruik maken van al de gaven Gods, ook voor wat betreft de 

wil, die ons geen genoegen kan nemen een zuiver passieve houding aan te nemen. 

 

We kunnen dus de volgende woorden van Abraham Kuyper onderschrijven: „Elk kind van God 

moet in het heelal inzien met verlichte ogen des verstands, optreden met een wilskracht die Christus 

in hem werkt, en inleven in het leven met iets van die gevoelige liefde, die Paulus in1 Kor. 13 be-

zong”. (Pro Rege III, 409) 

 

Ook tussen geloof en denken moet er een innerlijke harmonie zijn. Men moet de filosofen niet vol-

gen, die hun denken als norm aanvaarden. Vóór alles is er de Gedachte Gods, en waar we naar zijn 

Beeld gemaakt zijn, hebben we van Hem ook het denkvermogen, dat ons in staat stelt zijn Gedachte 

na te denken. 

We menen dus, dat de christen een actief gebruik moet maken van al Gods gaven en kan deelnemen 

aan al de werkzaamheden der Maatschappij. Maar niet met het doel om er een leidende rol in te 

vervullen en Christus’ koninkrijk op aarde te stichten. 

 

Wat in het bijzonder de wetenschap aangaat, kan daarbij de medewerking van de christen hem hel-

pen zijn taak, Christus te verkondigen, beter te volbrengen. Een eenvoudig getuigenis kan soms wel 

een diepe indruk maken. Maar in de loop der tijden is het ook gebleken, dat door onkunde de gelo-

vige anderen kan hinderen. Want, in feite, blijft het nooit bij een „eenvoudig” getuigenis. Vroeg of 

laat komt men ook op het terrein van de natuur. En dan kan de gelovige beweren, dat de Schrift ons 

iets leert, wat eigenlijk slechts zijn uitleg is, en misschien een zeer gebrekkige of foutieve uitleg, 

voortkomende uit zijn onkunde inzake wetenschap. 

 

Men weet dat de christenheid zich beslist uitgesproken heeft tegen de gedachte dat de aarde om de 

zon draait. Heden nog verzetten velen zich tegen een redelijke evolutieleer. Dikwijls hoort men 

spreken over de opstanding van het vlees. En in vele andere gevallen komt men zo op het terrein, 

dat de ongelovige misschien veel beter heeft leren kennen. Als deze dan de onkunde van de gelovi-

ge merkt en het duidelijk is, dat hij zich vergist in dingen die men kan onderzoeken, kan hij gesterkt 

worden in zijn ongeloof. En welk vertrouwen zal die ongelovige in de Schrift krijgen, als men be-

weert, dat het de Schrift is, die deze onjuistheden leert? 

 

Als de christen echter zelf het gebied van de ongelovige beheerst, dan kan zijn getuigenis een grote 

invloed hebben. Alle verontschuldigingen van redelijke aard, steunende op de wetenschap, vallen 

dan weg. De ongelovige wordt geplaatst voor het onredelijke van zijn houding. 

 

Natuurlijk kan niet iedereen zelf wetenschappelijk werk doen, maar onze bedoeling was, aan te to-

nen dat, voor hem die er de gelegenheid toe heeft, wetenschappelijk werk nuttig kan zijn op geeste-

lijk gebied. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 43 

6. De waarzegster van Endor. 

a. Een en ander vooraf. 

 

In 1 Sam. 28 vinden we het verhaal van de waarzegster van Endor, een dorpje in het noorden van 

Israël. Wat hier gebeurde wordt vaak als bewijs aangevoerd voor het bewuste voortleven der doden 

en door de Spiritisten als argument voor hun leer: het met de doden in verbinding kunnen treden 

door een medium, een geschikt tussenpersoon. 

 

Men kent het verhaal. De Filistijnen waren weer Israël binnengevallen. Saul had geheel Israël opge-

roepen om ze te verdrijven maar was zeer bevreesd. Hoe graag had hij Samuël geraadpleegd. Maar 

deze was gestorven, vs. 3. In zijn angst wenste hij een droomgezicht, maar dit kwam niet. Daarna 

zocht hij raad bij de urim, d.w.z. bij een priester; ook deze kon hem niets meedelen. Toen ging hij 

naar een profetenschool, maar ook geen der profeten voorzegde hem iets over de afloop. Zo kwam 

hij tot de conclusie dat God hem op generlei wijze antwoordde, vs. 6. Ten einde raad liet hij een 

vrouw opzoeken met een waarzeggende geest om zo te weten te komen of hij winnen of verliezen 

zou. 

 

Het raadplegen van waarzeggers en „duivelskunstenaars”, d.w.z. spiritisten, was aan Israël verbo-

den; het was verontreiniging, Lev. 19: 31, een gruwel voor God, Deut. 18: 12a. Hieraan maakten 

zich de Kanaänieten schuldig waarom ze uitgeroeid moesten worden, vs. 12b. Wie er zich in Israël 

mee inliet, of er aan deed, zou uit het volk uitgeroeid worden, Lev. 20: 6, 27. Saul had tijdens zijn 

regering vele waarzeggers en spiritisten doen doden maar nu gaat hij zelf een waarzegster raadple-

gen, die aan dit oordeel tot dan toe had weten te ontkomen. Echter was zij niet zo onbekend dat zijn 

dienaars haar niet hadden weten op te sporen. 

 

Om in Endor te komen moest Saul van het gebergte van Gilboa waar zijn leger lag, vs. 4, een tocht 

maken van zeker 15 km. en dat langs Sunem, d.w.z. langs het kamp der Filistijnen, vs. 4. Hij ver-

momde zich om door de vrouw niet herkend te worden en trok in de nacht, zeker kort na zes uur ’s 

avonds, naar de waarzegster. 

 

Deze bewoonde waarschijnlijk een dubbelgrot zoals men ook bij andere plaatsen gevonden heeft; te 

Endor zelf wijst men nu nog een zekere grot als haar vroegere woning aan. Orakelgrotten bestonden 

uit twee delen, gescheiden door een wand. In het ene gedeelte werd degene gelaten die de 

„dode” wilde raadplegen, in het andere de man of vrouw die beweerde de doden te kunnen laten 

opkomen. De twee kon  den elkaar wel horen maar niet zien daar er geen rechtstreekse maar een 

elleboogvormige verbinding was. Daarvandaan vinden we dat Saul vraagt wie de vrouw ziet opko-

men en zij een beschrijving moet geven, vs. 13, 14. en dat hij vernam dat het Samuel was, vs. 14. 

Zelf heeft hij deze “Samuel” niet gezien. Men stelle zich dus geen Westers huis van nu voor, noch  

een Oosterse woning; het was een dubbele grot woning. 

 

Geeft bovenstaande iets weer van de uiterlijke omstandigheden, de innerlijke die Saul betreffen zijn 

uit enkele gegevens in het verhaal op te maken. We wezen al op vs. 6, het niet antwoorden van de 

Here en verder wordt gewezen op vs. 15 waar Saul zegt dat hij zeer angstig was, en God van hem 

geweken was; voeg daarbij de uiterst gevaarlijke tocht en het feit dat hij èn door allerlei werk t.o.v. 

het leger èn door de angst de hele dag niets gegeten had, vs. 20 en men kan begrijpen dat hij niet 

alleen uitgeput maar bovenal de wanhoop nabij was. 
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Als hij bij de vrouw aangekomen is en haar, na haar gevraagd te hebben iemand die hij noemen zou 

op te doen komen, met een eed bij de Here gezworen heeft dat haar geen straf zal overkomen, be-

willigt zij in zijn verzoek en begeeft zich naar het andere gedeelte van de grot. Nu zegt Saul: Doe 

mij Samuël opkomen. Als de vrouw deze figuur ziet, roept zij met luider stem dat zij bedrogen is en 

dat hij Saul is. De koning stelt haar gerust en vraagt wat zij ziet. Zij antwoordt: Ik zie goden uit de 

aarde opkomen. Als Saul dan vraagt hoe zijn gedaante is, beschrijft de vrouw hem als een oud man 

met een mantel bekleed. Hierin ziet Saul Samuël, hoewel de vrouw het niet gezegd heeft, buigt zich 

ter aarde en hoort dan de figuur zijn oordeel aanzeggen, vs. 6-19. 

 

Voor we nu nader op dit alles ingaan een enkel woord over de vertaling “goden”. In het Hebr. staat 

„elohim”. Dit woord wordt verschillend vertaald. De ene vertaling zet: een goddelijk wezen (Leid-

se, Obbink), een tweede: Godswezen (Miniaturbibel), een derde: een geest (Canisius), een vierde: 

een bovenmenselijk wezen (Menge), een vijfde: een god (Herz. Engelse, Fr. Synodale, Martin, Se-

cond, Paralelbibel), een zesde: goden (Luther, Oude Engelse, S.V.). Waar Saul vraagt: „Hoe is zijn 

gedaante?” en de vrouw zegt: „Ik zie een oud man” blijkt dat geen van beiden aan meer dan een 

wezen dachten of dit zagen, zodat er niet „goden” vertaald moet worden. Ook niet dat er gezet moet 

worden: een goddelijk wezen, een geest, een bovenmenselijk wezen; deze vertalingen gaan uit van 

de realiteit der verschijning iets wat juist in het geding is; bovendien stijgen goddelijke of boven-

menselijke of geestwezens niet uit de aarde op maar zouden ze er op neer moeten dalen; nergens in 

de Schrift lezen we van uit de aarde opstijgende bovennatuurlijke wezens. En ook niet dat dit oude 

mannen zijn bekleed met een mantel. Dan zou het een blinkende kledij moeten zijn. Rest nog de 

vertaling: een god, en wat daarvan te denken. We geloven dat „god” hier genomen moet worden in 

de zin van Ex. 22: 28a: de goden zult gij niet vloeken, d.w.z. de oversten of rechters, zie de parallel 

„overste” van vs. 28b. Men zal mogelijk zeggen: maar waarom die meervoudsvorm. We merken op 

dat het Hebr. woord elohim als het God aanduidt steeds in het enkelvoud vertaald is. Het is dan een 

verhevenheidsmeervoud, een wezen van hoge of voorname rang aanduidend en we zijn van oordeel 

dat het dit ook hier doet. Waar het gebruikt wordt om rechters aan te duiden en Samuël er ook een 

was, is het hier alleszins gepast. Uit het verband blijkt dat het geen meervoud is en uit de beschrij-

ving dat de figuur een „man” moet voorstellen, dus geen echte god of geest of bovenmenselijk of 

bovennatuurlijk wezen is. 

 

Van het toneel Van 1 Sam. 28 worden verschillende verklaringen gegeven; we willen deze nagaan. 

 

b. Verklaringen. 

 

De eerste verklaring is de rationalistische, die van het pure ongelovige denken. Deze is al meer dan 

twee eeuwen oud. Ze ziet in het verhaal niets dan bedriegerij. De waarzegster wilde wraak nemen 

op Saul die de tovenaars had uitgeroeid maar zich nu ten einde raad toch tot een van deze soort 

mensen wendde. Ze herkende, meent men, Saul direct ondanks zijn vermomming en na zich eerst 

door een eed voor de doodstraf gevrijwaard te hebben, vs. 10, deed ze zogenaamd iemand opkomen 

en deelde ze Saul mede hoe hij er uitzag (wat zij vroeger gezien of gehoord had) en zei nu door 

buikspreken de koning aan wat zij vermoedde dat geschieden zou, n.1. dat hij de strijd zou verlie-

zen. 

 

De tweede verklaring is de duivel verklaring. De verschenen Samuël is niet de eigenlijke Samuël 

geweest maar de rechtstreekse openbaring van Satan die door God gezonden was in de gedaante en 

kledij van Samuël om Saul het oordeel aan te zeggen. 

 

De derde verklaring neemt aan dat wel niet Satan zelf verschenen is maar dat die vrouw zich als 

bereidwillig medium door Satan heeft laten beheersen. 

 

De vierde verklaring is die welke we de spiritualistische kunnen noemen. Het Spiritualisme is iets 
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anders dan het Spiritisme; het gelooft aan geesten en ook aan het zelfstandig voortbestaan van de 

ontlichaamde zielen der mensen die men dan als geesten ziet die zich na de dood verder ontwikke-

len zonder met hen in contact te willen treden zoals het Spiritisme tracht en voorgeeft te doen. De 

Spiritualisten zullen in Samuel een door God gezonden geest kunnen zien om Saul het oordeel aan 

te zeggen of Samuëls geest die dit doet. 

 

De vijfde verklaring is de spiritistische verklaring; deze ziet in Samuel werkelijk Samuel wiens 

geest door de vrouw opgeroepen kon worden en ook is. Zo de Kanttekenaren en de Companion Bi-

ble. 

 

De zesde verklaring houdt het eerste deel, het doen opkomen van Samuël voor bedrog; tevens zijn 

spreken, dat deed de vrouw door buikspreken of op hese fluistertoon maar de door haar gedane 

voorzegging die uitgekomen is ziet zij als helderziendheid, een der terreinen die de z.g. parapsycho-

logie, als meer verborgen en ook aan slechts weinigen toebedeelde geestesuitingen aangeeft. 

 

De zevende verklaring is de animistische; deze stelt de dingen als volgt voor: Saul had Samuel 

steeds in gedachten, vooral diens woord dat de Here hem verworpen had, 1 Sam. 15: 23, 28. Langs 

telepathische weg plantte hij zijn gedachten en vrees over in de geest van de vrouw en deze sprak 

als “Samuël” uit wat in zijn, Sauls, geest leefde en woelde. Zij ziet Samuel niet in werkelijkheid 

maar op het scherm van haar geest waarop de koning zijn gedachten projecteert zonder dit te weten. 

Daaraan herkent ze Saul. Nadat ze dit uitgeroepen heeft en de koning haar heeft gerustgesteld volgt 

een gesprek tussen de z.g.n. Samuel en Saul, wat in wezen een gesprek was van Saul met Saul. De 

met elkaar worstelende gedachten in zijn geest over wat Samuel van hem zou denken worden door 

de vrouw teruggeprojecteerd als van de z.g. aanwezige Samuel. Wat in Saul subjectief is, wordt nu 

door de vrouw die zelf “Samuel” is, objectief aan hem voorgehouden. Wat hij vreesde, verneemt hij 

en dit als woorden van .„Samuel”. Hij vreest dat hij zal sneuvelen en verneemt dit nu als oordeel, 

als hoedanig hij het zelf gevoelde, uit „Samuels” mond. En daaraan twijfelt hij nu geen ogenblik 

meer. Daarom valt hij dan ook plotseling neer. Er is in dit toneel dus geen echte Samuël verschenen 

maar Sauls innerlijke gedachtewereld die in grote woeling is keert via de vrouw verobjectiveerd tot 

hem terug. Deze verschijnselen doen zich ook nu nog voor. (Zie hiervoor „Het Spiritisme” van Prof. 

G. Wisse). 

 

De achtste verklaring, de animistisch clairvoyante (helderziende) vult de vorige aan en ziet in haar 

niet alleen een zuiver spiritistisch maar tevens helderziend medium die Saul en zijner zonen dood 

voorspelt, iets wat precies zo is uitgekomen. Hierin wordt dan geen enkel bedrog in dit toneel aan-

genomen. 

 

(Enige gegevens aangaande deze verklaringen zijn ontleend aan: „Korte Verklaring der Heilige 

Schrift” door Dr. C. J. Goslinga. Uitg. Kok). 

 

We komen nu tot het commentaar en onze visie. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 19 

VI. DE DOODSDOOP. 
 

We komen nu tot de meest innerlijke zijde van de doop, de doop tot in Christus’ dood. Dit is hierin 

het heilige der heiligen. 

 

Er is verschil tussen het Gr. „en” „in” en „eis” „tot in”. Het „in” is een onderdompelen in water of 

geest, in de zee of in de wolk, het „tot in” is het brengen tot iemand of tot een zekere gesteldheid. 
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Dit laatste is het geval t.o.v. de doop tot in Christus’ dood. Eerst de teksten. 

Rom. 6: 3, 4. „Of weet gij niet dat, zovelen als wij tot in Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot in 

Zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot in de dood, opdat, gelij-

kerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid 

des levens (in een leven van nieuwheid) wandelen zouden.”  

Gal. 3: 27. „Want zovelen gij tot in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” 

De doop van Rom. 6: 3 en 4 wordt daar nader uitgewerkt. vs. 5. „Want indien wij met Hem één 

plant geworden zijn (Gr.: samengeplant zijn) in de gelijkmaking van (d.i. zekere overeenkomst 

met) Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking (overeenkomst) Zijner opstanding, 

wetende dat onze oude mens met Hem gekruisigd is (in het Gr.: mede  gekruisigd is met Hem), 

opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die 

gestorven is is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn (medege-

storven met Christus) zo geloven wij ook dat wij met Hem leven zullen.” 

Col. 2: 10, 13 zegt hiervan: 

„En gij zijt volmaakt in Hem die het Hoofd is van alle overheid en macht. In Wie gij ook besne-

den zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in het uittrekken van het lichaam des 

vleses (niet: der zonden des vlees) door de besnijdenis van Christus; zijnde met Hem begraven in 

(en) de doop in (en) welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die 

Hem uit de doden opgewekt heeft.” 

Rom. 6 handelt niet over de waterdoop. Door deze wordt men niet samengeplant in Christus dood. 

Zo toch verklaart Paulus de doop en hieraan hebben we ons te houden. 

Als we Rom. 6 nagaan, treffen ons vier werkwoorden die samengesteld zijn uit het voorvoegsel 

“sun”. Het zijn: medegeplant, vs. 5; S.V.: één plant geworden, medegekruisigd, vs. 6; S.V.: met 

(Hem) gekruisigd, medegestorven, vs. 8; S.V.: met Christus gestorven, medebegraven, vs. 4; S.V.: 

met Hem begraven, medeleven vs. 8; S.V.: met Hem leven. 

Deze woorden geven een geheel proces aan dat mogelijk in het eerste woord samengevat wordt: 

medegeplant in Zijn dood. Dit begint dan in het medegekruisigd worden, daarop volgt het medes-

terven, dan het medebegraven worden. Maar dan kan hier met de doop geen waterdoop bedoelt 

zijn, want al aannemende dat de doop de dood symboliseert, dan leert de Schrift nergens dat hij het 

kruisigen ook uitbeeldt. Het betreft hier een geestelijke zaak. 

Dit wordt nog duidelijker als we Gal. 3: 27 die over dezelfde doop handelt, vergelijken met1 Kor. 

10: 2. Gal. 3: 27 spreekt over: „tot in Christus gedoopt zijn”,1 Kor. 10: 2 over: “tot in Mozes ge-

doopt zijn.” „Tot in Christus” loopt parallel met „tot in Mozes”. Maar in1 Kor. 10: 2 is geen sprake 

van een letterlijke waterdoop. Dan ook niet in Rom. 6. Christus is op Golgotha immers ook niet 

letterlijk in water gedoopt; als wij nu tot in Zijn dood gedoopt worden, is dit ook niet: letterlijk in 

een doopvont neerdalen en nog veel minder besprengd worden. 

Wie tot in Christus’ dood gedoopt wordt, zal ervaren dat zijn oude mens met Hem gekruisigd, met 

Hem gestorven en met Hem begraven is. Het met Hem gekruisigd worden is het ondergaan van de 

besnijdenis die zonder handen geschiedt, het uittrekken van het lichaam des vleses; hoe kan dan de 

doop, die het begraven worden symboliseert, met handen geschieden? De besnijdenis kan niet gees-

telijk, figuurlijk, inwendig zijn en de doop een ingaan in gewoon water, letterlijk, uitwendig. Een 

besnijdenis zonder handen vraagt een doop zonder handen. Een besnijdenis zonder metalen mes 

vraagt een doop zonder stoffelijk doopvont met natuurlijk water. De opwekking is immers ook een 

geestelijke en figuurlijke, een inwendige, een niet lichamelijke; de doop is daarom ook geen uiter-

lijke onderdompeling in een waterbad. Is Col. 2 figuurlijk dan ook Rom. 6 en Gal. 3.
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Uit de Schriften 

DEEL XXVIII No. 8 AUG. 1956 

Tot nuttige Stichting 

No. 8 

HEBREËN 11. UIT ÉÉN ONTELBAAR VELEN. 

Als sterren en zand in menigte. 

Daarom zijn (er) ook van één, en dat een verstorvene, in menigte voortgekomen als de sterren des 

hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, hetwelk ontelbaar is.  Hebr. 11: 12. 

 

We komen nu tot het vijfde punt van nr. 6: de vrucht des geloofs. Uit één zijn ontelbaar velen gebo-

ren. 

 

„Uit een”. Dit staat in de mannelijke vorm evenals „verstorvene” en slaat dus op Abraham. De 

apostel gaat hiermee van Sara over op Abraham omdat hij denkt aan de gebeurtenis waarbij tot deze 

de woorden gesproken werden waarvan hij een zeer korte samenvatting geeft in de verdere woorden 

van Heb. 11: 12, n.1. het woord der eedzwering van Gen. 22. 

 

Als we dit gedeelte in structuur zetten blijkt dat er twee groepen in het oog worden gehouden. Men 

zie: 

 

A 1      Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen. 

       B 1      En uw nakroost zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels. 

              C 1      en als het zand dat aan de oever der zee is  

  C 2      en uw nakroost zal de poorten zijner vijanden erfelijk bezitten. 

       B 2      En in uw nakroost zullen gezegend worden alle volken der aarde 

A 2      naar dien gij Mijner stem gehoorzaam geweest zijt. 

 

Het nakroost als de sterren is het hemelse geslacht, beloofd in Gen.15; door hen komt de zegening 

tot de volken, zij zijn bovennationaal; het nakroost als het zand is hetzelfde als het stof der aarde 

van Gen. 13, het aardse volk maar nu gezien als de Volken beheersend evenals het zand der zee deze 

omvat. Zie Cl, C 2. 

 

„Dat ontelbaar is” is een hyperbool, een bekrachtigende overdrijving. Het is figuurlijke taal die we 

niet strikt letterlijk moeten nemen; het is een stijlfiguur die gebezigd wordt niet om onwaarheden te 

doen geloven maar om gewichtige zaken sterk te beklemtonen, Hyperbolen worden gebruikt van 

zulke zaken waarin ze t.o.v. het wezen waar zijn en die meer dan gewone aandacht vragen. 

 

Door Abrams en Sara’s geloof is Izaak geboren, uit hen Jakob en in de lijn der geslachten is Chris-

tus verwekt. Door Hem komt er een wereldheil waarin ontelbaren zullen delen, ontelbaren niet voor 

Gods aangezicht want Hij telt de sterren, Ps. 147: 4 en roept ze allen bij name, Jes. 40: 26, en met 

het stof der aarde, vs. 12, maar voor het menselijk oog. Dit is het gezegend gevolg van het geloof. 

Wie kan de vrucht er van schatten? Wie weet hoeveel geslachten in de toekomst nog zullen opstaan. 

De lichtsgestalten in de hemelen en de rechtvaardigen op aarde zullen zovelen zijn dat de hyperbool 

in ’s mensen oog een machtige realiteit zal worden. 
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Welke zal de uitkomst zijn van ons geloof? Is het niet deze dat we met Hem alle dingen zullen mo-

gen vervullen, Ef. 1: 23? Laat ons dan vast staan, altijd overvloedig in het werk des Heren, wetend 

dat noch ons geloof noch onze arbeid ijdel zal zijn in de Here. 

 

De Brief aan de Romeinen 
No. 32 

 

Vs. 5. Geloof gerekend tot rechtvaardigheid. In dit vers zet de apostel zijn betoog van de hoofdzin 

voort: Die niet werkt wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, terwijl een tussenzin invoegt 

die de verre strekking van zijn evangelie laat zien. 

 

Loon is naar schuld. Indien iemand echter niet werkt en toch iets ontvangt, is dit „genade”, vrije, 

onverplichte gave. Abraham werkte niet toen de Here hem beloofde dat zijn nakroost zou zijn als de 

sterren des hemels maar vertrouwde op de Here. Dit volkomen vertrouwen, niet op wat hij maar op 

wat de Here zou doen, werd aangemerkt als rechtvaardigend geloof, hem werd gerechtigheid toege-

kend. Evenmin als een bankbriefje op zichzelf het bedrag waard is dat het vermeldt, evenmin was 

Abrahams geloof op zichzelf gerechtigheid; maar evenzeer als een bankbriefje het vermelde bedrag 

vertegenwoordigt evenzeer werd Abrahams geloof door God als gerechtigheid aangemerkt 

 

De goddeloze gerechtvaardigd. Dit is een tussenzin waarin Paulus in enkele woorden zijn evangelie 

samenvat en al het thema laat horen dat hij uitgebreid zal uitwerken. 

 

Het Gr. woord voor „goddeloze” is asebès; dit is afgeleid van sebomai: ik vereer de goden. Een ase-

bès was iemand die de goden niet (meer) eerde (dit drukt de a uit) iemand die bij de Heidenen heel 

geen god (meer) had; bij Paulus is het de aanduiding van alle zondaars die in wezen God niet eren 

omdat zij vijanden Gods zijn, daar het vlees zich niet aan Gods wet onderwerpt noch dit ook kan. 

Toch wil God hen rechtvaardigen maar dit kan alleen in de weg en langs de wet des geloofs. Dit 

wordt nader door Paulus uitgewerkt in zijn verdere Brief. 

 

Vs. 6-8. Davids getuigenis en gelukprijzing. In deze verzen voert de apostel David in en met hem 

het derde deel van het Hebr. O.T. met name in de „Psalmen”, de overige O.T. boeken. 

 

David, die onder de wet van Mozes stond, kon niet in positieve zin van de geloofsgerechtigheid 

spreken, niettemin spreekt hij van een toerekenen, zij het in negatieve zin, een niet toerekenen. Dit 

licht Paulus toe met een woord uit Ps. 32. David spreekt hierin van vergeving van ongerechtighe-

den, d.i. wetteloosheden, dingen waarbij men zich aan geen wet stoort en van een niet toerekenen 

van zonden. 

 

We vinden in dit gedeelte drie woorden die in verband met Rom. 3: 25 de aandacht verdienen: ver-

geven (aphièmi, het weg doen zijn van), bedekken en niet toerekenen. Voor Davids besef waren de 

zonden weg maar in wezen waren ze bedekt; God ging er aan voorbij, de vergeving, aphesis, was 

een voorbijgaan, een paresis, naar 3: 25 zegt. De wezenlijke vergeving kon pas gebeuren door de 

bloedstorting en wel van het Lam dat de zonden zou wegdragen en als een nevel zou oplossen. De 

mogelijkheid om tot de volkomen uitdelging te komen de negatieve zijde der rechtvaardiging het 

volkomen niet toerekenen, was evenwel al in het O.T. bekend en de positieve zijde, het kronen met 

goedertierenheid en barmhartigheden, werd ook gezien, Ps. 103: 4. 

 

Vinden we zo bij Abraham wat de aard is van het rechtvaardigend geloof een toerekenen op grond 

van het geloof in de Here, bij David vinden we een niet toerekenen der zonden en misdaden, de 

negatieve kant, terwijl Paulus ons leert èn hoe dit kan n.1. door Christus als verzoeningsmiddelaar 

èn hoe positieve gerechtigheid te verwerven is: door het geloof van Christus als basis en door geloof 

in Zijn bloed als middel. 
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„Zalig”. Tot slot een opmerking over de vertaling van dit woord en wel deze: het moest in de Ned. 

Bijbels niet voorkomen evenmin als „zaligheid” en „Zaligmaker”. Voor de twee laatste leze men: 

behoudenis of heil en Behouder, het „zalig” moet zijn: Gelukkig. Zo hebben de Eng. en Fr. bijbel 

het en zo moest er ook in Rom. 4: 7 staan: Gelukkig zij . . . gelukkig de man . . . (evenals in de z.g. 

zaligsprekingen van Mt. 3). Het heeft niets met de volmaakte staat van het hiernamaals te doen 

maar is een gelukkigprijzing voor nu. 

  

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

8. Wetenschap, Techniek, Cultuur (vervolg). 
 

In verband hiermee moeten we ook wijzen op het grote gevaar der specialisatie. Door de uitge-

breidheid der hedendaagse kennis, kan men zich gewoonlijk slechts toeleggen op een zeer beperkt 

gebied. En toch kan men nooit het ene gebied scherp afscheiden van de overigen. Vooral zij, die een 

grote verantwoordelijk hebben, zouden zich dan toch goed op de hoogte moeten houden van het-

geen er in het naburige gebied geschiedt. 

 

Onder de invloed van het „humanisme” werd de wetenschap gebruikt om het Schriftgezag te on-

dermijnen en het is waarschijnlijk, ten dele, door gebrek aan voldoende contact met de wetenschap, 

dat velen zich hebben laten overtuigen dat de volkomen inspiratie der Schrift nu niet meer verde-

digd kan worden. De Bijbel is dan slechts een verzameling van eerbiedwaardige getuigenissen van 

feilbare mensen. 

 

We menen echter, dat de theologen van goede wil, indien ze zelf beter kennis namen van de be-

trouwbare resultaten der wetenschap, tot de conclusie zouden komen, dat die resultaten de inspiratie 

bevestigen. 

 

Een ander voordeel van het beoefenen der wetenschap wordt in het kort uitgedrukt door de bekende 

gedachte van Francis Bacon: „Een weinig wetenschap leidt af van God, een meer uitgebreide en 

diepere leidt terug tot God”. Er is een tijd geweest, dat de ongelovigen een argument meenden ge-

vonden te hebben in de resultaten der wetenschap. In de natuurwetenschap was men tot de gedachte 

gekomen, dat alles door vaste wetten gedetermineerd is. In geval er een God zou bestaan, dan zou 

Hij zich vergenoegd hebben die wetten in te stellen. Alle wereldgebeuren zou dan door die wetten 

onvermijdelijk bepaald worden. Dus geen vrijheid, geen verantwoordelijkheid, geen godsdienst, 

geen wonder, geen levende God. In de biologie meende men, door de atheïstische evolutieleer, te 

ontkomen aan het argument, waarvoor zelfs Voltaire zich nog moest buigen, dat het bestaan van een 

schepsel, het bestaan van een Schepper noodzakelijk maakt. Want als die evolutieleer alles kon uit-

leggen door graduele veranderingen veroorzaakt door het toeval, dan was er geen behoefte meer aan 

een Schepper. 

Sinds enkele tientallen jaren is hierin echter verandering ingetreden. Vele vooraanstaande beoefe-

naars der wetenschap komen door een meer nauwkeurig onderzoek tot een minder materialistische 

visie, of zelfs tot geloof. Men is niet meer zo vast overtuigd van het absolute determinisme in het 

domein der Fysica, en men geeft toe dat, zelfs moest het in dit domein heersen, er geen goede reden 

bestaat om te beweren, dat het ook van kracht is in de domeinen der biologie, van het gevoelsleven 

en van het geestelijke leven. 

 

Anderzijds heeft een diepgaander onderzoek betreffende de evolutie, velen er toe doen besluiten, 

dat men de oppervlakkige evolutieverschijnselen wel kan uitleggen door adaptatie, door de strijd 

voor het leven, door mutaties enz. maar dat de meer diepgaande veranderingen, die een ware voor-
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uitgang zijn, een boven materiële inwerking noodzakelijk maken. En dit vooral, als het betreft de 

overgang van de ene „wereld” tot een hogere: dus bijv. van de stof tot het plantenleven, van dit laat-

ste tot het gevoelsleven, en dan tot het geestesleven. 

 

In de jongere generaties van geleerden bestaat er dan ook een neiging tot verwerping van het mate-

rialisme en het aanvaarden van een meer spiritualistische wereldbeschouwing. 

 

Zo kan men dus juist door de beoefening der wetenschap en het goed gebruik van het verstand tot 

geloof komen, ten minste geloof in het bestaan van een levende God. En het blijkt, dat het eigenlijk 

niet het beoefenen der wetenschap is, die van God afleidt, maar dat sommige voorlopige conclusies 

als een argument gebruikt worden om een neiging tot ongeloof proberen te rechtvaardigen. Maar 

Rom. 1: 18-22 blijft steeds waar: de mens is niet te verontschuldigen als hij uit de schepselen de 

onwaarneembare kracht en goddelijkheid van God niet leert kennen. 
 

En nu komen we tot een zeer belangrijk punt, inzake het nut der wetenschap. Het betreft de metho-

de van onderzoek en de aard van onze kennis. Over die methode hebben we uitvoerig gehandeld in 

andere geschriften, maar aangezien het een feit is, dat deze zaak tot nu toe nagenoeg ontgaan is aan 

de aandacht der theologen, willen we er hier nogmaals aan herinneren. 

 

Nu nog is de mening zeer verspreid, dat het kenmerkende der methode, die het natuuronderzoek tot 

zijn huidige ontwikkeling heeft geleid, bestaat in het ter zijde stellen van alle a priori, dus van alle 

vooropgestelde mening of gedachte. Eerst onderzoek, zonder a priori, dan de conclusies. Maar he-

den komen de meest vooraanstaande geleerden (bijv. Planck, A. Einstein en Louis de Broglie) tot de 

conclusie, dat ze vóór alles steunen op het a priori van het geloof in de eenheid en verstaanbaarheid 

van de natuur. En dit stemt natuurlijk overeen met wat we hierboven zeiden, namelijk, dat de mens, 

naar Gods Beeld geschapen, alleen kan nadenken de gedachten Gods, die Hij in de natuur heeft uit-

gewerkt. 

 

Het is pas na dit intuïtief geloof, dat men zich toelegt op het waarnemen der verschijnselen der na-

tuur, en op het in werking stellen van het redenerend verstand. Men kan wel uitgaan van een voor-

lopige stelling, die zich door intuïtie kan opwerpen, maar deze moet getoetst worden aan de feiten. 

De natuuronderzoeker is steeds bereid zijn eigen mening over het wezen van de natuur op te offeren 

voor een betere: hij neemt een nederige houding aan en heeft de waarheid lief. Op deze wijze wer-

ken alle geleerden samen en proberen een enkele wetenschap te vormen, die steeds beter de werke-

lijkheid benadert. Zij schatten zeer hoog wat hun voorgangers bereikt hebben, maar er is bij hen 

geen “heroworship” in de zin dat ze vasthouden aan de leer van die vooraanstaande mannen. Er zijn 

geen meerdere wetenschappen, die elk een afgesloten kring vormen rond de leer van Newton of van 

een ander genie. Men beweert niet dat de een of andere mens of gezelschap de volle waarheid be-

reikt heeft en dat een leek nu maar blindelings moet aanvaarden wat deze autoriteit verkondigt. 

 

Want een andere belangrijke aanwinst betreft de aard van onze menselijke kennis. Niet zo lang ge-

leden dachten velen tot een absolute kennis gekomen te zijn. Nog enige inspanning en al de ge-

heimnissen der natuur zouden ontsluierd zijn. Dan meende men, dat het zou blijken dat er niets bo-

vennatuurlijks bestond, dat men alle bijgeloof en alle godsdienst zou kunnen ontberen. Maar nu is 

alles veranderd. Vooral sinds Einstein is men begonnen in te zien hetgeen al Kant geleerd heeft, 

namelijk dat de menselijke kennis slechts het verschijnsel bereikt met de verhoudingen tussen de 

verschijnselen, niet het ding zelf. Dat dus onze kennis steeds relatief is. We hebben geen absolute 

kennis, maar slechts  een relatieve kennis van het absolute. Er is wel zekerheid dat het absolute be-

staat, dit is een gegeven van ons intuïtief verstand, maar er is geen zekerheid dat onze kennis juist 

is. Deze moet steeds herzien en verbeterd worden. 

 

Welnu, hier heeft men een reeks zeer belangrijke gedachten, die van algemene toepassing zijn, bij 
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zoals welk onderzoek. Die gedachten zijn de uitdrukking van een houding, die geheel naar Gods wil 

is: geloof in het bestaan van een door Hem geordende schepping, nederige gezindheid, liefde tot de 

waarheid, d.w.z. tot God. En men moet niet vergeten, dat het deze „wetenschappelijke” methode is, 

die het mogelijk heeft gemaakt in betrekkelijk korte tijd tot verbluffende resultaten te komen. 

 

In de studie van de natuur was het mogelijk, weliswaar na vele eeuwen, tot dergelijke principiële 

resultaten te komen, omdat in het domein der fysica alles betrekkelijk toegankelijk is door middel 

van onze zintuigen, de voornaamste middelen waartoe we door de val beperkt zijn om kennis te 

verwerven. Ook was het niet zo moeilijk een objectieve houding aan te nemen, daar die kennis ons 

niet persoonlijk treft. Maar in andere domeinen, vooral in het Schriftonderzoek en de theologie, is 

alles veel meer ingewikkeld en worden we persoonlijk in het diepste van ons wezen aangegrepen. 

Hoe zou die wetenschappelijke methode moeten toegepast worden met betrekking tot de Schrift? 

 

1° Er moet een voorafgaand algemeen geloof zijn in de eenheid en waarachtigheid van het geschre-

ven Woord Gods. Of ten minste moet men dit als „werkhypothese” aanvaarden. 

 

2° Men moet de gegevens der Schrift onderzoeken .zonder a priori, zonder eigen mening of enige 

andere menselijke leer, gedachte of belijdenis als norm te aanvaarden. We moeten dus Gods gedach-

ten leren nadenken. 

 

3° Door vergelijking der gegevens en door wederzijdse toelichting, moet men proberen een 

Schriftwetenschap te vormen, die steeds herzien en verbeterd moet worden, gebruik makende van 

Gods verlichtende werking op ons verstand. 

 

We „hebben” dus nooit de volle Waarheid. Een van de hoofd  thema’s van de theologie van K. Barth 

is dat men Gods Woord, de Waarheid, zo maar niet kan vatten. Deze gedachte heeft een zekere 

overeenkomst met hetgeen we hierboven schreven aangaande het overgaan van een soort absolu-

tisme tot een soort relativisme in de natuurwetenschap. Het zijn niet onze dogma’s die de Waarheid 

zijn. Gods Woord is de Waarheid, maar deze komt tot ons in nederige gestalte. 

 

Toch past K. Barth de wetenschappelijke methode niet toe, want hij gelooft niet in de volkomen 

inspiratie der Schrift en hij is er verre van die Schrift waar mogelijk letterlijk te aanvaarden en ze, 

zonder kerkelijke vooropgezette mening, uit te leggen. Zo leest hij meestal „Kerk” waar Israël staat, 

 

Heel de Schrift stelt ons Christus voor, die de Waarheid is. De ware kennis der Schrift is dus een 

kennis van Christus, en dit is geen zuivere intellectuele kennis, maar zij neemt ons geheel wezen in 

beslag. In deze is er dus een groot verschil met de natuurwetenschap. 

 

Onze kennis van het absolute, van Gods Woord, is steeds zeer relatief. Door ons intuïtief verstand, 

dat door de Geest verlicht is, hebben we zekerheid aangaande de fundamentele openbaringen Gods. 

Maar dit geloof moet op zo getrouw mogelijke wijze uitgedrukt worden door het nadenken der 

Schriftgegevens, door middel van ons redenerend verstand. Zo kan men komen tot een „Dogma-

tiek” en een „belijdenis”. Maar men mag nooit vergeten dat dezen slechts een weergave zijn van 

onze gebrekkige kennis van de absolute Waarheid. Men mag ze niet als norm gaan beschouwen en 

ze aan “leken” opdringen als .,De Waarheid”. Dit resultaat van onderzoek mag alleen beschouwd 

worden als een hulp om anderen het persoonlijk onderzoek der Schrift gemakkelijker te maken en te 

komen tot een persoonlijk geloof en gemeenschap met Christus. De theoloog kan door zijn vorming 

en begaafdheden vele dingen meer toegankelijk maken voor anderen, zoals de natuurgeleerde aller-

lei dingen uit de natuur voor anderen toegankelijk maakt. 

 

Abraham Kuyper heeft de nadruk gelegd op de gedachte van „soevereiniteit in eigen kring”. Deze 

gedachten moeten we vasthouden voor het geloof. Het is niet de Kerk of de theoloog, die over het 
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geweten van de mens mag heersen. Zelfs Paulus deed dit niet, 2 Kor. 1: 24. Het is God zelf, die in 

het hart van de mens moet heersen. En daartoe kunnen anderen hem helpen. De voor God beproefde 

leraar zal het Woord der waarheid recht snijden, niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, 

geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzende, of 

God hun misschien bekering geve tot volle kennis der Waarheid, 2 Tim. 2: 15, 24, 25. 

Een „eenvoudig” mens van goede wil en begerig God te kennen en te verheerlijken, kan dikwijls 

een diep intuïtief geloof hebben, zonder de inhoud van dit geloof op getrouwe wijze te kunnen uit-

drukken. Hier kan de „Schriftgeleerde”, die voor God beproefd is, die mens helpen. 

Vooral op het gebied van het geloof, moet men zich dus wachten voor te veel „planning”, die aan de 

mensen alles klaar wil opdienen, zonder enige moeite van hen te vergen. Dit bedoelt men soms met 

de dogma’s en belijdenissen, en dan vervalt men tot een gezagsgodsdienst. 

De getrouwe toepassing der wetenschappelijke methode in het natuuronderzoek, toont ons hoe men 

door de medewerking van allen tot een enkele Schriftwetenschap zou kunnen komen. De verdeeld-

heid in de christenheid is ten dele het gevolg van de neiging de relatieve kennis van een vooraan-

staand mens als absolute kennis der Waarheid te aanvaarden. Men blijft dan, maar ten dele, een 

kring vormen rond die mens, neemt zijn gedachten min of meer als norm aan en wil daarop een leer 

doen steunen. Met de lippen zegt men wel, dat men de ganse Waarheid niet heeft, maar men handelt 

er vaak niet naar. We zouden hier kunnen verwijzen naar 1 Kor. 1. Meer in het algemeen, wil men 

als norm aanvaarden, sommige opvattingen die in de eerste eeuwen onzer jaartelling ontstonden. 

Met name de gedachte, dat de Kerk het ware, geestelijke Israël is, en alle oude beloften op haar toe-

passelijk zijn, alle voordelige verbonden met haar gesloten werden, enz. Alle pogingen om de 

Waarheid meer nabij te komen, worden dan als nieuwigheden beschouwd en aan deze „normen” 

getoetst ... en natuurlijk systematisch verworpen, zonder verder onderzoek der Schrift. 

En toch is het een feit, dat men in alle kerken en kringen met allerlei problemen en moeilijkheden 

zit. Een bewijs, dat er een principiële fout begaan is. In een dergelijk geval, zou de natuurgeleerde 

duidelijk inzien, dat zijn theorie herzien moet worden. Misschien vindt hij dan een betere theorie, 

die met één slag de meeste problemen oplost en moeilijkheden doet verdwijnen. In onze verhande-

ling over De Tegenwoordige Gemeente komen we hierop terug. 

Uit hetgeen we in dit stuk hebben uiteengezet, besluiten we dat de gelovige, in de mate waartoe hij 

daarvoor door God geroepen is, mag medewerken in de Maatschappij, voor wat betreft de weten-

schap. 

Men heeft soms gemeend dat, als we actief deelnemen aan zoals welke werkzaamheid der tegen-

woordige Maatschappij, wij mede helpen het terrein te bereiden voor de Anti Christus. Men helpt 

wel mee in de verdere ontwikkeling der aardse gebeurtenissen, maar dit is op zichzelf geen kwaad. 

We menen inderdaad dat het bestaan van de tegenwoordige bedeling der genade Gods, tot doel 

heeft:  

1. Aan alle mensen de gelegenheid te geven God te loven voor de heerlijkheid zijner genade,  

2. het bewijs te leveren, door ondervinding, dat zowel de mens als de grootste geestelijke machten 

moeten falen, als ze iets goeds willen bereiken zonder Christus. 

Welnu, juist door zoveel mogelijk mede te werken, zullen we op meer afdoende wijze kunnen ge-

tuigen voor Christus en anderen helpen God te verheerlijken. Wij zullen ook beter in staat zijn, te 

wijzen op het anti christelijke van de algemene neiging der Maatschappij. Zo nemen we dan op ac-

tieve wijze deel aan de strijd tegen de boze machten. In zekere zin bespoedigen we de komst van de 

Anti Christus, maar dan ook die van de Here en van het moment, waar het bewijs geleverd zal wor-

den dat geen schepsel iets kan doen zonder Hem. We verkorten in zekere zin de duur van het lijden 

der schepping gedurende de tegenwoordige boze aioon. 
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Van dood en Opstanding 

No. 44 

6. De waarzegster van Endor (vervolg), 

c. Bespreking ervan. 

 

De eerste, de rationalistische verklaring, die alles voor bedrog houdt, bevredigt het minst; ze is te 

oppervlakkig. De vrouw zou dan geheel en al komedie hebben gespeeld en haar schrik zou louter 

veinzerij geweest moeten zijn. Maar waar vandaan dan haar voorspelling. Is dit louter vermoeden 

geweest? Zij wist toch niet wanneer er slag geleverd zou worden. 

 

De tweede verklaring is evenmin bevredigend. De vrouw ziet “Samuël” als een oud man uit de 

aarde opstijgen. Het is een menselijke gedaante, geen bovenaards wezen dat plotseling van boven 

neerdaalt. Satan bevindt zich niet in de onderwereld maar is overste van de macht der lucht, Ef. 2: 2, 

is in de hemel, Op. 12: 7. 

 

De derde verklaring is op zichzelf mogelijk. Satan kan op de mens inwerken en zeker bijzonder op 

mediums die zich geheel aan invloeden bloot stellen. Maar weer is de vraag: vanwaar de uitgeko-

men voorspelling. We lezen nergens in de Schrift van voorspellingen die Satan doet en die uitgeko-

men zijn. Hij is de vader der leugen. De woorden die de z.g.n. Samuel spreekt behoeven in het ge-

heel niet door hem geïnspireerd te zijn. Zie hiervoor de laatste verklaringen. 

 

De vierde verklaring voldoet ook niet, want wat deze „Samuel” zegt is niet het woord van een leu-

gengeest zoals we zien in 1 Kon. 22 maar het is uitgekomen. Bovendien, indien dit een door God 

gezonden geest was, had de Here Saul dus toch nog geantwoord. Zou Hij nu iets gedaan hebben dat 

Hij in de wet zo scherp had verboden? Dit zou een aanmoediging geweest zijn voor de mensen zich 

in netelige omstandigheden toch maar tot waarzeggers of  -zegsters te wenden. Er is echter nog een 

beter bewijs dan redenering dat we hier niet aan een gezonden geest moeten denken. I Kron. 

10: 13 zegt dat Saul stierf in zijn overtreding en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had haar 

zoekende. Zou de Here op dit zoeken dan hebben geantwoord en Saul er toch voor hebben gestraft? 

 

De vijfde verklaring dat Samuel werkelijk verschenen is moeten we verwerpen. Om meer dan een 

reden. 

  

Ten eerste zegt Jes. 8: 19: “En wanneer zij dan tot u zeggen: „Vraag de waarzeggers en duivels-

kunstenaars (de spiritisten) die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt: zal niet een 

volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?”  
 

Ten tweede wordt in het gehele O.T. en ook het N.T. nergens geleerd dat het een mens mogelijk is 

de doden weer te doen verschijnen. Jezus Sirach heeft dit wel gemeend blijkens de woorden: „Zelfs 

na zijn dood werd hij nog ondervraagd en voorspelde de koning zijn lot, verhief uit de aarde zijn 

profetische stem . . .” hfdst. 46: 20 maar zijn geschrift is niet geïnspireerd, behoort tot de apocriefe 

boeken. Volgens de Traditieleer was Samuels ziel in de hemel; dan zouden we moeten aannemen 

dat de vrouw macht had hem uit de zaligheid te doen komen, in de aarde te doen nederdalen om dan 

op te komen en voor haar oog te verschijnen. Indien deze leer waar zou zijn, achten we dit onmoge-

lijk; nog nooit is er ook één aflijvige ziel teruggekeerd en zeker niet daar naartoe. Volgens anderen 

was Samuels vel als een soort schim in het Dodenrijk maar over dit rijk heeft geen mens de macht, 

in laatste instantie alleen de Here. In dat geval zou Hij de ontlichaamde ziel van Samuël in diens 

kleding toch hebben laten verschijnen om Saul het oordeel aan te zeggen. Maar „Samuël” zegt niet 
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dat de Here hem gezonden maar dat Saul hem onrustig gemaakt had.  

 

Ten derde zegt de Schrift twee maal dat Samuel begraven was te Rama in zijn stad, 1 Sam. 25: 1 en 

28: 3. Hoe zou hij dan in Endor, een 90 km. noordelijker, uit het Dodenrijk oprijzen. Ten vierde 

wordt de zaak voor hen die het Dualisme aanhangen, de scheiding van ziel en lichaam, nog moeilij-

ker. Wij vragen hun:  

 

1. Hebben ontlichaamde zielen soms kleren?  

2. Samuel verschijnt als een oud man, is dit de hemelse zaligheid die men hem toekent?  

3. Verder is hij onrustig gemaakt; kan dit in zorgeloze hemelvreugde?  

4. Voorts zegt hij dat Saul en zijn zonen „morgen” bij hem zullen zijn. Maar als hij nu in de hemel 

was, hoe kon Saul die door de Here verworpen was dan bij hem, d.i. in de hemel komen?!  

 

Men ziet hoe de dingen bij enig nadenken in de gewone leer vastlopen. Zegt men: Samuel was in 

het Dodenrijk, dan komt men dichter bij de waarheid; als men daarbij dan het woord van Pred. 9: 5, 

6, 10 wil doen gelden: In de sheool is geen verzinning of wetenschap en de doden hebben geen 

deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiedt; zij weten niet metal. Uit dit alles blijkt 

dat het niet Samuel is geweest die opgekomen heet te zijn. Saul geloofde dit omdat hij van God was 

afgeweken. Zo hebben we hier weer een voorbeeld van het feit dat iets door een hoorder voor waar-

heid gehouden kan worden zonder dat het op zichzelf waar is. Zou men nu wijzen op vs. 15: „En 

Samuel zeide ...” dan zij geantwoord dat de schrijver van het boek de figuur wel „Samuel” durfde 

noemen zonder voor de lezers van zijn tijd bevreesd behoeven te wezen dat zij aan een wezenlijke 

terugkeer uit het Dodenrijk zouden denken. Zij wisten evenals Job dat de mens neerligt en niet 

opstaat totdat de hemelen niet meer zijn, Job 14: 12 en dat de rechtvaardigen onder hen in vrede 

nederliggen op hun slaapsteden, zoals Jesaja dit later uitdrukt, 57: 2. Dat er iets anders van ge-

maakt wordt is van traditiewege 

 

De zesde verklaring meent dat het eerste deel van het toneel bedrog is. De vrouw liet Samuel z.g.n. 

opkomen. Die kunst verstond zij wonderwel. Zij beschrijft hem of zoals hij vroeger door haar ge-

zien was of zoals zij van horen zeggen wist of zoals men toen gekleed ging. Zij stelt hem voor als 

onrustig gemaakt, een verwijt dat zij Saul doet horen. Zo kreeg Saul de indruk dat de werkelijke 

Samuel verschenen was. Zij wees op Samuels woord vermeld in hfdst. 15, iets wat algemeen be-

kend was en brengt zo Saul diep onder de indruk. Daarop kon zij aansluiten en door helderziend-

heid Saul zijn dood voorspellen. Wij geloven dat men zo toch niet alles tot zijn recht laat komen. 

O.i. is de houding der vrouw niet die van een bedriegster. Uit het gesprek dat zij met Saul na het 

toneel had en de maaltijd die zij bereidde blijkt een zekere goedhartigheid. Men kan dit vanzelf als 

eigenbelang aanmerken maar dan had zij kunnen volstaan met enkel brood te geven en niet ook een 

gemest kalf te slachten. Maar vooral vs. 12 lijkt ons hierin beslissend: de vrouw zag Samuel en uit 

een luide kreet. Dit past niet in een toneel van louter bedrog tenzij men haar door en door geraffi-

neerd wil houden, wat wij niet doen omdat we dit zien voor een werkelijkheid houden, niet in reële 

zin alsof Samuel zelf als geestwezen verscheen maar ze zag hem in haar geest. 

 

De zevende verklaring die de spiritisten de animistische noemen is alleszins aanvaardbaar. We 

zeiden daar al iets van en voegen er dit aan toe: De trance toestand kan verschillend zijn maar dit is 

het gemeenschappelijke er in dat het medium niet met de zintuigen ziet en hoort maar alleen de 

geest van degene die voor hem of haar staat op zich laat inwerken. Het medium is dan als het ware 

een soort radarscherm dat alles opvangt. Maar ook meer: de gedachtenbeelden worden door de 

geest overgebracht en krijgen in het medium weer gestalte. De vrouw zag innerlijk alles wat in 

Sauls geest woelde. Ze zag dat hij met Samuel als het ware aan het spreken was, ze zag het verwijt 

van Samuel dat Saul zelf opwierp, ze zag de woorden van Samuel die in Sauls geest telkens weer 

naar voren traden en dit alles deed zij in geordende woorden tot Saul wederkeren. Zij objectiveerde 

zonder dat Saul dit wilde of wist zijn gedachtenwereld en hij nam dit als Samuels woord die hij 
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meende dat verschenen was aan. De vrouw zag innerlijk hoe Samuel op de voorgrond stond en 

merkte daaruit dat het Saul moest wezen want wie anders kon zo door deze Samuel verontrust wor-

den? Haar helderziendheid deed haar ook zijn lot zien maar dat was weer iets anders, lag op het 

terrein dat zij ook bestreek n.1. van waarzegster. En dit leidt dan tot de verklaring die we het meest 

zijn toegedaan. 

 

De achtste verklaring is een verbinding van het tweede deel van de vijfde en van de zesde en kun-

nen we noemen de animistisch clairvoyante (helderziende). Dan hebben we in de vrouw een medi-

um zoals in de zesde beschreven en een helderziende. Dit laatste stond op de voorgrond want Saul 

zoekt een vrouw met een waarzeggende geest, vs. 3. Hij wilde de toekomst weten. Dat hij bij een 

animistisch medium terecht kwam, wist hij niet. 

 

d. De uitgekomen voorspelling. 

 

De voorzegging der waarzegster “en morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn, ook zal de Here het 

leger Israëls in de hand der Filistijnen geven”, vs. 19, is volkomen uitgekomen. „Morgen”. De dag 

waarop Saul bij de vrouw was, was ’s avonds om zes uur begonnen en duurde een etmaal, dus tot 

zes uur d.a.v. Saul ging in de nacht ervan terug, vs. 25. Toen de zon was opgegaan hebben de legers 

zich verplaatst, zij kwamen dichter naar elkaar toe. De Filistijnen lagen eerst bij Sunem, Saul op 

Gilboa, vs. 4, d.w.z. ongeveer 10 km van elkaar. De Filistijnen verplaatsten zich nu naar Afek, wel-

licht ten N. of N.O. van Jizreël en de Israëlieten naar de fontein van Jizreël, een 6 km van Gilboa, 

29: 1. Ze stonden nu beiden in de vlakte, een 5 km van elkaar. Bij Afek houden de Filistijnen een 

wapenschouw; daarbij merken ze David en zijn mannen op, 29: 2, en dezen moeten vertrekken. Dat 

gebeurde de volgende dag, 29: 10. Toen is er slag geleverd en dit was de dag die de vrouw als 

„morgen” had voorzegd. Israël is toen teruggeworpen op Gilboa en voor een nieuwe dag aanbrak 

dus voor zes uur in de avondstond is Saul in zijn zwaard gevallen, mogelijk nadat zijn zoons ge-

sneuveld waren. Zo kwamen zij bij „Samuel”, d.i. in het Dodenrijk. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 20 

VI. De Doodsdoop (vervolg). 
 

Wat is nu het geestelijke proces van Rom. 6 en Col. 2. Dit. Na de bekering tot God en na de geboor-

te van Boven gaat de Here de mens tot zondaar stellen. Niet alleen openbaart Hij de verborgen zon-

de des harten maar Hij ontdekt ook de grote breuk van het hart: dat de zondaar in wezen van Hem 

gescheiden is en uit zichzelf niet tot Hem kan komen terwijl anderzijds de dood der zonde hem ver-

volgt. Er blijft dan geen andere weg over dan het kruis, maar niet om er verlossing van te verwach-

ten omdat Christus er aan gehangen heeft maar om in de geest met Hem gekruisigd te worden opdat 

de oude mens er de dood zou vinden, met Hem zou sterven, met Hem begraven zou worden en zo 

weggedaan zou zijn. Dit proces kan vaak lang duren, enerzijds omdat de oude mens zijn leven niet 

wil verliezen, anderzijds omdat het nieuwe leven de geloofskracht mist de oude te overwinnen. 

Christus moet dan in de geest verlossend tussenbeide treden en in alles de drie „mede” ’s verwerke-

lijken. Dit is het mede of samengeplant worden in Zijn dood door de doop er in, het geheel in die 

dood ingedompeld worden, iets wat geen waterdoop is maar een geestelijke doop en wel de doods-

doop. Pas als men deze heeft ondergaan, is men gerechtvaardigd van de zonde, de wortel, de ge-

scheidenheid van en de liefdeloosheid tot God en komt er een medeleven met Hem. 

 

Dat proces in het innerlijk beschrijft Paulus ten dele in Rom. 7 en werkt het uit in andere delen van 

zijn Brief. Men zal dan iets voelen van het oordeel Gods over Christus, men zal door de wet Gods 

rechtmatige eis t.o.v. de mens die hij niet kan volbrengen, gedood worden: de oude mens moet aan 
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het kruis, dit is het enige wat overblijft. Daarop volgt de dood, het ondergaan, in de geest, in de wa-

teren die hem van voor Gods aangezicht wegnemen. „In gelijkmaking”, d.i. in zekere overeen-

komst. Niet in volle gelijkheid. Het is in de geest dat dit doorleefd wordt: de oude mens wordt gees-

telijk gekruisigd, d.i. geestelijk besneden, geestelijk gedood, geestelijk begraven, de nieuwe mens 

wordt geestelijk met Hem opgewekt om in een leven van nieuwheid te wandelen. 

De doop in Christus’ dood is deel te krijgen aan Christus’ verzoenend werk. Er is behoudenis door 

geloof in Hem als Persoon. Er is toerekening van Zijn gerechtigheid door de doop in Zijn dood. 

Paulus gebruikt de woorden „doop” en „dopen” steeds figuurlijk behalve in1 Kor. 1 en 15: De doop 

is voor hem een inwijding en vereenzelviging. 

Dit is ook het geval in1 Kor. 10: 2: Israël werd ingewijd in Mozes’ leiderschap en aan hem verbon-

den door de doortocht. Toen viel zijn vroegere vorst Farao geheel weg, daar was het einde van diens 

heerschappij. Zo ook met onze oude mens. Diens tirannie eindigt op Golgotha en in het graf (al 

werken de leden nog lang na, ja tot aan onze lichamelijke dood). 

De doop is niet de begrafenis zelf zoals dit veelal geleerd wordt maar het middel er toe. Wij zijn met 

Hem begraven door middel van (dia) de doop in de dood. Rom. 6: 3. Maar uiterlijk water in doop-

vont begraaft niet in de dood. Ook daarom gaat het hierin om geestelijke zaken. Ook leidt en wijdt 

water niet in, in de kruisverdienste van Christus; dit gebeurt door de Toepasser van Christus’ heil, de 

Heilige Geest. 

De doop in stoffelijk water ziet een zondig mens in het watervont onder dompelen (of met enige 

druppels water besprengen) en dezelfde zondige mens daaruit weer opkomen om de afgelegde kle-

ding weer aan te trekken (of het gesprengde water te laten opdrogen). Maar dit is nooit een begra-

ven worden in Christus’ dood, geen induiken in een stoffelijk watergraf. Nergens in de Schrift heet 

de waterdoop dan ook een begrafenis. 

De doop tot in Christus’ dood is geen begraven in uiterlijk water maar de heerlijke vereniging met 

Christus in kruisiging, dood en begrafenis, waarna de opwekking volgt. Dit is een der grote mijlpa-

len op de weg der behoudenis die ons vrijmaakt van de wet en ons in Christus stelt van Wie we wel 

al te voren waren maar Die we nu veel nader komen. Wij komen onder de wolk van Gods heiligheid 

en gaan door de zee van Zijn veroordelen van de zonde in het vlees maar zonder uiterlijke water-

doop. We gaan voort op het pad dat de Gekruisigde heeft gebaand en aan de overzijde bezingen we, 

zonder uit een waterbad op te stijgen, de bevrijding door middel van deze doodsdoop omdat we 

daardoor op opstandingbodem zijn gekomen en staan aan de overzijde van het oude mensdom. 

We herhalen dat dit een geestelijk proces is. Tevens dat het slechts zekere overeenkomst heeft. Tota-

le gelijkheid met Christus’ doodsdoop is er niet. Hij zonk weg in grondeloze modder waar men niet 

staan kan, Hij kwam in diepten der wateren en de vloed overstroomde Hem, Ps. 69: 3. God deed 

aller ongerechtigheid op Hem aanlopen, Jes. 53: 6. Het proces in ons hart zal slechts iets hiervan 

en dat nog te onzen opzichte openbaren. Maar God rekent ook hier toe. Aan een bankbriefje wordt 

een waarde toegekend die het op zichzelf niet heeft als zijnde bedrukt papier; het vertegenwoordigt 

echter de aangegeven waarde. Zo ook hierin. We moeten komen tot het zijn uit het geloof van Je-

zus, Rom. 3: 22, dit betreft de verzoening door Zijn dood en het gerechtvaardigd worden in Zijn 

bloed, Rom. 5: 9, 10. De gang ervan, het proces, is de doodsdoop en deze wordt ons toegerekend 

als hadden wij deze zelf volbracht, Rom. 4: 24. 

Hoe onmetelijk veel dieper is deze doodsdoop dan het ondergedompeld worden in een doopvont of 

het besprengd worden met enkele waterdruppels. Hoe oneindig veel hoger is de toerekening die 

God doet dan de leer dat men de volwassen doop moet ondergaan of zich moet laten herdopen. Het 

laatste is een zaak waartoe God thans niet roept, het bewijs is dat Hij er geen tekenen op laat vol-

gen, het eerste is een onmisbare zaak in het geestelijke leven waarbij God Christus’ verdienste door 

zijn zoendood verworven toerekent aan hem of haar die uit het geloof niet in maar van Jezus is, een 

genade waarin Hij Zijn gerechtigheid tot de onze maakt en ons van de oude in de nieuwe schepping 

van Adam tot Christus brengt.
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Uit de Schriften 

DEEL XXVIII  No. 9   SEPT. 1956 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 9 

HEBREEËN 11. DE BELOFTEN VAN VERRE GEZIEN EN BEGROET. 

Zoals geloof meebrengt zijn deze allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben maar zij 

hebben ze van verre gezien en begroet en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde 

waren.           Hebr. 11: 13 

Met vs. 13 begint een beschouwend tussengedeelte dat loopt door tot vs. 17. Het blijkbare doel van 

de Heilige Geest is om er de nadruk op te leggen dat alleen waar en volhardend geloof overwint. 

Zoals geloof medebrengt. Bijna alle vertalingen zetten “in het geloof” (Nwe Vert.: „in hun ge-

loof”). Maar er staat wat anders: “Kata pistin” is „naar (het) geloof”. Dit is: in lijn met het geloof. 

Brouwer vertaalt: Zoals geloof medebrengt en we hebben hem hierin gevolgd. Als regel verwacht-

ten de Ouden de vervulling der belofte niet in dit leven. Alleen beloften op korte termijn werden 

vervuld. Zo ook die t.o.v. Abrams zoon. Maar de andere, het merendeel, die van het Land, die van 

een groot volk, van een zegen voor alle volken der aarde bleven onvervuld. Daarom zegt de Brief-

schrijver: In lijn met, overeenkomstig de aard van het geloof, daar dit eerst de vervulling zag in de 

(toekomende) eeuw. 

 

„Deze allen”. Dit zijn Abraham en Sara, Izaak en Jakob. Niet Abel, Henoch en Noach, want het 

gaat hier over de beloften van het Land en een dubbel zaad en hieromtrent deed God geen beloften 

aan de gelovigen voor de Vloed. De eerstgenoemden zijn gestorven; zij zagen niet de vervulling al 

ontvingen zij de beloften; beloften staat hier voor de beloofde zaken, voor de inhoud ervan. 

 

Zij die de beloften kregen zagen ze van verre. Hun oog werd verlicht om ze te zien maar ze zagen 

ook dat de vervulling pas in een ver verschiet zou komen. Ze hebben ze echter met vreugde begroet. 

Het was met een hartelijk welkom als het ware dat zij ze ontvingen, hun hart haakte naar deze din-

gen. Het geloof ziet niet alleen de waarde van de beloften maar heeft ze ook lief. Ps. 119: 14 zegt: 

“Ik ben vrolijker in de weg Uwer getuigenissen dan over alle grote rijkdom”. En zo was het ook 

met „deze allen,”, De S.V. heeft ook nog staan: “en geloofd”, dit is een latere invoeging. 

 

Zij deden nog iets: zij beleden vreemdelingen en bijwoners te zijn op aarde. Abram deed dit voor 

de zonen Heths en Jakob voor Farao, Gen. 23: 4, 47: 9. 

 

Wie een waar gelovige is, begint de tijd en de dingen van de tijd met andere ogen te bekijken dan te 

voren. Hij gaat tevens voelen dat dit het land der rust niet is en dat al wat de wereld biedt geen vol-

doening noch vulling kan geven. De waarde der aardse dingen weegt niet op tegen wat God voor 

ogen stelt. 

 

Wij zijn naar de letter geen vreemdelingen of bijwoners, naar de geest worden we het meer en meer 

omdat het geloof de belofte ziet en begroet het overhemels Koninkrijk dat ook voor ons toekomstig 

is. Deze visie moet meer en meer doen zoeken wat daar is. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 33 

2. Het geloof eerder dan de besnijdenis. 

Rom. 4: 9-12. 

9 Heeft deze gelukprijzing nu betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? Want wij 

zeggen dat aan Abraham het geloof is toegerekend tot gerechtigheid. 10 Hoe is het (hem) dan 

toegerekend, toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden maar onbesneden. 11 En hij 

ontving het teken der besnijding tot een zegel op de gerechtigheid van het geloof dat hij als onbe-

snedene bezat opdat hij zou zijn een vader van allen die onbesneden geloven opdat hun de ge-

rechtigheid zou worden toegerekend, 12 en een vader der besnedenen, voor hen namelijk die niet 

alleen uit (het volk van) de besnijdenis zijn maar die ook wandelen in de voetstappen van het ge-

loof van onze vader Abraham dat hij bezat toen hij onbesneden was. 
 

Rom. 4: 9 Heeft deze gelukprijzing nu betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? 

Want wij zeggen dat aan Abraham het geloof is toegerekend tot gerechtigheid. 10 Hoe is het 

(hem) dan toegerekend, toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden maar onbesneden. 

 

De Jood zou door de uitspraak van David weer een nieuw argument tegen Paulus’ evangelie kunnen 

opwerpen. Ge haalt, zou hij kunnen zeggen, een woord van David aan, deze spreekt van “de mens”, 

maar dit is voor mij de Israëlitische mens. Voorts, wat van Abraham gezegd wordt, geldt alleen 

Abrahams geslacht en dat zijn wij. 

 

Paulus kan deze tegenwerping zeer goed beantwoorden. Wij zeggen, betoogt hij, dat aan Abraham 

het geloof is gerekend tot gerechtigheid; welnu, als hoedanig is het hem toegerekend, als besnedene 

of als onbesnedene? Het antwoord der Schrift hierop is zeer duidelijk: in Gen. 15 had hij de besnij-

denis nog niet ontvangen en ondergaan, hij was dus nog onbesneden. De besnijdenis kwam pas na 

de toerekening, zij is dus geen voorwaarde ervoor maar werd alleen ter bezegeling gegeven. Abra-

hams geloof was dus al tot gerechtigheid gerekend voor de besnijdenis was ingesteld. 

 

Rom. 4: 11 En hij ontving het teken der besnijding tot een zegel op de gerechtigheid van het ge-

loof dat hij als onbesnedene bezat opdat hij zou zijn een vader van allen die onbesneden geloven 

opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, 

 

Het teken der besnijdenis. Uit bovenstaande blijkt dat de besnijdenis niet ter gerechtigheid kan bij-

dragen en van geen nut is ter behoudenis. Ze was een zegel op de gerechtigheid van het geloof dat 

er al in onbesneden staat was. 

 

De besnijdenis is een teken. Een teken is iets dat op een andere zaak wijst. Welke dit is, leert Col. 2: 

11: de besnijdenis van Christus. Maar niet die ten achtsten dage maar die aan het kruis, een die zon-

der handen is geschied. De lichamelijke besnijdenis veroorzaakte een zekere pijn (Gen. 34: 25) en 

gaf een zekere bloedstorting; dit zijn de symbolen van het alles te bovengaande lijden van Christus 

en het storten van Zijn bloed. Het teken wees dus heen naar de bron ter rechtvaardiging: Christus’ 

lijden en bloedstorting. 

 

Het zegel op de gerechtigheid. Bij Abraham was de besnijdenis niet alleen een teken maar ook een 

zegel. Ze drukte het waarmerk op de toegerekende gerechtigheid van het geloof, bevestigde Gods 

toerekening hierin evenals een zegel de echtheid bevestigt van het document waaraan het gehecht 

is. De besnijdenis in het vlees ging niet aan de toegerekende geloofsgerechtigheid vooraf, ze volgde 
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er op. Ze bevestigde ook niet de geloofsgerechtigheid van de besnedene, want die was pas acht da-

gen oud, maar maakte hem tot Israëliet, deed hem komen in „het verbond der besnijdenis”. Dit was 

niet bij Abraham het geval, bij hem was ze een zegel, een waarmerk, een ontwijfelbare bevestiging 

van de toegerekende gerechtigheid. 

 

Een vader van de Voorhuid, de onbesnedenen. Dat Abrahams geloof tot rechtvaardigheid gerekend 

is vóór zijn besnijdenis is van de grootste betekenis en waarde voor alle niet besnedenen. Zij behoe-

ven zich niet te laten besnijden zoals een deel der Joodse gelovigen dit in Hand. 15 wilde. Zij heb-

ben slechts te geloven in de geest als Abraham dit deed. 

Rom. 4: 12 en een vader der besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit (het volk van) de 

besnijdenis zijn maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham 

dat hij bezat toen hij onbesneden was. 
 

Een vader van de Besnijdenis. Abraham is ook een vader voor de besnedenen, maar alleen van hen 

die niet op hun lichamelijke besnijdenis vertrouwen, Mt. 3: 9, Joh. 8: 33, 39 maar die het geloof 

beoefenen dat hij had toen hij onbesneden was. De Jood moest komen tot het geloof van Abraham 

voor zijn besnijdenis, dan zou zijn besnijdenis hem ook tot zegel worden. Zij moesten als Paulus 

hun besnijdenis en alle Joodse voorrechten in de geest verzaken om Christus te gewinnen, geen 

gerechtigheid der wet wensen, maar die uit God is door het geloof, Fil. 3: 4-9. De gerechtigheid 

door het geloof is daarom niet Israëlitisch noch Joods maar Abrahamitisch en een zegening van de 

onbesnedenen. Van dat geloof is Abraham de vader, dat is hier niet degene uit wie het zijn oor-

sprong heeft, maar: de voorganger. Vader Abraham leert ons hoe we in de Here moeten geloven. 

Aan hem is te voren een evangelie verkondigd n.1. dit: dat de Volken gerechtvaardigd kunnen 

worden door het geloof en dat in hem alle Volken gezegend zouden worden, Gal. 3: 8. 

 

De voetstappen des geloofs. Abraham heeft in het geloof gewandeld. Een wandel is een voorwaarts 

gaan in zekere verlustiging en naar een zeker doel. Abrahams geloof is toegenomen en heeft hem 

verblijd. Nu moeten allen voortschrijden op de weg der behoudenis in het geloof welks kern Abra-

ham eigen was maar door Christus vervolmaakt is geworden. Het door Paulus verkondigde evange-

lie aannemende zullen zij dan blijken uit het geloof van Jezus te zijn, Abrahams grote Zoon (Mt. 

1:1) die als Voleinder Abrahams grote Meerdere is daar Hij de verzoening brengt en laat prediken. 

 

Met de laatste zinsnede schuift Paulus het pralen van de Jood op zijn natuurlijke afstamming geheel 

opzij. Wandel niet langer in de mening der Besnijdenis, n.1. dat ge de wet moet volbrengen ter 

rechtvaardiging, ga wandelen in de voetsporen van Abrahams geloof, dat hetwelk hij had toen hij 

nog onbesneden was. 

 

3. Belofte en Wet. 
 

Rom. 4: 13-17. 

13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham o[ zijn nageslacht gegeven dat hij een bezits-

verkrijger van de wereld zou worden maar door de gerechtigheid des geloofs. 

14 Want indien zij die uit de wet zijn bezitsverkrijgers zijn dan is het geloof zonder betekenis ge-

worden en de belofte krachteloos. 15 Want de wet werkt toorn. Maar waar geen wet is, is ook geen 

overtreding. 16 Daarom is zij uit geloof opdat het zou zijn naar genade, opdat de belofte zou gel-

den voor het ganse nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet maar ook voor wie uit het geloof 

van Abraham is. Deze is een vader van ons allen (zoals geschreven staat: „Tot een vader van vele 

volken heb Ik u gesteld”) voor die God in Wie hij geloofde, Die de doden levend maakt. 

 

Rom. 4: 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gegeven dat hij 

een bezitsverkrijger van de wereld zou worden maar door de gerechtigheid des geloofs. 



Uit de Schriften 1956 Pagina 85 
 

 

De belofte is niet door de wet. Dit zette de apostel al uiteen in de Brief aan de Galaten, de wet is 

immers past 430 jaar later ingekomen, zegt hij in Gal. 3: 17 en dan vervolgt hij: „Want indien de 

erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de belofte, maar God heeft ze Abraham door de belofte 

gegeven”. De belofte was er al lang voor de wet en ook vele jaren voor de besnijdenis en Abraham 

verkreeg ze niet door wetsvolbrenging maar door geloofsgerechtigheid. Niet wet en geloof gaan 

samen maar belofte en geloof. 

 

„Erfgenaam der wereld”. Bij een „erfgenaam” in de Schrift hebben we niet te denken aan iemand 

die door de dood van een ander in het bezit van al of een deel van diens goederen kwam maar aan 

iemand die door een lotsbeschikking een bezit verkreeg zoals Israël (Joz. 14 19) en in bredere zin 

iemand die zich door een beschikking Gods een bezit ziet toegewezen. Zo werd Abram een „erfge-

naam” van Kanaän, Gen. 13: 15 en is Christus een „erfgenaam” van alles geworden, Heb. 1: 2. 

 

Van Abraham zegt de apostel dat hij een „erfgenaam” der wereld is geworden. Als we Genesis na-

gaan vinden we deze belofte in deze bewoordingen nergens. Daar is geen sprake van de verkrijging 

der wereld, van de kosmos. Wat wordt er mee bedoeld? 

 

Het woord „kosmos” komt in Rom. nog acht maal voor, n.1. in 1: 8, 20; 3: 6, 19; 5: 12, 13; 11: 12, 

15. Het geloof der Romeinen werd verkondigd in de gehele wereld; 1, 8; hier betekent het onder 

allerlei volken van het Romeinse rijk en is het beperkt tot een groot deel der aarde. In 1: 20: in: 

„van de schepping der wereld” heeft het een andere betekenis en zijn de hemelen mee ingesloten. 

In 3: 6 en 19 zijn het weer de volken der aarde, in 5: 12 en 13 betreft het de mensenwereld, evenzo 

in 11: 12 en 15. Het duidt in deze Brief overwegend de mensenwereld aan en we menen dat deze er 

ook in 4: 13 mee wordt bedoeld. Dan loopt deze tekst parallel met Gal. 3: 8: In u zullen alle volken 

gezegend worden, citaat van Gen. 12: 36, 18: 18 en 22: 18. 

 

Eens zullen alle volken in Abraham gezegend worden. Dit „in” betekent: in en door zijn persoon. 

Het mindere wordt gezegend door het meerdere, waaruit volgt dat Abraham boven de Volken zal 

staan en daarmee ongetwijfeld een hemelse positie zal hebben. Krijgt Israël bijzondere nationale 

zegeningen, Abraham krijgt bovennationale en zal zeker behoren tot de vele broederen van Rom. 8 

die zijn geestelijke nakomelingschap zijn. 

 

Van deze groep staat: „En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de 

beloftenis erfgenaam”, (bezitsverkrijger), Gal. 3: 29. Daarin is noch Jood noch Griek vs. 28; het 

nationale is dus opgeheven. Zij erven niet met Israël mee maar ontvangen een ander erfdeel, boven-

nationaal en bovenaards. 

 

Rom. 4: 14. Want indien zij die uit de wet zijn bezitsverkrijgers zijn dan is het geloof zonder bete-

kenis geworden en de belofte krachteloos. 

 

Geen erfgenamen uit de wet. De wet werkt toorn. De belofte werd gegeven buiten de wet. Als het 

erfdeel verbonden zou zijn aan het doen der wet dan zou het geloof zonder betekenis zijn. Het ge-

loof is in staat te ontvangen wat God belooft maar indien het bezit zou moeten worden verkregen 

door middel van volbrenging van de wet die Abraham niet had en geen van zijn kinderen naar het 

vlees ooit ten volle heeft kunnen houden, zou het geen zin hebben geloof in de Here te hebben. Een 

belofte waaraan een onmogelijke voorwaarde verbonden is heft zichzelf op. 

 

Rom. 4: 15 Want de wet werkt toorn. Maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. 

 

De reden is dat de wet toorn werkt, teweegbrengt, uitwerkt. De wet prikkelt de inwonende zonde 

tot daden van overtreding welke God moet straffen; vandaar kan de wet niet het middel zijn waar-
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door God genade schenkt of een belofte vervult. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding, al 

kan er zonde zijn. De Toepasser van een wet heeft met overtredingen te maken maar zou onrecht-

vaardig zijn indien hij ging straffen in gevallen waar geen wetsbepalingen waren. 

Tegenover de wet met haar eisen staat de genade met haar gaven. Zij sluiten elkaar uit. God heeft 

aan de belofte geen voorwaarden verbonden. Hij belooft vrij en de vervulling hangt niet af van een 

wet die vervuld moet worden op bedreiging met straf maar van God in zijn welgevallige gunst. De 

belofte moet alleen in geloof aanvaard worden omdat de vervulling in de toekomst ligt. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

9. De tegenwoordige gemeente. 

In zekere zin schijnt onze visie betreffende de tegenwoordige tussenbedeling revolutionaire gevol-

gen te moeten hebben in verband met de Kerk. We willen nader onderzoeken in hoe verre dit juist 

is. 

 

We zijn, in ons stuk over De Gemeenten, tot de conclusie gekomen, dat de Schrift spreekt over een 

algemene verzameling van geroepenen, een algemene „Gemeente Gods”, die alle wedergeborenen 

omvat, en dat er in die eenheid drie afdelingen kunnen worden onderscheiden, overeenstemmende 

met de drie posities der gelovigen op de weg der behoudenis, en dus ook met de drie sferen van 

zegening en de drie domeinen van het Koninkrijk Gods. 

 

Geen dezer gemeenten is, als zodanig, zichtbaar in onze bedeling. Wel kunnen ze zich min of meer 

manifesteren in de leden, die zich op aarde bevinden. Eerst in de toekomende aioon wordt er een 

zichtbare eenheid gevormd, die van het bekeerde volk Israël. Ze zal ook een zichtbaar hoofd hebben 

en door God gegeven instellingen. 

 

In de tweede toekomende aioon, die van de nieuwe hemel en aarde, verdwijnt die Christen Joodse 

gemeente, omdat het aardse nu opgevoerd wordt tot het hemelse, en de hemelse gemeente nu het 

hele mensdom omvat. Zoals al in Hoofdstuk 5 gezegd, menen we dat deze hemelse gemeente ook 

„Gemeente der eerstgeborenen” genoemd wordt in Heb. 12: 22. Haar verblijfplaats is dan, volgens 

ditzelfde vers, het overhemelse Jeruzalem (namelijk het Jeruzalem van overhemelse oorsprong). 

Deze stad, centrum van het „vaderland”, werd door God bereid, Heb. 11: 16, bevindt zich nu „bo-

ven”, Gal. 4: 26, maar daalt op de nieuwe aarde neer, Op. 21. Het is slechts op min of meer sym-

bolische wijze, dat de Schrift er over kan spreken, met woorden en beelden ontleend aan onze we-

reld. Het is ons n.1. niet mogelijk een goed bepaalde gedachte te vormen van de toestanden en het 

wezen der dingen in die aioon omdat ze volkomen verschillen van al hetgeen we nu kennen. Paulus 

heeft er mogelijk iets van gezien, toen hij werd opgevoerd tot in de derde hemel en tot in het hemel-

se paradijs. Maar hij kon er geen woord over uitspreken, 2 Kor. 12: 1-4. Maar, al nemen we al het-

geen over die hemelse dingen geschreven staat niet volstrekt letterlijk, toch betreft het geestelijke 

werkelijkheden. 

 

Na deze laatste aioon, komt de eindtoestand, waar God alles in allen is. Dan is alles opgenomen in 

de volmaakte gemeente, waarvan de Gemeente, die het Lichaam van Christus, en waarvan Hij het 

Hoofd is, het begin is. Hier is een vereenzelving van het schepsel met de Schepper, een realiteit die 

onze gedachten volkomen te boven gaat, en die dan ook niet in het geschreven Woord Gods kan 

uitgedrukt kan worden. Paulus wist slechts, door de openbaringen die hij alleen ontving, dat de le-

den van de gemeente, die het onderwerp der grote verborgenheid is, al in de geest, in Christus Jezus, 

in het overhemelse gezet worden, Ef. 2: 6. 
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Maar hoe staat het nu met de zichtbare Kerk in onze bedeling? De gemeente op aarde, die de Chris-

tus „mijn gemeente” noemde, zal pas na de opstanding, in het koninkrijk der hemelen opgericht 

worden, Mat. 16: 18, 19. Ze begon zich al te vormen in de Pinksterbedeling, maar haar stichting 

werd onderbroken door Israëls ongeloof, en is nu uitgesteld tot het uitverkoren volk zich tot zijn 

Messias zal keren. 

 

Hoe is men dan tot de gedachte gekomen, dat er in onze bedeling een door God ingestelde, algeme-

ne, zichtbare Kerk bestaat, een „instituut”, dat de waarneembare openbaring zou zijn van het on-

zichtbare, organische Lichaam van Christus? We menen, dat deze visie geheel steunt ofwel op de 

gedachte, dat die Kerk in de plaats is gekomen van Israël, ofwel op de overtuiging, dat die Kerk een 

voortzetster is van de Christen Joodse gemeente. Laat ons beide gevallen onderzoeken. 

 

De eerste gedachte vinden we in alle eeuwen (zie bijv. Justinus in de tweede eeuw, Ireneus en Ter-

tullianus) en bij nagenoeg alle Kerken. We willen ons vergenoegen, als voorbeeld, enkele citaten te 

geven van hetgeen Calvijn, A. Kuyper en H. Bavinck hierover schreven. 

 
 “Maar dit zinbeeldige volk zou door het echte volk dan pas vervangen worden, als Messias zou gekomen 

zijn, en het ware Israël, niet der besnijdenis in het vlees, maar der besnijdenis des harten uit alle volk zou 

verzameld worden”, Pro Rege, I, 119. 

“De gemeente der gelovigen heeft in alle opzichten het nationale, vleselijke Israël vervangen”, Geref. 

Dogm., IV, 647. 

 

De oorsprong van de gedachte, dat de Kerk de plaats inneemt van Israël, moet men zoeken in de 

eerste eeuwen, in de tijd van algemene verwarring veroorzaakt door de verwoesting van Jeruzalem 

in het jaar 70. Gedurende ongeveer 1800 jaren was Israël Gods volk geweest. Nu toonden de feiten, 

dat dit volk door God verworpen was. Maar alles kon toch niet verworpen worden van hetgeen de 

profeten, de Here en de apostelen hadden verkondigd? De enige oplossing scheen te zijn, dat een 

christen Kerk het oude volk zou vervangen, en dat vele dingen die tot Israël gericht waren, nu sym-

bolisch moesten worden opgevat en op die Kerk toegepast. 

 

Die algemene ontreddering moet men grotendeels toeschrijven aan het niet acht geven op het on-

derwijs van Paulus, de apostel der volken. al gedurende zijn leven werd Paulus van de meeste 

christenen verlaten, Fil. 2: 20, 21; Kol. 4:11; 2 Tim. 1: 15, en zie Hand. 19: 10; 2 Tim. 4: 16. Hij 

had steeds gewaarschuwd voor hetgeen er na zijn vertrek zou volgen, Hand. 20: 29 31; 2 Kor. 11: 

13 15; 2 Tim. 2 ; 16, 17; 3: 1-5, 13: 4 : 3, 4. En zijn gevangenschapbrieven zijn dan ook niet gericht 

tot gemeenten, maar tot enkele „gelovigen en getrouwen in Christus Jezus”, Ef. 1: 1; Kol. 1: 2; 2 

Tim. 2: 2. Hij waarschuwt natuurlijk ook voor anti christelijke ketterijen, maar het belangrijkste is, 

dat het meestal christenen waren, die zich van hem afwendden. 

 

De geschriften der eerste „Kerkvaders” getuigen dan ook van het feit, dat ze Paulus’ onderwijs niet 

kennen of niet aanvaarden, met uitzondering, in zekere mate, van Orienes. Later „ontdekte” Augus-

tinus de leer van Paulus ten dele, zoals algemeen toegegeven wordt. Harnack zegt: „Het is alleen 

door Augustinus dat het evangelie van Paulus in het Westen op de voorgrond geplaatst werd; voor wat betreft 

de Oosterse landen, is het steeds in de schaduw gebleven”, Die Mission und Ausbreitung des Christen-

tums, 210. 

 

H. Bavinck schrijft hierover: „Zo is Augustinus van de grootste betekenis geworden voor de latere dogma-

tiek. Hij beheerst de volgende eeuwen. Elke reformatie keert tot hem en tot Paulus terug”, Geref. Dogm. I, 

115. 

 

Dr. J. A. C. van Leeuwen zegt dat „van invloed bijv. van de grondgedachten van Romeinen op de dogma-

tische ontwikkeling van de Griekse en Latijnse Kerk der eerste eeuwen is niets te bespeuren. In het Westen 

begint eigenlijk eerst Augustinus de betekenis van deze brief in te zien”, Romeinen, XXXIII. (
4
) 
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In zijn werk Theologie und Geschichte des Judentums (1949) zegt Prof. H. J. Schoeps: „Das 

Schicksal der pauli  nischen Botschaft ist bekanntlich tragisch. Sie ist mannigfach umgedeutet wor-

den; unverandert und unverkürzt wurde sie im frühen Christentum nirgends verstanden. . .”, blz. 

322. (Het lot van de Paulinische boodschap is, naar bekend is, tragisch. Ze is vaak verkeerd uitgelegd; on-

veranderd en onverkort werd ze in het vroegere Christendom nergens verstaan). 

 

Bij de Reformatie ging men een stap verder, maar zelfs nu nog onderscheidt men niet op duidelijke 

wijze wat de apostel der volken heeft bekend gemaakt van de openbaringen die hij alleen ontvangen 

had. 

 

Waar men dus geen rekening hield met hetgeen Paulus leerde in verband met de tegenwoordige 

bedeling, en men steunde op hetgeen de twaalf apostelen der besnijdenis leerden in verband met 

Israël en het komende koninkrijk, kon het niet anders of men begaf zich op het grote dwaalspoor 

der christenheid: de Kerk vervangt Israël. 

 

Alle pogingen om de gedachte te verdedigen van een algemene, zichtbare, door God ingestelde or-

ganisatie, steunen op het feit dat men niet inziet, dat met de terzijdestelling van Israël als Gods volk, 

einde Handelingen, een geheel nieuwe bedeling begint, waar God dus de wereld op een geheel an-

dere wijze administreert. In het verleden en in de toekomst is Israël het uitverkoren volk, door mid-

del van hetwelk God de behoudenis zal doen komen tot alle volken. Maar nu is er een weg geopend 

buiten Israël om. 

 

Door de verwarring van bedeling, past men toe op de ene, wat voor de andere staat geschreven. 

 

Nemen we als voorbeeld Dr. Abraham Kuyper. Hij verwijst naar Mat. 16: 18, 19 (Pro Rege, II, 141) 

waar de Here Jezus zegt, dat Hij zijn gemeente zal bouwen. Maar het betreft hier de gemeente van 

het koninkrijk op aarde, in de toekomende aioon. 

 
Het is dan ook tevergeefs, dat hij wijst op de „vaste staf van getrouwen” en het „aanstellen van deze discipe-

len in ambtelijke dienst” om de stelling der zichtbare Kerk te verdedigen. Verder schrijft hij: „In deze roe-

ping nu ligt de eerste koninklijke daad, waardoor Jezus de instelling van de zichtbare Kerk heeft voorbereid”, 

II, 148. Maar A. K. moet erkennen: „Alles blijft bij Jezus Joods”, II, 156. 

 

Om van de roeping der Twaalf te komen tot latere tijden, zegt hij dat die apostelen de opdracht van alle 

volken te onderwijzen en te dopen niet konden volbrengen “in één mensenleven”, II, 159, en er dus anderen 

in hun plaats moesten treden. „Jezus zelf kan niet bedoeld hebben, dat zijn Kerk met de dood zijner twaalf 

apostelen verdwijnen zou, maar integendeel heeft Jezus zelf voortzetting van de zichtbare Kerk, ook na het 

aftreden van de apostelen van dit aards toneel, beoogd en voorzien”, II, 160. 

 
Maar, volgens de Schrift was toen het koninkrijk nabij en behoefden de Twaalf niet te sterven, want ze zou-

den het aionische leven beërven. Ze hadden dus zeer goed, in geval van bekering van Israël, die opdracht tot 

alle volken, die aan hen gericht werd, zelf kunnen uitvoeren. 

 

Dr. A. K. moet bekennen, „dat keer op keer de gelovigen zelf zich de vraag stelden, of de Kerk er wel 

hoorde, of ze niet een menselijk verzinsel was, en of men eigenlijk niet tevreden moest zijn met het vormen 

van gezelschappen, van kleine groepjes en kleine kringen van gelovigen”, II, 132. En verder: „het kan ons 

dan ook in het minst niet verwonderen, dat de overgeestelijke sekten, die de zichtbare Kerk te niet willen 

doen, en alleen aan het mystieke Lichaam vasthouden, te allen tijde tegen het Sacrament in verzet zijn ge-

komen”, II, 163. 
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Van dood en Opstanding 

7. De ziel niet kunnen doden. Ziel en lichaam verderven. 

Mt. 10: 28 “En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, 

maar vreest veel meer Hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de Gehenna”. 

Lk 12: 4, 5 “En ik zeg u, mijn vrienden, vreest niet voor degenen die het lichaam doden en daar-

na niet meer kunnen; maar ik zal u tonen Wie gij vrezen zult: vreest Dien die, nadat Hij gedood 

heeft, (ook) macht heeft in de Gehenna te werpen, ja ik zeg u: vreest Dien”. 

 

We hebben in hfdst. IV, waar we de Gehenna bespraken, al opgemerkt dat Mt. 10 en Lk. 12 bij el-

kaar gelezen moeten worden. We zagen tevens wat de Gehenna is en dat men daarin alleen gewor-

pen wordt nadat men lichamelijk gedood is. Hoe nu echter met de woorden dat de mens wel het 

lichaam maar niet de ziel kan doden? 

 

We hebben in hfdst. I de betekenissen van „ziel” nagegaan en gezien dat dit woord in velerlei zin 

gebruikt wordt. Hier staat het in tegenstelling tot „lichaam”; dit ziet op de uiterlijke gestalte, de uit-

wendige mens; ziel betekent hier dus inwendige mens. Nu kan God beide verderven, d.i. geheel 

vernietigen. De mens kan alleen het lichaam doden. Niet de ziel, de inwendige mens. Die kan wel 

van zijn lichaam beroofd worden en „naakt” gemaakt, maar niet gedood. 

 

Het lichaam is de uitwendige openbaring der ziel. Zoals men nu van vele planten bijna alles kan 

wegsnoeien zonder dat het wezen er van ophoudt te bestaan en dit weer opnieuw dezelfde plant 

vormt, zo is het lichaam van de mens te doden, maar het wezen van de mens niet te verderven. Al-

leen dit verschil is er: de plant kan na korte tijd weer opgroeien, de inwendige mens komt, omdat hij 

onder de heerschappij staat van Satan die het geweld des doods heeft, niet weer tot nieuwe groei en 

moet wachten op de opstanding. 

 

Is ziel hier de inwendige mens, dan houdt dit tevens in dat zijn gehele gedachten , gevoels  en wils-

sfeer daarbij inbegrepen is. Die behoren hier mede tot de „ziel”. En ook zij zijn niet weg te nemen. 

God bewaart ze mede om ze weer bij de opstanding tot openbaring te brengen. 

 

8. Mozes en Elia. 

 

Vaak voert men als bewijs tegen de gegeven visie de verschijning van Mozes en Elia aan. Zij zijn de 

verschijningen uit de hogere wereld die bewijzen dat de doden voortleven. 

Ook dit is een nietig argument. Wat blijkt als men de Schrift beter kent. 

 

Elia is nooit gestorven en heeft zijn lichaam niet verloren. Hij is er mee opgevaren naar de hemelen, 

2 Kon. 2:11. Zijn lichaam is alleen tot heerlijker staat vergaan. 

 

Wat Mozes aangaat, die is gestorven en begraven, Deut. 34: 5, 6. Maar hij heeft waarschijnlijk 

slechts kort in het graf gelegen want Judas: 9 zegt dat Michaël met Satan twistte over zijn lichaam. 

Dit moest hij weder opwekken. Satan wilde dit niet. Michaël wist ten slotte zijn argument niet te 

weerleggen en heeft de zaak aan God overgegeven. De Here heeft toen zelf ingegrepen en hem laten 

opwekken. Mozes ziel, al ware ze ten hemel gevaren bij zijn dood, konden de discipelen zeker niet 

waarnemen want zielen in de westerse zin genomen, zijn niet zichtbaar. De discipelen zagen echter 

niet één man en de „ziel” van een tweede man, maar twee mannen. „En ziet, twee mannen spraken 

met Hem”, Lk. 9: 30. Waar Elia een man was, geloven we dat Mozes er ook een was. En waar 

mannen een lichaam hebben, had Mozes er ook een. Daarom moet hij opgestaan zijn. De Schrift 

kent nergens „echte” lichamen en schijnlichamen. We nemen daarom aan dat Mozes is opgestaan en 

tot heerlijker staat is overgegaan, evenals Elia. Beiden waren „in heerlijkheid”, Lk. 9: 31. 
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Zijdelings bewijst deze gebeurtenis wat wij leren. Waarom zou Satan moeten twisten over een li-

chaam dat de eigenlijke ziel niet meer in zich had. Als Mozes’ ziel al bij God was, wat voor waarde 

had Mozes’ zielloos lichaam dan voor hem? Dan was de eigenlijke Mozes toch buiten zijn bereik. 

Maar zo was het niet. Mozes’ lichaam was voor hem Mozes, nu als dode ziel. Daarom wilde hij hem 

niet laten gaan en twistte er over met Michaël. 

 

Drie maal had Mozes de Here gebeden in het Land te mogen ingaan. Het werd hem niet vergund. 

De Here had wat beters voor hem bestemd. Niet alleen dat hij nu onzichtbaar toch het land kon bin-

nengaan en het vanuit de hemelen bekijken, maar de grote eer was hem weggelegd met de grote 

Profeet die hij aangekondigd had te spreken over Diens lijden en zeker ook over Diens heerlijkheid. 

Hoe zal Mozes de Here gedankt hebben dat Deze zijn bede eenmaal had afgewezen. 

 

9. Een God der levenden. 

 

Lk. 21: 38 „God nu is niet een God der doden maar der levenden, want zij leven Hem allen.” 

 

Ook dit woord moet het bewuste voortleven der aflijvige ziel bewijzen. De doden zijn niet dood, zij 

leven, anders had Christus dit niet gezegd, beweert men. Maar ook hier leest men verkeerd. Het gaat 

immers niet over het voortleven na de dood maar over de opstanding. 

 

De Sadduceën konden geen opstanding vinden in de Wet. Zij kwamen tot onze Here om met het 

verhaal van die zeven broeders en die ene vrouw de zaak bespottelijk te maken. Zij vragen: „In de 

opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van de zeven”, Mt. 22: 28; of: “in de opstanding wan-

neer zij zullen opgestaan zijn”, Mk. 12: 23, Lk. 20: 33. Christus zegt dat zij dwalen niet wetende de 

Schrift noch de kracht Gods. Gelooft gij niet in de opstanding? De Wet kan dit leren. „Wat aangaat 

de opstanding der doden, of het bewijs dat zij opgewekt zullen worden, Mt. 22: 31, Mk. 12: 26, Lk. 

20: 37, zegt de Wet in Ex. 3: 6: “Ik ben de God Abrahams, de God Izaaks en de God Jakobs. God 

is geen God der doden, maar der levenden.” De doden worden weer levenden. Door de opstanding. 

En met het oog daarop heet God de God der levenden. Zouden Abraham, Izaak en Jakob niet op-

staan, dan had God niet kunnen zeggen dat Hij hun God was. Nu Hij dit wel gezegd heeft, houdt dit 

in dat Hij hen zal opwekken. Hij is geen God van doden die niet herleven. De verwerkelijking der 

belofte heeft echter niet eerder plaats dan in de opstanding. Dit staat er immers bij. Het woord heeft 

dus profetische betekenis. 

 

De levenden waren voor de Joden niet de voortlevende aflijvige zielen maar de lichamelijk leven-

den. De doden prijzen de Here niet, dus kunnen ze niet „zalig” zijn  - maar „de levende, de levende, 

die zal U loven gelijk ik heden”, Ps. 115: 17, Jes. 38: 19. 

 

We zagen al dat de O.T. gelovige wist dat hij naar de sheool ging en hoe hij daar zou zijn. Uit het 

gesprek met de Sadduceën is af te leiden dat de zielen na het sterven bewust voortleven, is totaal uit 

het oog verliezen waarover het gaat n.1. over de opstanding der doden. Voor de Schrift zijn de do-

den dood, d.w.z. zonder bewustzijn en liggen zij neer, anders heeft het woord opstanding geen zin. 

Wie de bewust voortlevende aflijvige ziel leert, kent evenmin de Schrift hierin als de Sadduceën die 

de opstanding loochenden. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 21. 

VII. DE CHRISTELIJKE PRAKTIJK. 

Feitelijk zouden we na het laatste hoofdstuk over de Doods  doop dit werkje kunnen besluiten want 

deze doop achten we de ene doop voor de bedeling der genade. Vele lezers zullen echter wellicht 
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nog meer verlangen en wel de bespreking van de veelzins gangbare Christelijke ideeën en praktijk 

inzake de doop en de toetsing der gronden die worden aangevoerd aan de Schrift. We willen hieraan 

gehoor geven en daaraan een hoofdstuk wijden. 

 

Bij de Roomse Kerk bewerkt de doop de wedergeboorte; hij geeft bovennatuurlijke genade en is 

daarom ter zaligheid volstrekt noodzakelijk. Hij moet daarom zo spoedig mogelijk worden bediend, 

in noodgevallen zelfs door leken. Bij volwassenen brengt hij vergiffenis van alle zonden die voor de 

doop zijn bedreven en kwijtschelding van de eeuwige en vol van alle tijdelijke straffen maar niet 

voor zover zij natuurlijke straffen der zonden zijn. Hij brengt tevens de geestelijke vernieuwing en 

heiliging van de mens door de instorting der heiligmakende genade en de bovennatuurlijke deugden 

van geloof, hoop en liefde zodat de smet der erfzonde geheel wordt teniet gedaan, slechts de aan de 

mens als fysisch wezen eigen begeerte blijft over maar deze is in zichzelf niet zondig maar kan aan-

leiding tot zondigen worden. Voorts lijft hij in in de gemeenschap der heiligen en in de zichtbare 

kerk der gelovigen. Deze werkingen oefent de doop daardoor uit omdat onder het uitspreken van de 

bekende formule (van Mt. 28) het woord Gods of de kracht van de Heilige Geest zich op geheim-

volle wijze met het water verbindt en dit tot levend en werkend water maakt, tot een moederschoot 

van de nieuwe mens. (Verkort ontleend aan Dr. Bavincks Geref. Dogm. IV, blz. 483, 484; de schrij-

ver geeft hierover meerdere Roomse bronnen op). 

 

Basis voor deze doopsbeschouwing is naast de meningen van oude kerkvaders het woord van Joh. 

3: 85: ”Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het 

Koninkrijk Gods niet ingaan.” Rome vat het water in letterlijke zin op en ziet in het woord „geest” 

de Heilige Geest waarom de Canisius vertaling het dan ook met een hoofdletter schrijft (evenals de 

S.V. en ook de Nwe Vert. doen) We willen nagaan of deze opvatting juist is.
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Uit de Schriften 

DEEL XXVIII  No. 10   OKT. 1956 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 10 

HEBREEËN 11. EEN VADERLAND GEZOCHT. 

Want die zulke dingen zeggen, betonen dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vader-

land gedacht hadden waarvan zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad heb  

ben om weder te keren. 

Het zoeken van een vaderland volgt uit het feit dat zij vreemdelingen en bijwoners waren. Zij die 

zich hier nestelen en met Lot tot in Sodoms poorten wonen, zoeken dit niet, zij hebben zich voor- 

goed ergens gevestigd waar zij zich thuis voelen, ook al is het dat zij zich kwellen over veel ver-

keerde dingen. 

 

Het land der rust ligt voor de gelovigen in de geestelijke vastheden, in dat wat blijft en eenmaal zal 

verwerkelijkt worden. Dat is de drang van de ware geestelijke vreemdeling en bijwoner. Zij die dit 

doen, zijn in figuurlijke zin Abrams zonen, hij ging uit zijn vaderland uit en zocht een ander. Een 

vaderland geeft de gedachte van ergens thuis te zijn, een taal met anderen te delen, er met anderen 

te verkeren en te genieten van de schoonheid en voorspoed er van. Zij die in God hun vastheid zoe-

ken, zullen een rijke schat van zegeningen ontvangen, met anderen daarin delen, de lof en prijs des 

Heren uitspreken en aanschouwen wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord. 

 

Vers 15 ziet evenals vs. 14 historisch op Abram en Sara. Dezen hadden alle gelegenheid de reis op 

te geven en naar Chaldea terug te keren. Zij hadden daarvoor ook de middelen, de tijd, de kracht. 

De Kanaänieten zouden hen niet betreurd hebben en hun vroegere vrienden in het oude vaderland 

zouden hen hartelijk verwelkomd hebben. Zij deden dit echter niet omdat hun geestesoog iets ho-

gers had gezien dat zij met vreugde begroet hadden. 

 

Deze dingen moesten allereerst de Hebreeën tot lering strekken. Zij waren uit het Jodendom tot 

Christus geroepen. Zouden ze nu tot het eerste terugkeren? De Schrijver houdt hun nu hun voorva-

der voor en diens volharding. Er ligt echter ook voor ons een les in. Wij leven in de tegenwoordige 

boze aioon die allerlei aanlokkelijks heeft. Zullen we daar in opgaan of haar gelijkgedaantig wor-

den? Neen, zegt de Apostel, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, Rom. 12:2. 

 

Deze verzen leren nog meer. Genade is niet iets mechanisch maar werkt organisch. God sleept 

niemand naar iets toe, Hij maakt geen gewelddadige inbreuk op iemands wil maar werkt zo op hem 

in dat er toch vrijheid blijft. Abram is gehoorzaam geweest, hij had dus van zijn kant ook kunnen 

weigeren. God werkt wel alles in maar laat daarbij de wilskeuze aan de mens. Bij weigering wordt 

het ingewerkte dan niet uitgewerkt, de roeping niet opgevolgd. Zodra er toestemming is, geeft God 

ook de kracht tot uitwerking en de volharding voort te gaan. 

 

Dit beginsel wordt in de gelovige telkens herhaald. Bij stilstanden  - Abram heeft ze ook gehad, 

komt God telkens weer en herinnert aan Zijn beloften. Wanneer we dan belijden dat wij het niet 

kunnen, zegt Hij: Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.     P. 



Uit de Schriften 1956 Pagina 93 
 

De Brief aan de Romeinen 

No. 34. 

 

Rom. 4: 16 Daarom is zij uit geloof opdat het zou zijn naar genade, opdat de belofte zou gelden 

voor het ganse nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet maar ook voor wie uit het geloof van 

Abraham is.   
Vs. 16. Uit geloof naar genade. Omdat de wet alleen toorn kan uitwerken, komt Gods gerechtigheid 

uit geloof en zo is ze naar genade. Het geloof aan ’s mensen zijde en de genade aan Gods zijde zijn 

verenigbaar. Het eerste vernietigt het tweede niet; dit zouden werken der wet wel doen. Het geloof 

aanvaardt Gods gave zonder de glans der genade weg te nemen. 

 

Voor het ganse nageslacht. Het oogmerk van de weg des geloofs is dat de belofte voor het ganse 

nageslacht zal gelden. Dit is een dubbel nageslacht zoals al bleek uit vs. 11 en 12 en nogmaals in vs. 

17 ter sprake zal komen. Langs deze weg wordt de genade geschonken aan allen die uit het geloof 

van Abraham zijn. Zoals in vs. 12 degenen die uit de Besnijdenis zijn tot het geloof dat Abraham in 

zijn onbesneden staat beoefend had, moesten komen en in vs. 11 de onbesnedenen daarin moesten 

wandelen, vinden we hier in dit vers dat voor beide groepen dezelfde belofte vast is. Hieruit blijkt 

dat Jood en Heiden hier op één lijn staan: de belofte is vast “al den zade”, waaruit volgt dat het een 

hogere belofte moet zijn dan de Israëlitische; de laatste toch betreft aardse en nationale zegeningen, 

de eerste het bezit der wereld, iets wat het eerste te boven gaat. 

 

Uit het geloof van Abraham, We hebben hier een soortgelijke term als in Rom. 3: 26: uit het geloof 

van Jezus. Aan Abraham heeft de Here vele beloften gedaan, maar het zijn niet deze waarop de 

Apostel doelt. Hij heeft het oog op de gesteldheid van Abrahams geloof die haar beginpunt had in 

Gen. 15 en haar loop verder nam in zijn leven, n.l. de toerekening en in deze kan men uit het geloof 

van Abraham zijn. Het is die gesteldheid waarbij aan de mens iets wordt toegerekend waartoe hij in 

eigen kracht nooit kan komen. Dit is een stap vooruit op de weg des heils en verdieping van het 

geloof waarmee men begonnen is. 

 

Paulus schrijft dit gedeelte om de Romeinse gelovigen een geestelijke gave toe te brengen en om 

hen te leiden tot het zijn uit het geloof van Jezus. Bij het uit het geloof van Abraham zijn gaat het 

om het beginsel van het rechtvaardigend geloof n.l. toegerekende gerechtigheid, bij het uit het ge-

loof van Jezus zijn om de Bron er van, Christus die uit kracht Zijner tot ons afgedaalde Ikheid uit 

het geloof heeft geleefd, het zonder zonde heeft beoefend en het op verheven wijze heeft volein-

digd, in één woord: op de Leidsman en Voleinder des geloofs. Dit geloof van Jezus is van hoger 

orde dan dat van Abraham omdat deze, moge hij ook al de vader, de voorganger der gelovigen ge-

noemd worden, toch niet de volle drager er van geweest is. Abrahams geloof is van zwakheid niet 

ontbloot geweest maar Christus heeft het niet alleen onberispelijk ontplooid maar het ook ten top-

punt gevoerd en de vervulling er van in feite verkregen door Zijn opstanding. Hierop wijst Paulus 

dan ook in 4: 24 en 25. Het zijn uit het geloof van Abraham betreft derhalve de toerekening van iets 

dat de mens niet heeft, het zijn uit het geloof van Jezus betreft de toerekening van het geloof van 

onze Heer en rust op grond van Zijn opstanding uit de doden. Hij is als Abrahams grote Zoon in 

alles Abrahams verheven Meerdere. 

 

Rom. 16c / 17 Deze is een vader van ons allen (zoals geschreven staat: „Tot een vader van vele 

volken heb Ik u gesteld”) voor die God in Wie hij geloofde, Die de doden levend maakt. 

Vs. 16c, 17. Een vader van ons allen. De versindeling laat ook hier te wensen over: het slot van vs. 

16 had het begin van vs. 17 moeten zijn. 

 

In deze versgedeelten neemt Paulus de lijn van vs. 10 op met een beroep op de Schrift. Hij wijst op 

Gen. 17 waarin de Here Abram belooft dat Hij hem zeer vermenigvuldigen zal, vs. 2. Maar deze 

belofte wordt in tweeën gesplitst: in vs. 4 en 5 wordt gezegd dat hij tot een vader van een menigte 
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der volken zal worden, tot een vader van menigte van volken gesteld wordt (gesteld, Hebr.: gege-

ven), in vs. 6-8 dat hij zeer vruchtbaar zal worden, tot volken zal worden en dat Hij met een daarvan 

Zijn verbond zal oprichten in hun geslachten. Hij zal hem, Abram, en zijn nakroost met wie Hij het 

verbond opricht, het gehele land Kanaän geven tot een aionische bezitting. Dit gehele land Kanaän 

is dat hetwelk al beloofd was in Gen. 15, het land van de Nijl tot de Eufraat. 

 

We moeten vs. 4 en 5 en 6-8 goed onderscheiden. Het tot „vader stellen” betekent dat hij geen na-

tuurlijk vader is van de Volken maar een geestelijke positie ten opzichte van hun inneemt, hij is hun 

geestelijke voorganger. In vs. 6 echter is sprake van het hem vruchtbaar maken; hier is de lijn van 

het natuurlijke nakroost; en met dit nakroost, waarbij wij te denken hebben aan Izaak die als het 

zaad erkend wordt, 17: 21 wordt een verbond gemaakt, waarin nationale beloften gegeven worden. 

Als we deze dingen onderscheiden zullen we vs. 7 niet verkeerd toepassen en menen, dat God ook 

met ons en onze kinderen in een verbondsverhouding staat; de verbonden betreffen Israël; van hun, 

niet onzer, zijn de verbonden, Rom. 9, het is “in hun geslachten”. 

 

De wasdom van het geloof. Niet direct na de toerekening van zijn geloof tot gerechtigheid wordt 

Abram tot vader gesteld en niet terstond krijgt hij het teken der besnijdenis tot zegel. Er liggen nog 

vijftien of meer jaren tussen. In Gen. 15 stond zijn geloof in de Here nog in de kinderschoenen. Het 

was er in kiem en moest nog veel meer uitgroeien. Wel liet de Here hem bij het verbondsoffer in 

Gen. 15: 7-21 zien dat Hij alleen alles volbrengen zou, wel wees de diepe slaap op het ten volle 

uitgeschakeld zijn, maar Abram moest dit nog ten volle ervaren. In Gen. 16 zien we hem Hagar ne-

men en meende hij, en niet minder Sara, aldus Gods woord op eigen wijze te moeten vervullen. Hij 

had nog geen onverdeeld vertrouwen. Daarom begint Gen. 17: 1 met de woorden: Ik ben God de 

Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. De Almachtige is de Algenoegzame, 

de Allesvermogende. Dan valt Abram op zijn aangezicht, daarmee de terechtwijzing des Heren aan-

vaardend en gaat zich geheel en al op Hem verlaten. Nu wordt zijn naam veranderd: van Abram: 

verheven vader, wordt hij door toevoeging van een h Abraham: vader van vele volken, wordt hem 

voorts een zoon uit Sara beloofd die nu niet langer zal heten Sarai: mijn vorstin maar Sara: vorstin 

en wordt hem de besnijdenis gegeven als teken en zegel. In de weg der ervaring heeft hij geleerd dat 

het vlees, het toedoen van de natuurlijke mens, geheel buiten de belofte moest vallen. Abrams ge-

loof is gegroeid, vermeerderd, hij is voortgeschreden. 

 

Het rechtvaardigend geloof vangt aan als men in beginsel gaat geloven dat alleen de Here de dingen 

die men al enigszins kent volbrengen zal. Maar daarbij mag het niet blijven, er moet een volkomen 

wandel voor Gods aangezicht komen, een algeheel afzien van eigen kunnen en streven. Het groei-

proces moet doorgaan en het moet worden een prijsgeven van de oude mens. Dit heeft God uitge-

beeld in Abram en Sara door hun geslachtelijke versterving. 

 

God die de doden levend maakt. Abram heeft geloofd dat God de doden kan levendmaken. We vin-

den dit woord twaalf maal in het N.T. Joh. 5: 21; 6: 63; Rom. 4: 17; 8 ; 11;1 Kor. 15: 22, 36, 45; 2 

Kor. 3: 6; Gal. 3: 21; 1 Tim. 6: 13; 1 Petr. 3:18. Levendmaken is iets anders dan opwekken. Dit be-

wijst Joh. 5: 21 waar gezegd wordt dat de Vader de doden opgewekt en levend maakt. Dit blijkt 

verder uit 1 Kor. 15: 52 vergeleken met vs. 51 en 22; niet allen ontslapen maar wel moeten allen 

leven gemaakt worden. Voorts uit 1 Kor. 15:  23 vergeleken met 1 Petr. 3: 18 en1 Kor. 15: 20. Chris-

tus is levendgemaakt na Zijn opstanding: in de geest, in Zijn op-  standinglichaam; te voren was Hij 

opgewekt. Dan geeft ook Rom. 8: 11 bewijs: de sterfelijke lichamen worden levend gemaakt, niet 

de gestorven lichamen. Toen Paulus Romeinen schreef kon de wederkomst in die tijd nog verwacht 

worden en daarmee het niet ontslapen. Ook kan Gal. 3: 21 aangevoerd worden: de wet was er niet 

om levend te maken, indien ze dit had kunnen doen, waren het geen gestorvenen geweest die waren 

opgestaan maar levenden die aionisch leven verworven hadden. Het enige tegenbewijs zou 1 Kor. 

15: 36 kunnen zijn: Hetgeen gezaaid wordt, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. We mer-

ken hiertegen op dat er niet staat: “gestorven is” maar: „sterft”. Zo is dezelfde vorm vertaald in Mt. 
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22: 24; Mk. 12: 19; Joh. 11: 50; 12: 24 ( en moet ook gelezen worden in Joh. 11: 25: al sterft hij 

ook; in 11: 26 heeft de S.V.: zal sterven; lees: sterft).1 Kor. 15: 36 moet vertaald worden in overeen-

stemming met Joh. 12: 24: “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het al-

leen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” Een dode korrel brengt geen vrucht 

voort, het is niet het dode maar het stervende graan dat nieuw leven geeft en dit noemt de Schrift 

een levendmaking. Uit dit alles blijkt dat levendmaking geen nieuwe schepping, geen opwekking en 

geen opstanding is; als we het wèl zien betekent ze een tot hoger leven brengen. Het graan dat sterft 

d.i. dat inwendig dusdanige verandering ondergaat dat het van korrel overgaat tot nieuwe plant die 

èn in vorm èn in kracht hoger leven openbaart en het aandoen van onverderfelijkheid en on-

sterfelijkheid zijn er de bewijzen voor. Christus is na Zijn opstanding ook levendgemaakt en tot 

andere bestaanswijze overgegaan. 

 

Het levendmaken van de doden is zijdelings vervat in de belofte van Gen. 15: 5: Zo zal uw nakome-

lingschap zijn. “Zo” is niet: zo veel in aantal, dit drukt het Hebr. woord niet uit, maar zo in hoeda-

nigheid, lichtende hemelse wezens. En daarvoor is levendmaking nodig. 

 

Abraham nu geloofde in die God die bij machte is hoger leven te geven en Sara heeft door het ge-

loof  Izaak gebaard, Heb. 11:4. 

 

Van die macht heeft hij een zekere afdruk in zich ontvangen en aan Sara zien geven. Beider jeugd is 

als het ware vernieuwd: zij hebben een zoon kunnen verwekken. Evenals Christus later hen die in 

alle levensfuncties gestorven waren opwekte en in vorige levensstaat herstelde, zo gebeurde dit bij 

Abraham en Sara t.o.v. de geslachtsfuncties. Dit is echter geen levendmaking, deze moeten Abra-

ham en Sara nog verkrijgen evenals meerdere andere beloften. Zo die van het bezit van het Land en 

van de Stad. Het gaat hier echter niet over de inhoud maar over de aard van het geloof, welke is: het 

hebben van volle vertrouwen in Gods beloften. 

 

Vs. 22. Daarom tot gerechtigheid gerekend. Het schijnt ons toe dat Paulus op iets anders doelt dan 

op Gen. 15: 6. Het gaat hier immers over het geloven op hoop tegen hoop inzake het verkrijgen van 

kroost. En zeker, ook dit is hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hier komt een element bij n.l. het 

geloof dat zich verlaat op Hem die de doden kan levendmaken. Paulus zal in vs. 24 leren dat men 

moet geloven in Hem die de Here uit de dood heeft opgewekt en in 6: 7 dat wie gestorven is van de 

zonde gerechtvaardigd is. Rechtvaardigend geloof betreft de versterving van de oude mens en de 

opwekking en levendmaking van de nieuwe. Daarom wijst hij in dit gedeelte op Abrahams en Sara's 

versterving. 

 

Abraham en Sara hebben in hun lichaam de versterving ervaren en deze in de geest doorgemaakt. 

Wij behoeven het eerste niet te doen, het tweede echter behoort als noodzakelijk bestanddeel tot het 

rechtvaardigend geloof. In wezen, wat aard betreft, ligt ons geloof dan in Abrahams lijn, zijn we uit 

het geloof Abrahams, maar waar dit tenvolle uitgewerkt is in Jezus de Here, gaat het over in het 

geloof uit Jezus, waarop we al hier boven gewezen hebben. 

 

De woorden: “Roept de dingen die niet zijn alsof zij waren” kunnen betekenen: God roept in het 

aanzijn wat er nog niet is, of: God noemt dingen die er niet zijn alsof zij er waren. In het Hebr. en 

Gr. is „roepen” en „noemen” eenzelfde woord; in Mt. 1: 21-23 en elders is het door „noemen” ver-

taald, in 2: 7, 15 en elders door „roepen”. Beide zijden zijn waar: het in het aanzijn roepen leidt tot 

het noemen. 



Uit de Schriften 1956 Pagina 96 
 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

9. De tegenwoordige gemeente (Vervolg). 

Geheel afgezien van onze visie betreffende de tegenwoordige bedeling, pleiten nog meerdere andere 

dingen tegen de gedachte van een zichtbare Kerk naar Gods wil. Noch de Here, noch de Apostelen 

hebben ooit gezinspeeld op een andere zichtbare eenheid dan die van het bekeerde Israël, gedurende 

de toekomende aioon. In ons werk Het Christendom gedurende de eerste eeuwen tonen we aan, dat 

uit de geschriften der eerste eeuwen duidelijk blijkt, dat niemand aan een algemene kerkelijke orga-

nisatie gedacht heeft tot in het midden der tweede eeuw. Tot dan toe was de verwachting van de 

spoedige wederkomst des Heren nog algemeen. 

 

Verder leert ons de Schrift zelf, dat alle zichtbare goddelijke instellingen uitvoerig beschreven wor-

den, zodat men juist weet hoe ze te houden. Mozes had dergelijke aanduidingen verkregen door 

middel van engelen. Ezechiël beschrijft in detail, hoe ze in het koninkrijk gehouden zullen worden. 

Waar de twaalf apostelen der besnijdenis opgeleid waren om de nieuwe gemeente te organiseren en 

te besturen, zou men moeten verwachten, dat ze ons voor onze tijd alle nodige instructies zouden 

hebben gegeven aangaande de organisatie, de „sacramenten” enz. En dat ze ook gezorgd zouden 

hebben voor het aanstellen van degenen, die hen zouden opvolgen. Maar uit de Schrift blijkt, dat dit 

niet het geval is. Laat A. K. hier wederom de woordvoerder zijn: “Maar deze voorziening had niet 

plaats. Jezus heeft de apostelen op de Olijfberg verlaten, zonder voor de toekomst der Kerk vaste, klare, dui-

delijke bepalingen verordend te hebben”, II, 171. Ook voor de opvolging had „Jezus” geen schikking 

getroffen, II. 170. „De kerkformatie van die dagen schijnt dus ook geheel aan het natuurlijk verloop der 

dingen overgelaten te zijn geweest, en van een vast in elkaar gezette organisatie is geen sprake”, II, 175. „De 

Kerk te Jeruzalem komt op onder het toezicht en de leiding der gezamenlijke apostelen, maar dat toezicht 

grijpt niet erg diep in”, II, 175. „Van het optreden van de Kerk op aarde als eenheid is geen sprake”, II, 179. 

 

Daarom moet A. K. er toe besluiten, dat het door de „geestelijke en bestendige tegenwoordigheid van de 

Christus in zijn Kerk op aarde” is, dat alles in orde moest komen; dat Hij die Kerk zelf regeert, II, 181. 

Maar hadden we dan niet iets geheel anders mogen verwachten als Christus werkelijk regeerde? 

 

Als men een goed georganiseerde, zichtbare Kerk in de plaats van Israël wil stellen, dan is de 

Roomse Kerk nog het meeste consequent. Een zichtbare organisatie moet een zichtbaar hoofd heb-

ben, opvolger van Petrus en de andere apostelen, om steeds die organisatie te besturen en alles te 

regelen wat er zich voordoet. Zij moet dus bestuurs-  en rechtsmacht hebben. En daarbij een onfeil-

baar leergezag. Zoals de apostelen voor God spraken, zou ook dat bestuur moeten beslissen wat 

waarheid is. Er moet dan slechts een enige ware Kerk zijn, die een eenheid vormt. Waar de Schrift 

slechts gedeeltelijke aanwijzingen geeft, moet men dan steunen op overlevering. Verder, waar men 

beweert Israël te vervangen, kan men zijn verbonden, instellingen, feesten en gewoonten zo veel 

mogelijk overnemen en verchristelijken. Van de Pascha  en Sabbatsmaaltijd kan men de mis aflei-

den, de Joodse doop geeft nu wedergeboorte, de zalving der Joden, Mark. 6: 13, wordt ook een „sa-

crament”, enz. Omdat die Kerk zich nu ook uitbreidt over de volken, kan men ook vele heidense ge-

bruiken en gedachten annexeren. 

 

Maar daar tegenover is de houding der meeste andere kerken verre van consequent. In principe zijn 

ze meer Schriftuurlijk, maar door zich in de plaats van Israël te stellen, komt er grote verwarring en 

doen zich allerlei onoplosbare problemen voor. 

 

Maar, laat ons nu eens veronderstellen, in overeenkomst met A. K. en vele anderen, dat Christus 

zelf “de Kerk” regeert. Zelfs indien Hij dan nog geen gebruik zou maken van zijn macht, dan had 

men toch kunnen verwachten, dat na het jaar 70, met de toen nog levende apostelen, de enige ware 
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kerkorganisatie, die al met Pinksteren begon, zich volledig ontwikkeld zou hebben en bijv. tegen het 

einde der eerste eeuw een wel bepaalde en onveranderlijke vorm aangenomen zou hebben. En ver-

der zou men ook blijvende schriftelijke instructies verwacht kunnen hebben. Dus een vervollediging 

der Schrift. Er zou dan ook een getrouwe en uitvoerige geschiedenis geweest moeten zijn van die 

belangrijke tijden, zoals de geschiedenis die Lukas ons gaf van de periode der Handelingen. Maar er 

is niets van dat alles. In feite zijn de drie eerste eeuwen, waar die zichtbare organisatie ontstaan is, 

in de diepste duisternis gehuld. Geen enkel door God geïnspireerd document werd geschreven na de 

laatste brieven van Paulus en het boek Openbaring, dat slechts de toekomst betreft. 

 

Als we bij de „kerkvaders” om inlichtingen hierover zoeken, vinden we dat zelf zij er zeer weinig 

over weten, De „Vader der kerkelijke Geschiedenis”, Eusebius, vond het in de 4de eeuw zeer moei-

lijk de ontwikkeling der Kerk systematisch neer te schrijven, omdat de weinige aanduidingen die hij 

er over vond, waren “als zwakke lichtbronnen in de verte”. En de inlichtingen, die we dan toch heb-

ben, leren ons iets dat geheel tegenovergesteld is aan hetgeen we mochten verwachten. Want in 

plaats van harmonische medewerking van apostelen en „bisschoppen” tot het bouwen van die Kerk 

onder de regering van Christus, vernemen wij dat er overal verdeeldheid en strijd was, niet met Jo-

den, Heidenen en „ketters”, maar in de Kerk zelf. Vooral in verband met de organisatie en de instel-

lingen. 

 

Zo was er het bekende geschil over de datum waarop het Pascha gevierd moest worden. Dit geschil 

strekte zich uit over al de kerken. Die van Azië hielden vast aan de Schriftuurlijke dag van de 14e 

Nisan. Dit was logisch, daar ze, als plaatsvervangers van Israël, dit feest van Israël overnamen. 

Maar de overige kerken verkozen de daarop volgende Zondag. Synoden en bijeenkomsten van „bis-

schoppen” werden gehouden. Het lastige van de zaak voor hen was, dat beide groepen zich op een 

vaststaande overlevering beriepen. De eerste groep steunde op de apostelen Filippus en Johannes, 

die, als Christen Joden natuurlijk steeds getrouw de Wet hadden gevolgd, en op talrijke bisschoppen 

martelaars. Maar Victor, bisschop van Rome, wilde ze allen buiten de gemeenschap sluiten! Ten 

slotte slaagde men er in een overeenkomst te sluiten waarbij beide partijen op hun wijze het feest 

vierden. 

 

Gedurende de totale geschiedenis van “de Kerk” hebben de ceremoniën niets dan strijd, scheuring 

en twist veroorzaakt. Ook in de kerken der Reformatie. Meerdere groepen, waarbij de Kwakers en 

het Leger des Heils verwierpen beide doop en avondmaal. 

 

En dan de apostolische opvolging! In de Roomse Kerk waren er soms twee pausen tegelijkertijd. In 

1054 kwam de grote scheuring tussen deze Kerk en de Oosters Orthodoxe. Ook de Anglicaanse 

Kerk zonderde zich af. Bij de Reformatie kon men natuurlijk niet steunen op apostolische opvol-

ging en zocht men naar een goede reden waarom ze niet nodig was. Hier staat men voor een zeer 

lastig probleem, want een zichtbare organisatie heeft een hoofd nodig om met goddelijke autoriteit 

te beslissen over allerlei aangelegenheden. De uitvlucht, dat de Here zelf de Kerk regeert kan niet 

aanvaard worden. Dan zou er toch iemand in zijn naam moeten spreken. 

Nu kunnen we wel rekenen op de Heilige Geest. Maar Deze geeft ons geen nieuwe openbaring, bijv. 

aangaande organisatie, instellingen en allerlei omstandigheden die zich kunnen voordoen. Zelfs de 

kerken, die beweren de enige ware Kerk te zijn, zelfs de Paus, beroepen zich niet op nieuwe open-

baringen. Allen beweren op de Schrift of op de traditie te steunen. Door de Heilige Geest verkrijgen 

we geen nieuwe inlichtingen, maar Hij kan onze geest of verstand verlichten, opdat we de Schrift 

zouden verstaan, namelijk hetgeen al geopenbaard is. En hier vindt men de vereiste aanduidingen 

voor een kerkorganisatie in onze bedeling niet. 

 

Daarom kan ook de thesis van anderen niet aanvaard worden, waar ze beweren, dat er geen opvol-

gers moesten zijn, omdat de apostelen zelf ons nog toespreken door hun geschriften. 
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Uit dit alles ziet men dat de kerkgeschiedenis zelf getuigt tegen het  bestaan van een door God inge-

stelde en door Christus geregeerde algemene kerkorganisatie. 

 

Het waren niet de apostelen noch hun “opvolgers”, die de algemene Kerk hebben gesticht, maar de 

Romeinse Keizer Constantijn, en dit pas in de 4de eeuw. Waar hij de invloed van het christendom 

voorzag, wou hij het dienstbaar maken aan zijn politieke belangen, en zo werd de „Katholieke 

Kerk” de Staatskerk, waarover hij ook, als „Pontifex maximus”, als opperhoofd heerste. De kerken 

der Reformatie veroordelen natuurlijk alle dergelijke „Cesareopapisme”, maar schijnen te vergeten, 

dat zonder die politieke invloed er nooit van een algemene zichtbare Kerk gesproken zou zijn in 

onze bedeling. 

 

We voegen hier nog aan toe, dat de gedachte, dat de Kerk Israël vervangt, ten dele ook de oorzaak is 

van het ontstaan der afbrekende Schriftkritiek. Want de Here en de 12 apostelen der besnijdenis 

verkondigden zeker niet hetzelfde evangelie als Paulus, en allen waren het eens in zake de verwach-

ting van een spoedige komst van het koninkrijk. Als men niet inziet, dat Israël slechts tijdelijk ter 

zijde gezet werd, dan is er tegenstelling en onjuistheid, en dan ook gewettigde afbrekende kritiek. 

 

Door de wereldgebeurtenissen gedreven, in het bijzonder door de kort geleden poging tot uitroeiing 

van Israël, en het begin van nationaal herstel, is er tegenwoordig een neiging tot terugkeer tot de 

Schrift en tot herziening van de houding tegenover Israël. Ook in de kerken begint men in te zien, 

dat men de profetie méér letterlijk moet opvatten dan men vroeger meende, dat de beloften aan Is-

raël gedaan, vervuld moeten worden, dat de genadegaven en de roeping Gods onberouwelijk zijn. 

Men begint te begrijpen, dat Israël als volk nog een toekomst heeft, dat de Kerk Israël niet vervangt. 

 

Zo meent Dr. H. Berkhof, dat de gedachte “dat de Gemeente de wettige opvolgster van Israël is en dat 

Israël, sinds Christus, zijn heilshistorische betekenis heeft verloren” on-Bijbels is, blz. 28. Hij zegt dus 

dat de Gemeente Israël niet vervangt (als opvolgster), maar dat de Kerk de „wettige voortzetster” is 

van de eeuwenoude Israëlitische kahal, blz. 23. Israël blijft dus Gods volk en maakt deel uit van het 

„nieuwe volk Gods”. 

 

Hij ziet hier een nieuwe ontwikkeling, waar men Israël en de Gemeente nog wel kan onderscheiden, 

maar niet scheiden. Het is niet een heiden christelijke Kerk die de voortzetting zou zijn van de 

vroegere Kahal (want dan zouden we moeten spreken van „opvolging”), maar de nieuwe gemeente 

omvat Israël. 

 

Daar we het bovenvermelde werkje van groot belang achten, willen we meer in detail de visie van 

Dr. Berkhof onderzoeken. 

Allereerst legt hij de nadruk op de eenheid der Kerk en op haar zichtbaarheid. Om dit laatste karak-

ter te staven, zegt hij dat de Kerk in het N.T. steeds een concrete en zichtbare werkelijkheid is. 

(Maar in Efeze duidt toch zeker de naam ecclesia niet aan, dat die gemeente, als Lichaam, zichtbaar 

is. Evenmin in Kol. 1: 18 en 24. En de ecclesia van Heb. 12: 23 omvat gestorven rechtvaardigen.) 

 

Daarna schrijft hij: „Daarmee is niet gezegd, dat het spreken over een onzichtbare Kerk geheel uit 

de lucht is gegrepen. Dit berust voor een deel op goede gronden. Want wat de „Vergadering” tot 

„Gemeente van de Heer” maakt, zijn het geloof, de hoop en de liefde der vergaderden; en deze zijn 

in hun wezen onzichtbaar. Bovendien zijn er onder de vergaderden zeker ook, die slechts in schijn 

gelovig zijn. En omgekeerd kunnen er ook buiten de Gemeente enkelingen zijn, die bij Christus 

behoren en die, om welke reden dan ook, de weg tot haar niet gevonden hebben. Wij ontkomen er 

niet aan om het ware Lichaam van Christus als een tegelijk nauwere èn bredere gemeenschap dan 

de zichtbare Kerk, van de laatste te onderscheiden”, blz. 16. We moeten onderscheiden, maar we 

mogen niet scheiden. „In, met en onder de gestalte van de zichtbare Kerk hebben wij deel aan de 

onzichtbare Kerk”. 
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Met enige welwillendheid, kunnen we deze gedachten beschouwen als overeenstemmend met de 

conclusies, waartoe we in ons opstel over De Gemeenten gekomen zijn, maar we menen, dat de 

Schrift veel meer onderscheid maakt, zonder te scheiden, en dat alles dan helderder wordt. 

 

Van dood en Opstanding 

No. 46 

10. In Uw handen beveel ik mijn geest. 

 

Deze uitroep vinden we drie maal in de Schrift: Ps. 31: 6, Lk. 23: 46 en Hand. 7: 60. Hij wordt geuit 

door David, door Christus en door Stefanus. Hij is een Hebraïsme, een Hebr. uitdrukking waarmee 

de hoop der opstanding wordt betuigd. Een ongelovige kan dit niet zeggen en hij zal God zijn geest 

niet aanbevelen. 

 

Is de geest de ziel? Wil David zeggen: Here, ik kom tot U. Neen, want hij wist dat hij niet zou opva-

ren maar ter ruste worden gelegd (“zou ontslapen”), 1 Kon. 2: 10. Petrus bevestigt dit als hij zegt 

dat David niet opgevaren is., Hand. 2: 34. Indien die geest de eigenlijke David was, de bewuste ziel, 

kon dit er niet staan. David beval wel aan God zijn geest aan, maar voer daarmee niet tot Hem op. 

De geest is dus David zelf niet, niet zijn „onsterfelijke ziel”. 

 

Ook Christus heeft Zijn geest in ’s Vaders hand aanbevolen. Volgens Mt. 27: 50 was dit een loslaten 

van de geest (aphièmi), volgens Mk. 15: 37 een uitademen (ekpneo) of uitblazen, volgens Lk. een 

aanbevelen (paratithèmi, wat betekent: over iets geheel en al door een ander laten beschikken). Go-

de de geest aanbevelen is Hem over de levensgeest laten beschikken. 

 

Stefanus deed dit ook. Ging hij nu naar God? Neen, hij ontsliep, Hand. 7: 60. D.i.: viel in slaap. In 

de opstanding keert deze geest, de levensgeest weer uit God terug. Op. 11: 11. 

(Uit de oud Joodse literatuur blijkt dat Ps. 31: 6 bij het slapen gaan als kort avondgebed gebruikt 

werd. Tanach B § 23). 

 

11. Het „eeuwige leven”. 

 

Joh. 3: 36 „Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige (d.i. aionische) leven.” 

Ook deze tekst doet dienst ter bestrijding van de leer der opstanding. Men zegt: Men heeft eeuwig 

leven als we in de Zoon geloven en gaan bij het sterven tot Hem om het leven voort te zetten. 

 

We geloven dat men deze tekst verkeerd uitlegt en geheel over het hoofd ziet wat dezelfde apostel 

in 1 Joh. 5:11 schrijft: „En dit is de getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en 

dat leven is in Zijn Zoon.” We zien hieruit dat men iets kan hebben zonder het nog te bezitten. Zo-

als men een erfenis heeft als dit blijkt uit een testament maar ze nog niet bezit d.w.z. er over kan 

beschikken, is het ook hier. Door geloof in Christus heeft men het aionische  leven maar in werke-

lijkheid is het nog slechts in Zijn Zoon. Nog niet in de gelovigen, het is in hope. 

 

We zullen hier dieper in moeten gaan op de betekenis van de term: aionisch leven. Dit is  

1° een kennis: „Dit is het aionische leven dat zij U kennen en Jezus Christus die Gij gezonden 

hebt”, Joh. 17: 3;  

2° is het een geloven in Christus, Joh. 3: 36;  

3° is het de vrucht van het geloof: Wie in de geest (de nieuwe natuur) zaait, zal uit de geest het 

aionische leven maaien”, Gal. 6: 8;  

4° is het de gave der onverderfelijke opstanding. Dit is het geval in Mk. 10: 30, Lk. 18: 30 en 1 Joh. 

5:11. 
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Hoe komt het toch dat men de Schrift ook hier zo verkeerd verstaat? Omdat men de term „eeuwig 

leven” opneemt als „eindeloos leven”. Dat doet de Schrift niet. „Eeuwig” leven is voor haar: aio-

nisch leven, het leven dat in lichamelijke zin genomen, pas begint in de toekomende eeuw en in 

geestelijke zin, dus in het geloof, belijdt dat het niet in ons is maar in Zijn Zoon, maar waaraan men 

eenmaal deel zal verkrijgen. Het geloof in Christus voert er toe. Niet: geeft het in bezit anders is het 

geen geloof meer. Die in de Zoon gelooft, heeft het, doch: in hope. 

 

„Eeuwig leven” is niet het filosofische eeuwige leven dat men zich denkt, maar het aionische leven 

dat begint in de toekomende eeuw. Volgens Christus’ woord. Dit aionisch leven sluit de leer der 

opstanding niet uit maar in. Althans voor hen die gestorven zijn, Joh. 11: 24. Dan doet de verderfe-

lijkheid de onverderfelijkheid aan en voor de levenden de sterfelijkheid de onsterfelijkheid. Het 

geloof is alleen het hebben in hope. Een kind welks welgestelde ouders sterven, heeft de erfenis van 

die ouders, maar bezit die pas op meerderjarige leeftijd. Het hebben is nog niet het bezitten. Het 

aionische leven wordt pas ontvangen in de toekomende eeuw. Het echo hebben van Joh. 3: 36 is een 

ander woord dan het lambano ontvangen, van Mk, 10: 30 en Lk. 18: 30, niet alleen naar de uiterlijke 

vorm maar ook naar de innerlijke betekenis. 

 

12. Men zal leven ook al sterft men. 

 

Joh. 11: 25 „Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; Die in Mij gelooft zal leven 

al sterft hij en die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in de eeuw”. 

 

Ook deze tekst wordt aangevoerd tegen het onbewust rusten in de dood. Men leest hierin duidelijk 

het bewuste voortbestaan, immers zegt de S.V.: die in Mij gelooft zal leven al ware hij gestorven, en 

hieruit leidt men het bewuste voortleven af. 

 

Laat ons om te beginnen opmerken dat wat de S.V. zegt niet door onze Heer gezegd is. Het „(al) 

ware hij gestorven” is in het Grieks dezelfde vorm die in Mt. 22: 24; Mk. 12: 19; Joh. 11: 50b en 

12: 24 vertaald is door „sterft”. Dit „sterft” moet ook staan in 1 Kor. 15 ; 36; het tarwegraan brengt 

geen vrucht voort als het gestorven is, want dood graan geeft geen nieuw leven, het doet dit wel als 

het sterft, d.i. hier: een dusdanige inwendige verandering ondergaat dat uit de korrel een nieuwe 

plant ontstaat; als het zijn korrelvorm verliest om dan èn in vorm èn in kracht een hoger leven te 

openbaren dan die het eerst had. Om terug te keren tot Joh. 11 vertalen we dus conform de andere 

genoemde teksten „sterft” en niet „ware gestorven”. 

 

\Zetten we nu ’s Heren woorden in structuur: 

A 1 Ik ben de opstanding  

BI en het leven, 

A 2 Die in Mij gelooft zal leven, al sterft hij ook, 

B 2 en die leeft... zal niet sterven in de aioon. 

 

De Here zegt dit alles met het oog op de toekomst. Hij zegt niet dat men na de dood voort leeft maar 

dat men zal leven. Wanneer? In de opstanding ten laatsten dage zoals Hij geleerd heeft in Joh. 6. 

(Zie hieronder). Al sterft men nu in deze eeuw, men zal leven; maar niet voortleven na de dood, 

maar in de opstanding. Voor de gestorvenen is Hij de opstanding, voor de gelovigen die bij Zijn 

komst nog leven, is Hij het leven in de toekomende eeuw daar Hij hen levend maakt d.i. onvergan-

kelijk aionisch leven schenkt. We vinden dus dit: 

 

Die in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij (nu),  

 

Die in Mij gelooft, en leeft, zal niet sterven in de eeuw.  
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Dit kan alleen door alles te verplaatsen naar het „ten laatsten dage”. Christus zegt niet dat men na 

de dood voortleeft, maar dat men leven zal, n.1. in de toekomende eeuw. In dit vers zou men na „zal 

leven” en „leeft” de woorden „ten laatsten dage” kunnen invoegen. We maken ten slotte nog attent 

op de tijdvormen: zal leven, zal niet sterven, sterft, leeft. Tegenover het „leeft” staat niet het „ware 

gestorven” maar het „sterft”. 

 

Alle Schrift nuttig 

No. 12 

De Hoop Zijner roeping 

God heeft vele roepingen laten uitgaan en doet dit nog. Dit blijkt o.i. uit het verschil in gelovigen. 

We bedoelen hiermee niet de kerkelijke ge-  en verdeeldheid in het Christendom maar het verschil 

dat uitkomt in de verschillende hopen of verwachtingen. Sommigen verlangen zeer naar de nieuwe 

aarde waarop gerechtigheid woont en hebben geen oog voor de andere sferen van Gods schepping. 

Anderen hebben bijzonder de hoop van 1 Thess. 4, nog weer anderen, zij die de Verborgenheid mo-

gen zien, zien een andere hoop, die van de roeping Gods die boven is, de hoop des evangelies waar-

van alleen Paulus een dienaar geworden is, Col. 1: 23. 

 

Het is voor deze laatste hoop dat Paulus in Ef. 1: (17), 18 bidt: „Opdat de God onzes Heren Jezus 

Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis 

(lees: in de volle kennis van Hem) (namelijk) verlichte ogen uws verstands opdat gij moogt weten 

Wie zij de hoop van Zijn roeping . . .”. Dit is niet de hoop van de gelovigen in het algemeen, maar 

„de hoop uwer roeping”, 4: 4. Zij betreft Christus, niet slechts als Behouder maar als hoop der heer-

lijkheid, Col. 1: 27. En deze heerlijkheid is dan weer niet elke heerlijkheid die God geeft maar de 

heerlijkheid der voorhoop in Christus, Ef. 1: 12, de heerlijkheid van Zijn erfdeel in de heiligen,    

1: 18, de rijkdom der heerlijkheid der verborgenheid onder de Natiën, Col. 1: 27, die van de Vader 

der heerlijkheid, een term die we alleen in Ef. 1:17 vinden. Het is deze hoop waarop Paulus doelt in 

Ef. 4: 4, en welke hij noemt “de hoop uwer roeping”. Ze betreft Christus, niet als hoop van Israël of 

van het aionische leven, of van de behoudenis op zichzelf maar als hoop der heerlijkheid. 

 

Velen, juist de nederigen van geest, zullen zich afvragen: Is deze roeping tot mij gekomen en waar-

aan kan ik dit merken. En daarbij: Is ze niet veel te hoog? We antwoorden: Verstaat ge die roeping, 

spreekt ze u aan, vindt ze weerklank in uw hart (en niet in uw hoofd alleen)? Indien gij ze verstaat, 

inziet wat God daarin op het oog heeft: n.1. te vervullen Zijn belofte in Christus, indien gij u ver-

blijdt dat ook anderen er toe geroepen worden en bovenal dat Christus daarin ten hoogste verheer-

lijkt wordt en dit mede door „de arbeid Zijner ziel”, het verlossingswerk dat Hij heeft ondernomen 

mogelijk is, dan moogt ge u er toe geroepen weten. En als ge daarbij uw eigen onwaardigheid ge-

voelt, dan is dat de juiste geestesgesteldheid om God die roeping aan u te doen uitwerken. 

 

Laat Abraham u in dit opzicht ten voorbeeld zijn n.1. zijn geloof (al kwam tot hem niet die hoogste 

roeping). Hij is de roeping die hij kreeg, zij het met zwakheid en stilstaan, getrouw gebleven. Dit 

blijkt hieruit dat hij door geloof in tenten gewoond heeft. Hij zou het Land bezitten, maar niet in dit 

zijn lichaam, maar in de eeuw, d.i. in zijn opstanding  lichaam. Zo hebben ook de geroepenen tot het 

Lichaam in geloof aan die roeping te wandelen, aan God de vervulling over te laten. Hij wil u heilig 

en onberispelijk en onbeschuldiglijk (vlekkeloos en onberispelijk) voor Zich stellen indien gij maar 

blijft in het geloof en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies . . . van hetwelk Pau-

lus een dienaar geworden is, Col. 1: 22, 23, en mede zetten met Christus ver boven al. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 22 

De zinsnede „uit water en geest” heeft in het Grieks dezelfde bouw als die van Lk. 1:17: “in de 

geest en de kracht van Elia”, van Joh. 4: 23: “in geest en waarheid” en van “in heilige geest en 

vuur” van Mt. 3: 11. D.w.z. het voorzetsel wordt niet herhaald en dit wijst er op dat in deze termen 

geen twee dingen bedoeld worden maar de twee woorden één zaak uitdrukken. We vinden hier (en 

ook in nog heel wat meer teksten) een stijlfiguur, een wijze van schrijven die hendiadès heet; dit 

woord betekent letterlijk: één door middel van twee. Het ene woord bepaalt of intensiveert het ande-

re nader. “In de geest en de kracht” is: „in de krachtige geest”, “in geest en waarheid” is: „in ware 

geest”. 

In het bijzonder Mt. 3:11 bewijst de juistheid hierin. Christus doopt niet in heilige geest en daar-

naast ook nog in vuur, Hij doopt in vurige heilige geest. (Geest is hier niet de Persoon maar de 

kracht van de Heilige Geest). 

 

Parallel nu met Mt. 3: 11 loopt Joh. 3: 5: „uit water en geest.” Ook hier staat alleen een voorzetsel 

voor het eerste woord en de term duidt één zaak aan. De Here bedoelt hier niet dat men geboren 

moet worden uit letterlijk of stoffelijk water en ook uit de Heilige Geest en nog veel minder dat dit 

alleen kan gebeuren als een kerkelijk dienaar de doopsformule van Mt. 28 daarbij uitspreekt, maar 

zegt: U moet geboren worden uit geestelijk water. Evenmin als het vuur van Mt. 3: 11 letterlijk is, 

evenmin is in Joh. 3: 5 het water letterlijk. Vuur is een bepaling bij heilige geest, zo water er een bij 

geest. Beiden zijn geestelijke zaken: vurige, heilige geest, en geestelijk water. 

 

De Roomse opvatting maakt hier dezelfde fout als de Samaritaanse vrouw. Zij meende dat het „le-

vende water” stoffelijk water was, vloeiend uit een letterlijke bron, Joh. 4:10, 15. De Here bedoelt 

geestelijk water dat, komend uit de bron des Geestes, zou opspringen tot een fontein en wel in het 

aionische leven, in de toekomende eeuw, 4: 14. De leer dat de wedergeboorte een geboorte is uit 

water en de bijkomende Heilige Geest is dus eenzelfde vatting als de mening der Samaritaanse, al-

leen met dit verschil dat zij haar visie snel gewijzigd heeft maar de Roomse Kerk in de hare blijft 

volharden. 
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Uit de Schriften 

DEEL XXVIII  No. 11   NOV. 1956 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 11 

HEBREËN 11. VREEMDELING EN BIJWONER 

en hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren Hebr. 11: 13c. 

Deze twee woorden zijn niet identiek al naderen de betekenissen elkaar. Het eerste heeft meer be-

trekking op de positie, op de plaats die ingenomen wordt, het andere op de gesteldheid, op de wan-

del. Ze waren vreemdelingen omdat ze in de geest het nieuwe vaderland zagen, zij waren bijwo-  

ners vanwege de reis er heen. Nu is het mogelijk bijwoner te zijn zonder vreemdeling te wezen, 

maar zodra we het ware vreemdelingschap beseffen worden we gedrongen bijwoner te zijn. 

 

Zolang Christus nog niet is wedergekeerd, moeten de Abrahamietische gelovigen vreemdelingen en 

bijwoners zijn in deze wereld. En de Leden van het Lichaam niet minder. Hun Burgercentrum be-

hoort immers tot de hemelen. Geen van beide groepen mag deze aioon gelijk gedaantig worden, 

Rom. 12:2. De patriarchen bewezen openlijk dat zij „vreemdelingen” waren door geen deel te ne-

men aan de godsdienst, de politiek en het sociale leven van de Kanaänieten, zij bewezen dat zij bij-

woners waren door in tenten te wonen en van plaats tot plaats te trekken. Lot echter wilde noch 

vreemdeling wezen noch bijwoner. Eerst liet hij het laatste varen door zijn tent blijvend in de vlakte 

op te slaan, daarna het eerste door in de stad te gaan wonen en er een plaats in de poort, dat is in het 

stadsbestuur in te nemen. 

 

Het beeld van het vreemdeling zijn kan door ieder verstaan worden en vooral als men eens een of 

meer vreemde landen bezocht heeft. In een vreemd land wordt iemand niet gewaardeerd naar zijn 

geboorte en zijn de gewoonten en de taal anders; tenzij men zich weet aan te passen en vooral zich 

de taal eigen maakt, wordt men gemakkelijk herkend. Zij die van Christus zijn, moeten tonen dat zij 

niet van de wereld zijn; als zij dit doen, zal enerzijds blijken dat deze hen niet liefheeft, Joh. 15: 19, 

anderzijds zullen zij met deze wereld niet mee kunnen doen. 

 

Het beeld van het bijwoner zijn is eveneens leerzaam. Een bijwoner woont wel in een vreemd land 

maar gaat daarin niet op. Hij is dankbaar voor elke vriendelijkheid die men hem bewijst maar mengt 

zich, als het goed is, niet in de aangelegenheden des lands. Hij moge er zijn bestaan hebben, hij mag 

er geen heersersrol in vervullen. 

 

Wij geloven, dat zij, die tot de Verborgenheid geroepen zijn evenals de Abrahamietische gelovigen 

zich in wezen vreemdeling en bijwoner zullen voelen of dit hoe langer hoe meer zullen gaan doen. 

Zij mogen dan een aardse nationaliteit hebben en aardse verplichtingen t.o.v. hun vaderland alsmede 

delen in het wel en wee er van, zij zullen veel als anti  Goddelijk en als zondig aanmerken en zich 

daarin niet thuis gevoelen. 

 

Vele gelovigen menen dat men moet proberen de wereld te hervormen naar Christelijk model. Zij 

menen God daarin te dienen. Wij geloven echter dat dit niet tot deze bedeling en ook niet tot deze 

aioon behoort. Dit is op de tijd vooruit lopen. Al behoeven wij in letterlijke zin geen vreemdeling en 

bijwoner te zijn zoals de aartsvaders, in de geest hebben we het wel te zijn. Eerst als we met Chris-

tus geopenbaard worden, breekt de tijd aan dat het kromme recht gemaakt kan worden. Laat ons 
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inmiddels ambassadeurs (dit zijn ook vreemdelingen en bijwoners) van de vrede zijn, 2 Kor. 5, en 

het werk van een evangelist doen, wat voor ons niet alleen inhoudt het met Christus bekend maken 

maar, zo de Here er genade toe geeft, ook het een ieder mens volmaakt stellen in Christus, iets wat 

wil zeggen: het hem bekend maken met het bijzondere Paulinische evangelie. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 35 

4. ABRAHAMS GELOOF. 

Rom. 4: 18-22. 

 

18 Hij heeft op hoop tegen hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden overeen-

komstig het woord: “Zo zal uw nakroost wezen”, 19 en zonder in het geloof te verzwakken heeft 

hij gelet op zijn eigen verstorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar was, en op het verstor-

ven zijn van Sara’s moederschoot 20 maar ten opzichte van de beloften Gods heeft hij niet in on-

geloof getwijfeld maar is gesterkt in het geloof, 21 Gode eer gevend en ten volle verzekerd dat Hij 

ook machtig is hetgeen beloofd is te doen. 22 Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. 

 

 

Rom. 4: 18-20. Hij heeft op hoop tegen hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou wor-

den overeenkomstig het woord: “Zo zal uw nakroost wezen”, en zonder in het geloof te ver-

zwakken heeft hij gelet op zijn eigen verstorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar was, en 

op het verstorven zijn van Sara’s moederschoot maar ten opzichte van de beloften Gods heeft hij 

niet in ongeloof getwijfeld maar is gesterkt in het geloof, 
 

Op hoop tegen hoop geloofd. God te geloven, volle vertrouwen in Hem te schenken, heeft Abraham 

strijd gekost. Het was niet zo eenvoudig als het achteraf lijkt. Er was geen schijn van hoop meer. 

Als hij op zijn eigen lichaam lette was zijn mannelijk vermogen uitgeput, als hij Sara naging was 

haar moederschoot verstorven, lett. verdord. Hij was bijna honderd,  zij een bijna negentigjarige en 

wat voor de Vloed wel mogelijk was n.1. dat een eeuw oude mensen voor het eerst kinderen kregen, 

geschiedde dat er na niet meer. Abraham was zich van zijn toestand en van die van Sara goed be-

wust en Sara wist het ook, Gen. 17: 17 Echter, tot hem was gezegd: Zo zal uw nakroost zijn en 

daarop steunde Abram. Dit laat zien wat mede tot de ware aard van het rechtvaardigend geloof 

behoort: steunen op Gods beloften. Het geloof op zichzelf schept de dingen niet, noch geeft het uit 

en door zichzelf de vervulling, het pleit alleen op Gods beloften. Het wordt daarbij soms fel bestre-

den maar het loopt steeds weer op de beloften terug. Er kunnen perioden van twijfel ja zelfs vertwij-

feling wezen maar de onderstroom van het geloof is steeds sterker en daarom overwint het. En dit 

was ook bij Abram het geval. 

 

De S.V. zet: Hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. De betere teksten en ook de Nwe Vert. 

heeft dit ontkennende bijwoord niet en lezen: Hij heeft zijn eigen lichaam aangemerkt, er op gelet. 

En dan scheen alles afgesneden. Maar ondanks zijn hoge leeftijd en ondanks Sara’s verstorven 

moederschoot heeft hij vastgehouden aan de belofte en er op vertrouwd dat God machtig was ze te 

vervullen. De beproeving was er, Abram maakte zich geen illusies, maar ze voerde niet tot vertwij-

feling. Hij verzwakte niet in het geloof. Hij gaf God de eer en was verzekerd dat de Here die man en 

vrouw gemaakt had hen ook kon verjeugdigen. 

 

Het ware geloof sluit de ogen niet voor de werkelijkheid maar twijfelt niet in ongeloof. Waar het op 

God blijft steunen, groeit het, wordt het gesterkt en verblijdt zich bijvoorbaat over de vervulling. 

Gesterkt in het geloof. De Here heeft Abram in zijn geloof niet alleen gelaten maar heeft hem er in 

gesterkt. Dat heeft Hij gedaan door de vernieuwing van Zijn belofte toen Hij bij hem kwam en at, 
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en waar Hij hem de tijd voorzegde, Gen. 18: 10. En moge Sara toen al in ongeloof gelachen hebben, 

ook zij is met Gods belofte werkzaam geworden en heeft door het geloof de kracht tot zwanger-

schap ontvangen. 

 

 

Rom. 4: 21 Gode eer gevend en ten volle verzekerd dat Hij ook machtig is hetgeen beloofd is te 

doen. 
 

Gode eer gevend en ten volle verzekerd. Tussen het geven der belofte en haar vervulling is veel in 

Abraham omgegaan, maar dit liep hierop uit dat hij God de eer gaf. „Eer” is in het Gr. hetzelfde 

woord dat meestal door „heerlijkheid” vertaald is. Men zou het hier ook hebben kunnen doen en 

dan zou daardoor des te meer Gods grootheid die Abraham Hem toekende uitgekomen zijn en die 

zijnerzijds dan op diepe eerbewijzing uitliep. Abraham vertrouwde niet alleen ten volle op de Al-

machtige die alle vermogen had om Zijn woord te volvoeren maar zag Zijn grote luister juist daarin 

dat Hij dit kon doen als het bij mensen onmogelijk was. Ook in hem en Sara zou Zijn werk open-

baar worden. Zijn grootheid van kracht gezien worden, Zijn heerlijkheid boven de natuur blijken. 

Hij was hiervan ten volle verzekerd en dit deed hem God eer toebrengen. 

 

Er is verstandelijk en vertrouwend geloof. Bij het eerste ziet men de dingen of neemt men ze althans 

aan maar ze geven degene die ze gelooft hoogstens een intellectueel genot en eindigen hiermee niet 

in God maar in de mens. Bij het vertrouwend geloof, en hierin ligt dan het onderscheid, is dit an-

ders. Dit wordt werkzaam met God, ziet dat alleen Hij de vervulling kan geven en dat Hij daartoe 

machtig is. Tevens eert het Hem daarin. 

 

Het vertrouwend geloof doet ook volharden. Het loopt telkens terug op de roeping of op de daarin 

vervatte belofte. Moge het verstandelijk geloof er ook al kennis van hebben, het vertrouwend geloof 

heeft een kenmerk te meer: het is ten volle verzekerd. 

 

Voor velen is deze volle verzekering er niet steeds, soms ook is ze vaag, soms als het ware geheel 

weg. Vaak is er een zekere „dodigheid” waarin alles dor is en waarin men zich zelf te zondig, te 

onwaardig voelt of meent dat men alleen een verstandelijk geloof heeft. Laat dit niet tot zekere ver-

twijfeling brengen en doen menen dat men er eigenlijk buiten staat. Juist het wensen om meer ze-

kerheid, meer bevestiging van de dingen, is een bewijs dat het niet buiten het hart om gaat. Maar 

men hoede zich ervoor dit proces verkeerd uit te leggen en zich alles onwaardig te achten. Het be-

hoort tot de beproeving van het geloof dat God zich aan ons onthoudt (naar het schijnt althans); Hij 

doet dit opdat we evenals Abraham zullen komen tot het zien van Zijn heerlijkheid opdat ook wij 

Hem de eer geven dat wat bij ons onmogelijk is voor Hem een lichte zaak is. Men moet leren om  

vertrouwend te wachten. 

 

Rom. 4: 22. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. 

 

Daarom tot gerechtigheid gerekend. God schrijft aan het geloof dat Hem zo verheerlijkt en zo ten 

volle verzekerd is de volle waarde van gerechtigheid toe. Het wordt toegerekend alsof men zelf dit 

ten volle had kunnen doen. Als men dan vraagt hoe God dit tot gerechtigheid kan rekenen hoewel 

het zelf geen gerechtigheid is noch verdienste heeft in zichzelf, dan kan dit met een wedervraag 

beantwoord worden, n.1. deze: Hoe kan God van een kinderloos man spreken als een vader van 

menigte van volken of van dingen die er niet zijn alsof ze er waren. Het antwoord voor beiden ligt 

in het feit dat Hij is de Almachtige en de Alkrachtige. Hij is dit eerste d.w.z. Hij heeft alle macht 

omdat Hij is het tweede, d.w.z. dat Hij de kracht heeft en geeft het alles te verwezenlijken. M.a.w. 

Hij is het die het alles uitwerkt en verwezenlijkt. Zo verwerkelijkt Hij ook de gerechtigheid door 

Zichzelf. Maar het mysterie is dat Hij dit gedaan heeft door vlees te worden en de gerechtigheid in 

geloof uit te leven, iets waarop we al gewezen hebben. 
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Het geloof is niet alleen een verstandelijk kennen van Gods geopenbaarde woord noch ook van de 

roeping die Hij nu tot ons laat uitgaan, het is ook geen vaag vertrouwen, het is meer: n.1. het zich 

vastgrijpen aan de belofte ook al schijnt alles tegen, het op hoop tegen hoop geloven, het wel aan-

merken van eigen zwakheid, ja eigen ongeloof en machteloosheid, maar het er, zij het na strijd, mis-

schien hevige strijd, er boven uit triomferen in het ten volle verzekerd worden en zijn dat God, en 

Hij alleen, machtig is te doen wat Hij beloofd heeft. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo 

9. De tegenwoordige gemeente (Vervolg). 

De bedoeling van Dr. Berkhof is vooral uit de Schrift aan te tonen, dat er in deze bedeling naar 

Gods wil een grote organisatie moet komen, de zichtbare algemene Kerk. 

Hij verwijst naar het gebed van de Here Jezus in Joh. 17, en meent in de verzen 6-21 twee groepen 

te moeten onderscheiden: het gedeelte 6-19 „ziet dus op Jezus’ toenmalige volgelingen in het alge-

meen, maar in het bijzonder op de twaalf apostelen”; het gedeelte 20, 21 betreft „degenen, die door 

het getuigenis der apostelen in de komende tijden tot de gemeenschap met Christus zullen worden 

gebracht”. En Christus wil, „dat zij allen één zijn”, blz. 18. 

 

We menen echter uit dit Schriftdeel iets geheel anders te moeten besluiten. Er is hier sprake over 

drie groepen: 

 

1. De elf apostelen der besnijdenis, voor wie de Here bad opdat ze bewaard zouden blijven, vs. 

12, en aan wie Gods Woord gegeven was, vs. 14. Alleen Judas, de zoon des verderfs was verloren 

gegaan. 

 

2. Zij, die door het woord der apostelen in Hem zouden geloven, vs. 20. Ook voor deze bad de 

Here Jezus. Waar Hij zich uitsluitend tot zijn volk Israël had gericht en de apostelen had opgedragen 

alleen te gaan tot de verloren schapen van het huis Israëls en nog niet heen te gaan op de weg der 

volken, Mat. 1: 21; 2: 6; 10: 5, 6; 15: 24; Mark. 7: 26, 27, kunnen dat alleen zonen Israëls geweest 

zijn. 

 

3. De wereld. Maar de Here zegt uitdrukkelijk: „Ik bid niet voor de wereld”, vs. 9. 

 

We kunnen niet anders, dan hieruit besluiten, dat de eenheid, waarover de Here het hier had, die van 

het bekeerde Israël is. Door deze eenheid zou de wereld moeten erkennen, dat de Zoon door de Va-

der gezonden was, vs. 21, 23. al in Ex. 19:6 vinden we, dat het bekeerde Israël een priesterlijk ko-

ninkrijk en een heilig volk zou zijn (zie ook bijv. Jes. 61: 6) en Petrus, de apostel der besnijdenis, 

schrijvende aan de verstrooide Christen Joden, 1 Petr. 1: 1, zei van het bekeerde Israël: „Gij zijt een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie (ethnos), een verkregen volk; 

opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn 

wonderbaar licht”. Dit zijn positieve aanduidingen der Schrift, die ons beletten in het hogepriester-

lijke gebed een argument te vinden voor een zichtbare organisatie, bijna uitsluitend gevormd door 

christenen uit de volken. 

 

Laat ons nu de negatieve kant bekijken. Indien we dit gebed beschouwen als betreffende onze te-

genwoordige aioon, zouden we dan niet moeten verwachten dat, na 19 eeuwen, er iets van die een-

heid zou te zien zou zijn en dat er een wereldbekering moet komen vóór de wederkomst van Chris-

tus? Maar we zien slechts verdeeldheid. En dezen, verre van de wereld er toe te brengen in Christus 

te geloven, is een schandaal voor de wereld, juist omdat men algemeen beweert DE Kerk van Chris-
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tus te zijn. En daarbij is ze een hindernis voor de bekering tot Christus van de Joden. 

 

Voor wat de toekomst betreft, geeft de Schrift ons een zeer duister beeld. Paulus noemt onze aioon 

een „boze aioon”, Gal. 1: 4; zegt dat de god dezer aioon de zinnen der ongelovigen verblindt, 2 Kor. 

4: 4 en spreekt over de afval en de openbaring van de mens der zonde, 2 Tim. 3: 1 8; 2 Thess. 2: 3. 

De Here spreekt in Mat. 24 niet over een wereldbekering vóór zijn wederkomst, maar wel over het 

verkoelen der liefde van velen, het behouden worden van enkelen, die zullen volharden tot het ein-

de. En in Luk. 18: 8 stelt Hij zelfs de vraag of Hij bij zijn komst het geloof nog zal vinden. Hij 

spreekt over de “gruwel der verwoesting”, Mat. 24: 15 en de verschrikkelijke tijden vóór zijn 

komst, waarover bijv. Op. 13: 6-8 nadere aanduidingen geeft: laster, oorlogen en overwinning over 

de heiligen, macht over alle geslacht en volk en taal en natie, algemene aanbidding van het Beest, 

enz. 

 

We kunnen dus, tot onze spijt, de conclusie van Dr. Berkhof niet delen. Joh. 17 pleit tegen de ge-

dachte van een zichtbare Kerk, door God ingesteld in onze bedeling. 

 

Verder verwijst hij naar Ef. 4: 3 en Fil. 2: 2 in verband met de eenheid. Maar het gaat hier over de 

„eenheid des Geestes” en het „eensgezind zijn”, niet over een zichtbare organisatie. 

 

Op bladzijde 28 zegt Dr. Berkhof, geheel in overeenstemming met onze visie ditmaal, dat de Joodse 

volgelingen van Christus zichzelf beschouwden als voortzetting van het oudtestamentische Israël, 

en Tempel en Synagoge bleven bezoeken. „Door zich “dé vergadering” te noemen, beschouwden ze 

zich als de nieuwe kern, rondom welke Israël tot zijn ware bestemming moest worden vergaderd. 

Want nu de Messias gekomen is, de Koning Israëls, nu moet zijn volk worden opgeroepen om in 

Hem te geloven en zó naar de beloften der profeten, als de Kroongetuige van het aanbrekende Rijk, 

het middelpunt te worden, van waar uit het Evangelie naar alle volkeren moet uitgaan”. „Eerst de 

'vergadering', dan geheel Israël, ten slotte de volkenwereld”. 

 

We verheugen ons over deze woorden. 

 

Het bleek echter, ook tenslotte in de periode der Handelingen, dat Israël als geheel, zijn roeping niet 

wilde vervullen, en toen sprak Paulus de woorden van Hand. 28: 28 uit. 

Maar nu voegt Dr. Berkhof er bij, dat die negatieve ontwikkeling gepaard ging met een zeer positie-

ve: „de heidenen stromen bij scharen de Gemeente binnen. Dit geheimenis, d.w.z. dit tevoren onbe-

kende raadsbesluit van God om de heidenen op zulk een directe wijze deel te geven aan het heil, 

vervult een man als Paulus met vreugdevolle verwondering (Ef. 2: 11 -  3: 10)”, blz. 30. 

We menen, dat het nodig is, dit gebeuren iets meer uitvoeriger uiteen zetten. 

 

1. Volgens de profeten moest het heil Gods door Israël tot de volken komen, Rom. 15: 8 11, en 

door de persoonlijke wedergeboorte van velen, voeren tot de wereld wedergeboorte. 

 

2. Waar Israël te Jeruzalem zich niet tot Christus bekeert, en gedurende de tijd der Handelingen 

de vertegenwoordigers van het volk ook in andere grote centra blijk geven aan hun roeping te weer-

staan, verkondigt Paulus zijn evangelie der voorhuid, waar hij terug grijpt tot Abraham, vóór de 

vorming van Israël, en zelfs tot Adam. In Abraham waren twee wegen geopend: de eerste betreft de 

aardse zegeningen door middel van Israël, de tweede de hemelse zegeningen buiten Israël om. In dit 

laatste is Abraham een vader van besnijdenis én voorhuid, Rom. 4: 10, 12. Allen worden gezien als 

zondaars voor God, Rom. 3: 23, worden gerechtvaardigd door het geloof, Rom. 3: 30 en zijn dan 

zonen (huios) Gods, Gal. 3: 26. In deze hemelse sfeer van zegening, is noch Jood noch Griek, Gal. 

3: 28. Die rechtvaardiging is mogelijk door de verzoening, door middel van de dood van Gods 

Zoon, Rom. 5: 10; 2 Kor. 5: 18 20. Gedurende de tijd der Handelingen was dus al de zegen van 

Abraham tot de volken gekomen, Gal. 3: 14. 
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Waar dus, in de loop van die periode, de weg tot de aardse zegeningen dreigde afgesloten te worden 

door het ongeloof van Israël, maakt Paulus de weg bekend tot de hemelse zegeningen, die recht-

streeks toegankelijk is voor allen, Jood en Griek. Dit is de verborgenheid waarvan Paulus spreekt in 

Rom. 15: 25, 26, het feit dat God de verzoening al bewerkt heeft door zijn Zoon. 

 

3. Als nu Israël ten slotte ook te Rome blijk geeft niet te willen horen, kondigt Paulus de volko-

men, maar tijdelijke, terzijdezetting van Israël aan in Hand. 28: 28. En daarna pas spreekt hij over 

de grote verborgenheid, Ef. 3: 1-9; 5: 32; Kol. 1: 25-27. Het gaat hierin veel verder dan de Abraha-

mietische zegeningen en betreft dingen, die van allen tijden in God verborgen waren. De volken 

kunnen nu mede  erfgenamen en mede lichaam en mede deelgenoten zijn van de belofte in Christus 

Jezus, Ef. 3: 6. Het betreft niet meer de hemelse zegeningen, maar in Christus Jezus worden ze me-

de opgewekt en mede gezet in de overhemelse (en tois epouraniois), Ef. 2: 6. Ze zijn niet meer klei-

ne kinderen (nèpios) of zonen (huios) Gods, maar zijn gekomen tot een volwassen man, tot de maat 

van de grootte der volheid van Christus, Ef. 4: 13. Ze zijn leden van het Lichaam, waarvan de ver-

heerlijkte Christus Jezus zelf het Hoofd is. 

 

Uit bovenstaande schijnt het ons duidelijk, dat, met de tijdelijke verwerping van Israël, einde Han-

delingen, de „normale” verwezenlijking van Gods Voornemen, door middel van Israël, onderbroken 

is, om wederom opgevat te worden in de toekomst, als Gods onberouwelijke roeping betreffende de 

natie Israël gerealiseerd zal worden. En met Israël, dat tot dan toe de spil was van alle wereldgebeu-

ren, is er ook een onderbreking in de geschiedenis van de zichtbare Gemeente van Christus, want 

Israël heeft zich niet vergaderd rond de kern der apostelen en discipelen. Pas door de grote ver-

drukking, aan het einde onzer boze aioon, zal Israël zich bekeren, en dan zal de Here wederkomen 

en zijn Gemeente op aarde bouwen, mede door de opstanding van vele leden, waarbij de twaalf 

apostelen der besnijdenis, waarover de dood geen macht zal hebben om ze vast te houden, Mat. 16: 

18. Daarna volgt de zegening der volken door het bekeerde Israël, gedurende de toekomende aioon. 

Maar gedurende die onderbreking in Israëls bestaan als Gods volk en natie, staat de persoonlijke 

weg der behoudenis open voor alle mensen. Deze kunnen zich in een der drie etappen van die weg 

bevinden, wedergeboorte, rechtvaardiging, volmaking in Christus. Als ze een gemeente vormen, is 

deze niet een manifestatie van de Gemeente, die Christus zou bouwen en die zich met Pinksteren 

begon te vormen, noch van de gemeente waartoe behoren de gelovigen, die deel hebben aan de he-

melse zegeningen, noch van het Lichaam waarvan Christus het hoofd is. Ze zijn zichtbare verte-

genwoordigers van een dezer groepen geroepenen, die allen deel uitmaken van de ene algemene 

gemeente, omvattende alle wedergeborenen. In beide gedachten, dat Israël vervangen of voortgezet 

wordt door een algemene gemeente van onze tijd ligt dus wel een zekere waarheid. Maar vóór 

Hand. 28: 28 was er een organisatie, door God ingesteld, die als zodanig zichtbaar was, terwijl er nu 

alleen „gebrekkige en vaak klein menselijke” organisaties zijn, om Dr. Berkhofs uitdrukking te ge-

bruiken, blz. 17. In het bijzonder is het Lichaam waarover Paulus eerst sprak na Hand. 28: 28, niet 

als zodanig zichtbaar op aarde, al kunnen de zichtbare leden zich vergaderen. En in dat Lichaam, 

dat zuiver geestelijk is, kan er geen sprake zijn van Israël als natie, maar slechts van individuen uit 

alle volken, inbegrepen Israël. Het is niet in dat Lichaam, dat Israëls aardse beloften verwezenlijkt 

worden, en de zegeningen van dat Lichaam overtreffen verre al degene waarover het O.T, en de 

Evangeliën spreken. 

 

Men kan dus niet zeggen dat in Efeze de volken deel hebben aan Israëls beloften; ook niet dat Israël 

als natie deel heeft aan het „nieuwe volk Gods” en ook niet dat dit „nieuwe volk” Israël vervangt. 

Zowel de gedachte van voortzetten als van in de plaats  treden voert tot het willen vormen van de 

zichtbare algemene organisatie, die met Pinksteren begon en die alleen Israël als natie betreft. En zo 

komt men tot al de kerkelijke problemen waarover we gesproken hebben, tot de hedendaagse ver-

deeldheid en kritiek, en geleidelijk, door het uitzuiveren van alle wedergeborenen en het blijven 

behouden van de dienstknechten van satan, die de gedaante aannemen van dienstknechten der ge-

rechtigheid, 2 Kor. 11: 13 15, tot de zichtbare eenheid van de Anti Christus. 
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Als men aan de ene kant meent dat er in onze bedeling een zichtbare eenheid zou moeten bestaan, 

en als men dan toch weet dat zij er niet is, dan moet men besluiten, dat ze er zal komen en zich in-

spannen ze te verwezenlijken. Maar als men ziet, dat er nu een onderbreking is in de realisatie van 

Gods Voornemen met Israël, en God nu werkelijk zwijgt, dan verdwijnen alle problemen. 

 

Alvorens we de praktische resultaten behandelen, die uit onze visie volgt, willen we eerst nog enke-

le woorden zeggen over de visie, die zich vooral door Darby, Scofield en de „Plymouth brethren” 

verspreid heeft, en die de nadruk legt op de letterlijke vervulling der profetie, op Israëls herstel, de 

wederkomst des Heren en het toekomende koninkrijk op aarde.  

 

De samenvattingen, die we in The Scofield Reference Bible vinden bij Heb. 12: 23 en 1 Tim. 3:15 

kunnen ons een goed denkbeeld geven van hun opvatting betreffende de gemeente. 

 

Volgens hen is de „ware Gemeente” (Church) samengesteld uit alle wedergeboren personen van af 

Pinksteren tot op de eerste opstanding 1 Kor. 15: 52. Zij is het Lichaam van Christus, van hetwelk 

Hij het Hoofd is en ook zijn Bruid. Schriftplaatsen, zoals 1 Kor. 10: 32 en 1 Tim. 3:15 betreffen de 

zichtbare Kerk, namelijk de groep belijdende gelovigen, waarover de kerkgeschiedenis handelt. Zij 

doet zich voor in vele namen en afdelingen, steunende op verschil in leer en administratie. In een 

groot deel dezer historische Kerk bevindt zich de ware, onzichtbare Gemeente. De voorspelde toe-

komst van de zichtbare Kerk is afval, Luk. 18: 8; 2 Tim. 3: 1 8, die van de onzichtbare Gemeente is 

heerlijkheid, Mat. 13: 36 43; Rom. 8: 18 23; 1 Thess. 4: 14 17. 

 

Na hetgeen we hierboven geschreven hebben, zal het onnodig zijn deze visie uitvoerig te bekritise-

ren. In vele opzichten was er een grote vooruitgang tot een meer Schriftuurlijk systeem, maar het 

feit, dat men het karakter van de periode der Handelingen niet duidelijk onderscheidt, noch de etap-

pen op de weg der behoudenis, heeft tot gevolg, dat men de „ware Gemeente” met Pinksteren (of 

dan toch enige tijd later) laat beginnen en deze vereenzelvigt met de gemeente der verborgenheid 

door Paulus pas op het einde van die periode bekend gemaakt. Zelfs indien men door „ware Ge-

meente” de gemeente aanduidt, die alle wedergeborenen omvat, dan kan men nog niet zeggen dat 

deze met Pinksteren begon, want voorzeker waren velen al in het O.T. tot de wedergeboorte geko-

men. Het was iets, dat Nicodemus uit het O.T. al moest kennen, Joh. 3: 10. 

 

Wat met Pinksteren vorm begon te krijgen, was de Gemeente van Israël, die de Here Jezus „mijn 

Gemeente” noemde en die pas in de toekomende aioon „gebouwd” zal worden. Waar men DE Ge-

meente in het begin van de tijd der Handelingen laat beginnen, moet men ook allerlei kenmerken 

van die tijd in onze bedeling toepassen, als van God verordineerd. En dan komt men, zoals bij de 

vorige visies, wederom tot strijd en verdeeldheid. 

 

Meerdere volgelingen van Darby bemerkten dan ook, dat deze visie nog te gebrekkig was. Onder 

hen beklede C. H. Mackintosh (1820-1861) een voorname positie. Hij zag duidelijk in dat het evan-

gelie van Petrus de grote verborgenheid niet betrof, maar wel de koninkrijksgemeente van Mat. 16, 

en dat zijn brieven dan ook niets bevatten aangaande de gemeente, die het Lichaam is. Efeze pas, 

ontwikkelt, volgens hem, ten volle de verborgenheid van Gods wil aangaande die gemeente.  

 

Verder moeten we ook Sir Robert Anderson vermelden, die dit alles nog beter inzag. Maar het was 

pas Dr. E. W. Bullinger, die uitvoerig gehandeld heeft over de beschouwingen die de grens van 

Hand. 28: 28 tot uitgangspunt nemen voor onze bedeling, en de latere openbaringen van Paulus tot 

hun recht laten komen. 

 

Vervolgens vestigde Ch. H. Welch de aandacht op het feit, dat Paulus’ eerste brieven dan ook niet 

over de gemeente der verborgenheid handelen. Hij heeft zijn visie ontwikkeld in talrijke werken en 

in zijn tijdschrift The Berean Expositor, dat sinds 1909 verschijnt.  
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Het is nooit de bedoeling geweest een nieuwe sekte te vormen en te beweren dat men de volle 

Waarheid heeft; want Waarheid is alleen het levende en het geschreven Woord. Maar men kan de 

waarheid steeds beter proberen te benaderen en systematisch uit te drukken.  

 

Van Dood en Opstanding 

No. 47 

13 “Leven in der eeuwigheid”. 

 

Joh. 6: 51 „Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is; zo iemand van dit brood 

eet, die zal in eeuwigheid (in de aioon) leven”. 

 

Joh. 6: 40 “En dit is de wil Desgenen die mij gezonden heeft dat een iegelijk die de Zoon aan-

schouwt en in Hem gelooft, het eeuwige (aionische) leven hebbe en Ik zal hem opwekken ten ui-

tersten dage”. Zie ook vs. 39. 

 

Deze teksten sluiten zich aan bij de voorgaande. In vs. 39 en 40 vinden we de term “ten uitersten 

dage”. Deze komt alleen voor in het Johannes evangelie en wel zeven maal: 6: 39, 40, 44, 54; 7: 37; 

11: 24; 12: 48. In Joh. 6 is gezet; „ten uitersten dage”, in andere teksten: „ten laatsten dage”. Men 

ziet de (onnodig) wisselende vertaling. 

 

Die uiterste dag is de laatste dag van de tegenwoordige aioon die eindigt met Christus’ wederkomst. 

Wie Christus als levende Brood ontvangt, zal „in eeuwigheid” leven. Het Gr. heeft in de eeuw 

(aioon), wat iets heel anders is. “De eeuw” is de tijd na het ten laatste dage. 

 

Dat dit zo is blijkt uit Joh. 6: 40 vergeleken met Mk. 10: 30 en Lk. 18: 30: “in de toekomende eeuw 

het eeuwige (aionische) leven”. Het aionische leven begint bij de opstanding ten laatste dage. 

 

Van wie in Christus gelooft gaat niemand verloren ook al komt hij door de dood in het graf, Joh. 6: 

39. De Joden begrepen hier niets van. Dat blijkt uit Joh. 8: 51. De Here had gezegd: „Voorwaar zeg 

Ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid” (in 

de aioon). De Joden zeiden dat Abraham gestorven was en de Profeten, hoe kon Hij dus zeggen dat 

men niet zou sterven als men Zijn woord bewaarde. Volgens hen had Hij de duivel (Gr.: een demon, 

8: 48). We weten dat de oplossing eenvoudig is. De Here sprak van de toekomende aioon en zij 

meenden dat dit zag op deze aioon. Vandaar hun dwaling. 

 

Deze heerst nu nog. Men meent dat het eeuwige leven betekent onafgebroken leven, het leven dat 

na de dood voortgezet wordt. Christus zegt dat het echter begint bij de toekomende eeuw. Dan sterft 

men niet in die aioon. En zeker ook niet daarna omdat men levend gemaakt is, dus het verderfelijke 

onverderfelijkheid en het sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan. Nogmaals zij opgemerkt dat 

men dat leven alleen heeft omdat men de Zoon heeft, niet omdat men het nu al in zichzelf heeft. Het 

is het leven in hope, Tit. 1: 2 

. 

13. Plaats bereid in het Vaderhuis. 

 

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen ...” Ik ga henen om u plaats te bereiden. En zo 

wanneer Ik henen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot mij 

nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.” Joh. 14: 2, 3. 

 

Vele gelovigen leven in de mening dat zij een plaats in het Vaderhuis krijgen als zij sterven; dan, zo 
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geloven zij, is die plaats bereid en komt Christus weder om hen „thuis te halen”. Zij zien in dit we-

derkomen niet de toekomstige wederkomst in heerlijkheid voor Israël en de wereld aan het einde 

van deze aioon maar een onzichtbaar wederkomen om hen in de heerlijkheid op te nemen. 

 

Nu zij opgemerkt dat er vanaf het stervensmoment tot aan de opstanding van de gelovigen geen 

„tijd” is; hun bewustzijn weet niets af van de duur die er tussen ligt. Als zij ontwaken, zijn zij bij de 

Here. Maar voordat dit gebeurt, heeft er veel plaats gehad in de wereld. Hun bewustzijn t.o.v. de tijd 

en de historische gang vallen niet samen. Er kan dus tijd, zelfs veel tijd liggen tussen hun sterven en 

hun opstanding als is die er voor hen niet. Hun opstanding sluit in hun bewustzijn aan bij het ster-

ven, of daar nu tien of twintig eeuwen tussen liggen, maar de gang der wereld is zoveel jaren verder 

gegaan. 

 

Gaan we nu na wat het Vaderhuis is, wat het wederkomen en wanneer dit laatste plaats heeft. 

 

In Deut. 26: 15 lezen we van Gods heilige woning. Deze is de hemel, zoals er bij staat. Zie ook 1 

Kon. 8: 39, 43, 49; 2 Kron. 6: 30, 33, 39; 30: 27. In deze heilige woning, in Joh. 14: 1 een huis (oi-

kia) geheten, blijken vele kleinere „woonruimten” te zijn, woningen genoemd, Gr. monai, het meer-

voud van monè. Dit woord monè vinden we ook in vs. 23: De Vader en Christus zullen bij hen die 

Gods Zoon liefhebben woning maken. Ook uit deze tekst blijkt dat een monè een onderdeel is van 

een groter geheel: God en Christus willen immers niet maar in een maar in veler hart wonen en al 

de harten van de gelovigen van die sfeer vormen tesamen een geestelijk huis. In Joh. 14: 2 wordt 

met de woningen echter niet de harten dergenen bedoeld waarin God en Christus komen inwonen 

maar zijn het delen van of gebieden in de hemelen; daarin krijgen de gelovigen van de hemelse 

sfeer een eigen „tehuis”, een deel dat uitsluitend en geheel het hunne is. Al deze woningen samen 

vormen het Vaderhuis en dit wordt door Christus bereid. 

 

De verhouding van de woningen in de hemelen tot die hemelen zelf kan men in onze tijd weerspie-

geld zien als een eigen kamer in een rusthuis of een eigen flat in een flatgebouw. Ze vormen een 

eigen zelfstandigheid. Elke gelovige die de Here hier op het oog heeft, heeft een apart voor hem 

bestemd gedeelte van de hemelen evenals de trouwe knechten in de aardse sfeer elk hun eigen „ste-

den” zullen mogen beheren, volgens Lk. 19: 17, 19. We vinden hier dus eigen zelfstandigheden die 

met elkaar een harmonisch geheel maken. De persoonlijkheid komt tot haar recht en vormt met de 

andere toch weer een geheel. 

 

Moeten we nu aannemen dat Christus telkens als er een gelovige sterft weer een nieuwe woonruim-

te klaar heeft en dan onzichtbaar nederdaalt („wederkomt”) om de aan het lichaam ontvloden ziel 

daarheen te voeren? We menen dat de Schrift dit zeker om drie redenen uitsluit.  

 

Ten eerste geeft het woord „weder” (palin) bij het werkwoord „komen” aan dat het voor de tweede 

maal komen soortgelijk is aan het eerste komen. De persoon die weder, d.i. opnieuw komt, komt in 

dezelfde gedaante; al mogen de omstandigheden verschillen. Hij komt niet eerst letterlijk, dan fi-

guurlijk of omgekeerd, hij komt weder zoals hij eerst kwam. Zie Mt. 20: 5; 26: 42; Mk. 3: 20; 11: 

27; Lk. 4: 46; 8: 2; Joh. 10: 40; 18: 38; 19: 4, 9; 20: 10;1 Kor. 7: 5; 2 Kor. 1: 16; 2: 1; 12: 21. Chris-

tus komt in Joh 14 niet eerst zichtbaar en bij het sterven onzichtbaar, beide komsten zijn zichtbaar, 

al mogen de omstandigheden verschillen. Hij spreekt hier dus niet over een komen bij de dood maar 

over Zijn wederkomst, Zijn parousia, aan het eind van de aioon.  

 

Ten tweede zegt 2 Kor. 5 dat het huis aionisch in de hemelen is, wat uitsluit dat men er een woning 

in krijgt bij het sterven, het is pas dan als plaats heeft gevonden wat in1 Kor. 15 en 1 Thess. 4 ver-

meld wordt: de verandering in een punt des tijds, in de laatste bazuin wat voor velen inhoudt het 

eerst opstaan.  
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Ten derde is het Vaderhuis bezet door Satan; deze houdt dit zolang in bezit tot hij na een strijd tegen 

Michaël uit de hemel geworpen wordt, Op. 12: 7. Pas als er daar geen plaats meer voor hem gevon-

den wordt is het Huis bereid. En pas dan kan het door deze groep gelovigen worden bewoond. Dit 

kan niet zolang als hij de overste van de macht der lucht is; deze behoort mede tot het Vaderhuis, Ef. 

2: 2, 1 Thess. 4:17. 

 

Uit dit alles blijkt dat ook het woord van Joh. 14 niet kan dienen tot bewijs dat Christus voor gelo-

vigen bij het sterven onzichtbaar wederkomt om hen als ontlichaamde ziel een woning in het Vader-

huis te geven maar dit pas plaats vindt bij Zijn tweede komst aan het eind van deze aioon. De inge-

wortelde traditie is ook hier onjuist. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 23 

Waarom drukt de Here zich hier zo uit? Om dit te begrijpen moet men in het oog houden tot wie Hij 

dit zegt, n.1. tot een Israëliet en nog wel een leraar, ja dè leraar van Israël zoals in vs. 10 in de 

grondtekst staat. Deze moest dit alles weten. Het waren geen hemelse dingen die de Here hier naar 

voren bracht, het waren aardse, vs. 12; geen nieuwe maar al eerder geopenbaarde dingen. 

 

Welke dan? We menen dat de Here hier doelt op Israëls wedergeboorte en wat hiermee gepaard 

gaat. Nicodemus kon dit vinden in zijn profeten, in het bijzonder in Ezechiël. We vinden daar in 

hfdst. 36: 

„Want Ik zal Mijn grote naam heiligen die onder de Heidenen (Volken) ontheiligd is, die gij in 

het midden van hen ontheiligd hebt . . . Want Ik zal u uit de Heidenen halen en zal u uit al de 

landen vergaderen en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij 

zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u 

een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen 

hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal mijn Geest geven in het bin-

nenste van u en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult be-

waren en doen. En gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb en gij zult Mij tot 

een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. En Ik zal u verlossen van al uw onreinheden . . .”  

 

vs. 23 29a, zie ook vs. 29b 38 en hfdst. 37. Maar voor het reine water gesprengd kan worden en de 

nieuwe geest gegeven, moet Israël zich bekeren tot de Here, 2 Kor. 3: 16. Daartoe zal Hij gebrui-  

ken de Geest des oordeels en der uitbranding. Zo zal Hij hen reinigen en wassen, Jes. 4: 4. 

 

Het geestelijk water van Joh. 3 is symbool van het afwassen van Jes. 4: 4. Dit afwassen zal geschie-

den door het woord Gods waaraan Israël na de loutering door de grote verdrukking komt en waaruit 

het hoop zal krijgen. Petrus spreekt hiervan in zijn eerste Brief: „Hebbende uw zielen (d.i. uw per-  

soon) gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid .. . gij die weder geboren zijt niet uit vergan-

kelijk maar uit onvergankelijk zaad ...” 1: 22, 23. 

 

Ez. 36 spreekt over de totale nationale wedergeboorte, omvattend het gehele volk welks leden vol-

gens Jer. 31 allen de Here zullen kennen en de vervulling der profetieën over land en stad, troon en 

tempel, de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige 

profeten vanaf de eeuw (die waarin we nu nog leven), Hand. 3: 21. Aan deze nationale wederge-

boorte ligt de persoonlijke en innerlijke los van de nationale beloften ten grondslag. Vandaar ’s He-

ren woord: Tenzij iemand niet van Boven geboren worde (wedergeboren staat hier niet), hij kan het 

Koninkrijk Gods niet zien, Joh. 3: 3. Maar dit wil niet zeggen dat hiermee de nationale beloften 

uitgelicht kunnen worden. Deze kunnen zolang de eerstelingen ingezameld worden voorlopig blij-

ven rusten maar zullen later het deel zijn der nieuwgeborenen. Dit bewijst Petrus. Deze schrijft over 
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de wedergeboorte, 1 Petr. 1: 3, 23; 2: 2 en spreekt over het uitverkoren geslacht dat een koninklijk 

priesterdom zal zijn, een heilige natie (Nwe Vert.). 2: 9 die een ingang krijgt in het aionische Ko-

ninkrijk des Heren en Behouders Jezus Christus, 2 Petr. 1:11. 

 

Men zal opmerken: U zet alles in Israëls sfeer en past dit toe op gelovigen uit Israël, maar hoevelen 

zijn er niet van Boven geboren uit de Volken en hoevelen uit deze Natiën steunen niet op Joh. 3; 

ontvangen zij dan ook die nationale beloften van Israël? Niet in die strikte zin dat zij in Israëls land 

gebracht worden als ware dat het hunne, maar wèl in de zin dat zij het aardrijk beërven, mogelijk 

het land van hun geboorte. Christus zegt: “Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen het land be-

erven”, Mt. 5: 3. Dit geldt allereerst de „Jood”. Maar de Natiën zullen blijde zijn met Zijn Volk en 

de Volken zullen God vanwege de barmhartigheid verheerlijken, Rom. 15:9, 10. Zij die van Boven 

geboren zijn en nog niet verder geleid, zullen hierin ongetwijfeld delen. Zo kan het woord „land” 

van Mt. 5: 3 (gè) zijn bredere betekenis verkrijgen van „aarde”. De beloften aan de geboorte van 

Joh. 3 verbonden blijft een zegening in de aardse sfeer, want de Here zei „aardse dingen”, vs. 12. 
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Uit de Schriften 

DEEL XXVIII  No. 12   DEC. 1956 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 12 

HEBREEËN 11. GOD HUN GOD GENOEMD. 

Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is naar het overhemelse. Daarom schaamt God Zich 

van hun niet om hun God genoemd te worden want Hij bereidt hun een stad.           Heb. 11: 16. 

Abram en Sara hebben niet de gedachte gekoesterd om naar hun oude vaderland terug te keren. Is-

raël wilde dit wel in de woestijn, Num. 14: 4. Dit was werking van het vlees. Het geloof wil volhar-

den, ook al is de pelgrimsreize niet steeds aangenaam. De aartsvaders begeerden een beter vader-

land. Dit bewijst dat het zoeken ernaar niet alleen een zaak van het verstand was, maar ook van het 

hart. 

 

Het betere vaderland is niet de hemel maar dat hetwelk uit de overhemelen bereid wordt en wel op 

de nieuwe aarde. We vinden het woord overhemels zes maal in Hebreen; hiervan kunnen we het 

driemaal voor dingen nemen die op de aarde waren of zullen zijn, 6: 4, 11: 16, 12: 22, en driemaal 

voor zulke die in of voor de hemelen zullen zijn, 3: 2, 8: 5, 9: 23. 

 

Ook de patriarchen hebben op deze aarde moeten leven en waren er afhankelijk van. Zij gingen er 

echter niet in op. Abrams tent wordt driemaal verbonden met een altaar, Gen. 12: 8, 13: 3 en 18 en 

er wordt drie maal vermeld dat hij de naam des Heren aanriep, 12: 8, 13: 4, 21: 33. Ook van Izaak 

staat dit, 26: 25, ook van Jakob, 33: 19, 20; 35: 7. Hieruit blijkt dat zij gemeenschap oefenden met 

God en het geestelijke hen bezighield. 

 

God schaamt daarom Zich voor hun niet, gaat het vers voort. Daarom: n.1. om hun begeerte naar 

een beter vaderland en omdat zij gewillig waren geweest Hem te gehoorzamen. We vinden dan ook 

twaalf maal vermeld dat Hij is de God Abrahams, merendeels ook verbonden aan Izaak en Jakob. 

(Gen. 28: 13, 31: 42, 53; 32: 9; Ex. 3 . 6, 15, 16; 4: 5; 1 Kon. 18: 36; 1 Kron. 29: 18; 2 Kron. 30: 16; 

Ps. 47: 10; Mt. 22: 32; Mk. 12 : 26; Lk. 20: 37; Hand. 3: 3; 7: 32). 

 

God schaamt Zich niet hun God genoemd te worden. Dat was de grote beloning van hun geloof. Er 

staat letterlijk: Hij had geen oorzaak om over hen te blozen; n.1. omdat Hij in hen niet teleurgesteld 

werd. Dit is vanzelf een menselijke wijze van spreken; ze geeft aan dat de Schepper van hemelen en 

aarde Zich verwaardigde tot hen, hoewel in zichzelf zondige mensen, af te dalen, hen te bezoeken 

en hun geloof te prijzen. 

 

God bereidt hun een stad. Het Grieks heeft hier de aoristus, de tijdloze vorm; deze kunnen we hier 

niet vertalen door „had bereid”, want dit moet nog geschieden en heeft pas plaats in de vijfde aioon 

als het Nieuw Jeruzalem nederdaalt op aarde. 

 

Sommigen gaan uit maar blijven staan: Terach. Anderen gaan uit maar keren terug: Orpa. Weer an-

deren gaan uit maar worden geen overwinnaars: Lot. Alleen zij die uitgaan om iets beters te zoeken 

en daarbij blijven, keren niet terug: Ruth. Waar de schat is, zal ook het hart zijn. Abraham heeft over 

de vierde aioon, waarin hij aanzit in het Koninkrijk, Mt. 8:11, heen mogen zien naar het overhemel-

se vaderland, de nieuwe aarde en ook op mogen zien naar het Jeruzalem dat boven is, het tegen-
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beeld van het nederdalende Nieuwe Jeruzalem, en in dit geloof volhard. 

 

De lezer moge zich van de roeping voor nu bewust zijn of worden en zoals Abraham en Sara in de 

hunne, in de zijne volharden. Want Die roept is getrouw om eenmaal te doen wat Hij beloofd heeft. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No.36. 

4.Om onzentwil 

Rom. 4: 23-25. 

23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem is toegerekend 24 maar ook om 

onzentwil aan wie het zal toegerekend worden, (ons) die geloven in Hem die Jezus onze Here uit 

de doden heeft opgewekt, 25 Deze is overgeleverd vanwege onze zonden en opgewekt vanwege 

onze 

overtreding. 

 

Rom. 4: 23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem is toegerekend 24 maar 

ook om onzentwil aan wie het zal toegerekend worden, (ons) die geloven in Hem die Jezus onze 

Here uit de doden heeft opgewekt, 
Vs. 23, 24. De bredere strekking. Abrahams geschiedenis heeft een bredere strekking en is ook te 

onzer lering verhaald  Dit geloof van de versterving en de levendmaking. het mededelen van hoger 

leven, dat Abraham in beginsel had, moet het onze zijn in verbreding en verdieping, zal ook bij ons 

moeten zijn, zal het tot gerechtigheid worden gerekend  Het is geloof in Hem, in God, maar niet dat 

geloof waarbij we aannemen dat Hij bestaat, maar het is „op” Hem. Het Gr. heeft hier “epi” gevolgd 

door de vierde naamval van het volgende woord. Hiermee wordt een doel, een streven, uitgedrukt. 

Het vertrouwen tot in (eis) Hem, als bereikt rustpunt voor het hart, wordt een geloven en vertrou-

wen op Hem, een grond waarop de groei zich ontwikkelt. Evenals een zaad zijn doel bereikt als het 

in de aarde komt en zich daarop en daarin ontwikkelt zo ook hier. Het geloof op Hem geeft de ont-

wikkeling ervan in Hem te kennen. Ook uit het gebruik van dit voorzetsel blijkt dat het geloof be-

paalde inhoud heeft en verband houdt met dingen die bij de behoudenis gevoegd zijn. 

 

Rom. 4: 25 Deze is overgeleverd vanwege onze zonden en opgewekt vanwege onze overtreding. 
Christus overgegeven. Christus is overgegeven. We vinden hier voor de vierde maal dit werkwoord. 

In 1: 24, 26, 28 zagen we het overgeven van de leiders der volken, hier is het dat van Christus. Hij 

werd overgegeven tot een schuldoffer, Jes. 53: 12, Hij gaf Zichzelf over, Gal. 2: 20, Ef. 5: 2. Deze 

overgave was nodig om Gods gerechtigheid te openbaren en Hem in staat te stellen zondaars te 

rechtvaardigen. Hij, in Wie geen zonde was, nam de zonden op zich, Hij die geen schuld had, aan-

vaardde aller schuld als de Zijne. Door en voor onze persoonlijke misdaden is Christus gekruisigd, 

Hij is overgegeven vanwege die misdaden. 

 

Misdaden. Het Gr. heeft hier niet „zonden” (hamartia) maar het woord dat de S.V. veelal door mis-

daden vertaalt (paraptoma). Het betekent eigenlijk een terzijde vallen en daarmee uit het spoor ge-

raken. In Rom.  11: 11 en 12 is het vertaald door „val”. Het behoeft nog geen bepaald opzettelijke 

zonde aan te duiden maar wijst toch op het niet volgen van een aangegeven weg, een niet volbren-

gen, een niet blijven in het rechte spoor. Dit veroorzaakt dan het uit , het terzijde vallen. 

 

Christus opgewekt. Is Christus vanwege de zonden en misdaden tot zonde gemaakt, 2 Kor. 5: 21, 

Hij is opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Het „om” van de S.V. is in het Gr. „dia” gevolgd 

door de vierde naamval, eerst van misdaden, dan van rechtvaardiging; het drukt hier de oorzaak of 
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het doel uit, Zijn overgave was vanwege onze misdaden, Zijn opwekking ter wille van onze recht-

vaardiging. Onze rechtvaardiging is actueel en concreet en verzekerd in Christus Jezus en wordt in 

de geest de onze als we geloven in Zijn bloed, d.i. het met Hem sterven, en in de realiteit van de op-

standing: d.i. als we met Hem opgewekt worden. Wegens onze misdaden stierf Hij, maar met het 

oog op, wegens, onze rechtvaardiging werd Hij opgewekt. Onze veroordeling voerde Hem tot het 

kruis, om onze rechtvaardiging stond Hij op uit de dood. Een verrezen Christus bewijst dat de zonde 

en schuld is weggenomen, Zijn opstanding verzekert ons dat Gods gerechtigheid geen eisen meer 

op Hem heeft en stelt Hem buiten het rijk des doods. Zou God Hem een nieuw geestelijk lichaam 

geschapen hebben zoals de Jehovah getuigen leren, en zou Zijn werkelijke lichaam des vleses in het 

graf of waar dan ook gebleven zijn, dus in de greep van de dood zijn gelaten, dan zouden we nooit 

zeker zijn van de afdoendheid van Zijn offerande. Maar zo is het, Gode zij dank, niet Die nederge-

daald is is dezelfde ook die opgevaren is, Ef. 4: 10. Zie ook Mt. 28: 5, 6; Lk. 24: 6, Joh. 20: 11 17. 

En dit is gebeurd opdat we nu tot rechtvaardigen gesteld zouden kunnen worden. 

 

De twee fazen van onze behoudenis worden getypeerd door de twee vogels die de genezen melaatse 

tot de priesters moest brengen, Lev. 14: 4-7. Een der vogels moest gedood worden en zijn bloed op 

de genezene gesprengd: de dood werd hem toegerekend, want dat is de betekenis van gesprenkeld 

bloed. Waar het gedode dier niet weer levend werd was een tweede vogel nodig. De priester nam nu 

de levende, doopte deze in het bloed van de eerste om hem met de gedode te vereenzelvigen en liet 

hem daarna vrij weg vliegen terwijl hij sprak: rein. Dit duidt de opstanding aan. De dood en opstan-

ding van Christus zijn het bewijs dat Hij rechtvaardigt in Zijn bloed en daartoe leeft en dat zij die 

geloven in Zijn bloed, daardoor gerechtvaardigd worden. We hebben dit woord te geloven en het zij 

nogmaals herhaald dat zeker hier het uit het geloof van Abraham zijn overgaat in het uit het geloof 

van Jezus zijn. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 48 

15. Met mij in het Paradijs. 

 

In Lk. 23: 43 staat de bekende tekst die men telkens weer citeert om te bewijzen dat de moordenaar 

direct na zijn sterven naar de hemel is gegaan. De Here zegt immers, meent men: Heden zult gij met 

mij in het paradijs zijn. 

 

Indien Christus dit werkelijk gezegd heeft, zouden we dit moeten geloven en zou dit Zijn woord een 

absoluut bewijs zijn èn voor het zelfstandig voortbestaan van de ziel na de dood èn voor de onmid-

dellijke „zaligheid” van de gelovigen. Zo zou elke gelovige er staat op kunnen maken dat ook de 

hemel bij het sterven zijn deel zou zijn. 

 

De tekst. Waar Lk. 23: 43 de leer der opstanding volkomen schijnt te weerspreken is het alleszins 

nodig na te gaan wat de Here gezegd heeft en of de S.V. met haar overzetting: “Voorwaar zeg ik u: 

heden zult gij met mij in het paradijs zijn” juist is. 

 

In het oorspronkelijk stonden, tot op de negende eeuw, geen punten of komma’s, alle woorden wer-

den met hoofdletters en aan elkaar. Er stond: AMENSOILEGOSEMERONMETEMOUESEEN-

TOPARADEISO. Hierbij zij opgemerkt dat de E van AMEN, de eerste van SEMERON en de twee-

de van ESE een lange è en de O van LEGO, van TO en van PARADEISO een lange O is; zij hadden 

door andere drukletters moeten zijn weergegeven maar deze komen op de moderne zetmachines niet 

voor. Verder dat TO PARADEISO in de derde naamval staat. In later tijd verving men de hoofd-

letters door kleine letters en scheidde men de woorden; toen schreef men de tekst als volgt: 

Amèn soi lego sèmeron met’ emou esè en to paradeiso. 
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Letterlijk vertaald is dit: 

 

Voorwaar jou zeg ik heden met mij je zult zijn in het paradijs. 

 

De klemtoon valt hier op het “jou”, dit staat voorop in de zin: „Jou zeg ik”. 

 

Nu volgt de belangrijke vraag: Waar behoort het „heden” bij; moeten we lezen: Voorwaar, jou zeg 

ik, en dan dubbelpunt, dus: „Heden zal je met mij in het paradijs zijn” of: „Voorwaar, jou zeg ik 

heden: je zult met mij in het paradijs zijn”. M.a.w.: is het „heden” een bepaling bij „zeggen” of bij 

„in het paradijs zijn”. Zegt Christus dus: “Jou zeg ik: vandaag nog zul je met mij in het paradijs 

zijn” of: „Jou zeg ik heden: je zult (eens) met mij in het paradijs zijn?” Het gaat derhalve om de 

vraag: Waar moet de dubbelpunt staan, na „zeg ik” of na „heden” en wie maakt dit nu uit. Of is dit 

niet uit te maken? . __ 

 

Het antwoord is: Dit maakt de Schrift zelf uit als we in het oorspronkelijk nagaan hoe het werk-

woord „zeggen” in andere teksten met het woord “heden” verbonden is. In het Grieks is n.1. tweeër-

lei verbinding mogelijk: met of zonder een woordje dat wij soms onvertaald moeten laten en dat als 

het ware de dienst doet van aanhalingsteken. Dat is het woordje „hoti”. Laat ons zien waar en hoe 

het voorkomt. 

 

Mk. 14: 30 Amèn lego soi (h)oti sèmeron tautè tè nukti - Voorwaar ik zeg jou: dat heden in deze 

nacht. . . 

 

Hier is het woord „hoti” vertaald door „dat”; het scheidt „lego soi” van het „sèmeron”, heden. 

 

Lk. 4:21 èrxato de legein pros autous hoti sèmeron - Hij begon dan (te) zeggen tot hen dat heden. 

. 

Lk. 19:9 eipen de pros auton hoti sèmeron - Hij zeide dan tot hem dat heden. 

 

Lk. 23: 43  Amèn soi lego sèmeron - Voorwaar jou zeg ik heden. 

 

Wat merkt men nu? Dat in de eerste twee zinnen tussen het woord „zeggen” (of een vorm er van) en 

het woord „heden” behalve het voornaamwoord (hen, hem) nog het woord „hoti” staat (feitelijk oti 

want de h wordt niet geschreven maar wel uitgesproken). Dit woord betekent „dat”. Maar in Lk. 23: 

43 staat het niet. In de eerste twee teksten is het woord „heden” van het woord „zeggen” geschei-

den, in de derde zin niet. Dit is van betekenis want zo wordt het woord „heden” nauwer met „zeg-

gen” verbonden. Als de Heilige Geest het woord hoti laat neerschrijven tussen „zeggen” en „heden” 

in, betekent dit dat „heden” het beginwoord van een nieuwe zin is. We zetten dan een dubbelpunt en 

aanhalingstekens. Men zie: 

 

Lk. 4:21 “Jezus begon te zeggen: „Heden is deze Schrift . . .”  

 

19:9 “Jezus zeide: „Heden is dezen huize . . .” 

 

Maar 23: 43 „Voorwaar, jou zeg ik heden: Met mij zul je zijn in het paradijs.” 

 

Het woord „heden’ is hier dus verbonden met „zeggen” en behoort tot de eerste zin. De Heilige 

Geest laat het woord hoti weg en zet het in andere teksten. Nu is dit woord hoti niet steeds in het 

Nederlands te vertalen. Men kan niet zeggen: Jezus begon tot hen te zeggen dat heden is deze 

Schrift in uw oren vervuld. Ook niet: Jezus zeide dat heden is dezen huize „zaligheid” (behoudenis) 

geschied. Wij zetten in dit geval aanhalingstekens. In Lk. 4: 21 en 19: 9 moeten dus achter „zeggen” 

en „zeide” aanhalingstekens staan, m.a.w. daar behoort het „heden” tot de tweede zin, in Lk. 23: 43 
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behoort het tot de eerste zin. 

 

Lukas moet, wat stijl betreft door Lukas verklaard worden. In Heb. 3: 7, 15 en Jak. 4: 3 komt dat 

„heden” ook voor en staat geen „hoti”, terwijl het toch tot de tweede zin behoort. Men ziet echter 

dat Hebreeën hier consequent is in beide teksten en Jakobus maar één geval geeft. In Mk. 14: 30 

vinden we wel het „hoti” en is het ook vertaald: „Voorwaar, ik zeg jou dat (hoti) heden in deze 

nacht. . Hier bevestigt het Lukas’ stijl: Jezus zeide dit niet „heden” maar het zou zijn: „heden in 

deze nacht”. In Lk. 23: 43 echter behoort het „heden” tot het eerste deel. De Here zei niet: Jou zeg 

ik dat je heden, vandaag, met mij in het paradijs zult zijn, maar: Jou zeg ik nu, je zult met mij in het 

paradijs zijn. Het gaat dus niet over de tijd wanneer het zou zijn maar het werd die dag beloofd. Dit 

als taalkundig bewijs. 

 

„Heden”. In vele teksten van het O.T. hebben de St. Vertalers de Hebr. woorden die ze elders letter-

lijk vertaalden door „deze dag” bijv. in Gen. 25: 31 en 33, overgezet door „heden”. De term heeft 

een dubbele betekenis: hij kan „vandaag” betekenen maar ook minder sterk de tijd en meer de om-

standigheden waaronder iets geschiedt aangeven. Zo lezen we dat Jozua zegt: „Ik ga heden in de 

weg der ganse aarde, Joz. 23: 14 terwijl hij toch die dag niet stierf, wat blijkt uit Joz. 24: 1: Hij riep 

daarna nog een volksvergadering bijeen. Hij bedoelde in 23: 14: in zijn omstandigheden, n.1. toen 

hij oud geworden was, 23: 1, kon het niet anders of hij zou na niet zo lange tijd meer sterven. Hier 

ziet het heden meer op de omstandigheid dan op de tijd, is althans in wijdere zin gebruikt. In Deu-

teronomium vinden we meerdere malen van Mozes vermeld dat hij iets heden gebood, heden sprak, 

heden betuigde (o.a. 4: 40, 5: 1, 8: 19). Dit is niet om bepaaldelijk de dag aan te geven waarop Mo-

zes dit zei maar om een plechtige nadruk te leggen op de omstandigheden waaronder het gezegd 

werd. 

 

In Lk. 23 kan het „heden” beide betekenissen hebben: De Here zei het die dag maar ook onder die 

omstandigheden. Al hing Hij aan een kruis, al leek alles afgesneden, al was Zijn naam ten spot ge-

maakt en al scheen er geen hoop meer, nochtans beschikte Hij in die omstandigheden over een para-

dijs waartoe Hij de moordenaar mede toegang gaf. Het was een nu, die dag  - en een thans, onder 

die omstandigheden. En daarbij kon tevens de absolute zekerheid door het plechtstatig „voorwaar” 

bevestigd worden. 

 

Het paradijs. Het woord „paradijs” komt drie maal voor in het Hebr. (pardees) en drie maal in het 

Gr. (paradeisos). We vinden het in Neh. 2: 8 (lusthof), Pred. 2: 5 (lusthoven), Hoogl. 4: 13, Lk. 23: 

43, 2 Kor. 12: 4 en Op. 2: 7 in welke laatste vier teksten „paradijs” staat. Een paradijs is een lusthof 

en hierin onderscheiden van een hof (Pred. 2: 4) dat het grootser is. Paradijzen werden aangelegd 

door Oosterse vorsten en waren botanische en zoologische parken. 

 

Lk. 23: 43 spreekt van hèt paradijs. Dit paradijs is voor ons - we verklaren Schrift met Schrift, het-

zelfde als dat wat in Op. 2: 7 aan de overwinnaars van Smyrna beloofd wordt “Die overwint, Ik zal 

hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is.” We zien het, 

mogelijk nog meer uitgebreid, in Op. 22: 1 waar we ook de boom des levens vinden; hier op de 

nieuwe aarde. Het is steeds een letterlijke aardse lusthof, geen geestelijke, ook niet de hemel. Dat 

Paulus er in opgetrokken is geweest, wil niet zeggen dat het (in) de hemel is maar dat hij een blik in 

de toekomst heeft mogen werpen. Evenals Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het 

nieuw Jeruzalem al schouwde, hoewel dit alles nog komen moet, zo zag Paulus ook het paradijs. 

De moordenaar vroeg niet om naar de hemel te mogen gaan. Hij vroeg ingang tot het Koninkrijk. 

Christus geeft hem die gunst maar vergroot ze: hij zal in de lusthof van het Koninkrijk mogen zijn, 

en evenals David Mefiboseth van zijn tafel liet eten, zo zal de moordenaar met de Here wandelen in 

de lanen van de heerlijke lusthof der toekomst. 

 

Uw Koninkrijk. De moordenaar heeft zeer waarschijnlijk al eerder van Jezus van Nazareth verno-
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men. Nu heeft hij het opschrift boven het kruis gelezen of er van gehoord. Tevens hoe men de Here 

als koning bespotte (Mt. 27: 43). Hij echter gelooft dat Jezus de Nazarener de koning der Joden en 

zeker ook de koning Israëls is. Hiermee gelooft hij ook in het toekomstige koninkrijk waarin de 

Zoon Davids zal zitten op de troon Davids. Dit koninkrijk is wel niet uit de aarde opkomend, d.w.z. 

als andere koninkrijken maar zal wel op aarde gevestigd worden. Is dit echter die dag geschied, 

“heden”? Immers neen. Hij zit nog niet op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25: 31. Hij zit thans nog 

in des Vaders troon, Op. 3: 21. Niet in Zijn eigen. Dit alles is toekomstig. En daarmee ook het be-

loofde paradijs. Dit was er niet op de dag der kruisiging dan alleen in Gods voornemen én dit is er 

nu nog niet. Het is de hof des Heren in welks heerlijkheid Sion zal delen: haar woestijn zal gemaakt 

worden als Eden, haar wildernis als de Hof des Heren, Jes. 51: 3. Het is deze Hof die de moorde-

naar beloofd wordt. Hij is het Nationale Park Israëls. En in dit Park krijgt hij een plaats dicht bij de 

Koning in Wie hij, ondanks diens kruis, geloofd heeft. Met Hem zal hij wandelen in de landouwen 

van de Hof des Heren die eenmaal tot het hele Land zal uitgebreid worden, Ez. 36: 35. 

 

Zijn ziel in de Hades. Dat de moordenaar die dag niet naar “de hemel” is gegaan, bewijst het feit dat 

Christus Zelf daar niet is heengegaan. Hij is “in het hart der aarde” geweest, Mt. 12: 40, in “de af-

grond”, het onderaardse, Rom. 10: 7, in de benedenste delen der aarde, Ef, 4: 9, in de Hades, Hand, 

2: 37, 31. Daarin is Hij geweest naar Zijn gehele Persoon. Niet in de hemel. En de geest die Hij de 

Vader aanbeval, is niet de uit het lichaam losgemaakte ziel geweest maar zijn levensgeest. Het is 

deze die Hij aanbeveelt, niet Zijn Persoon als geheel. Deze ging naar de Hades. 

 

Het is menselijke fantasie te zeggen dat de Hades verdeeld is in twee helften, waarvan de ene de 

“Hel” zou zijn, de andere het Paradijs. Deze leer heeft het Jodendom meegebracht uit Babel dat ze 

weer heeft van Perzië. De Hades of Sheool is, naar we zagen, een land zonder ordeningen waarin ‘s 

mensen liefde en haat vergaan zijn en waarin men zich van niets bewust is. De Here is dood ge-

weest. Hij heeft niet in een andere sfeer doorgeleefd want anders heeft het woord van Rom. 14: 9 en 

Op. 1: 18 geen zin: “weder levend geworden”. De moordenaar is nu nog dood. Tot de grote dag 

zijner opstanding aanbreekt, de opstanding ten laatsten dage en het Koninkrijk wordt opgericht. 

Lk. 23: 43 bevestigt dus de leer der opstanding in plaats van haar te weerleggen. Het heeft niets uit 

te staan met de Babylonische, Joodse, Roomse en Protestantse traditie maar is een direct antwoord 

op de vraag van de moordenaar. Zijn bede was gericht op het komen van Christus in Zijn koninkrijk 

en ’s Heren antwoord was daar mede op gericht. Niet op iets dat zou plaats vinden op de dag waar-

op de woorden werden gesproken. “Voorwaar, jou zeg Ik heden; je zult met Mij in het Paradijs 

zijn”  D i. in het Nationale Park Israëls. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 24 

 

We mogen nu zeker wel vragen of wat Rome leert in overstemming is met de Schrift. Het meent dat 

het letterlijk water moet gebruiken zoals de ceremoniële reinigingen der Wet het eisten. Het leert dat 

het door een dienaar zijner Kerk moet gebeuren. Maar het is geestelijk water en de Dienaar die het 

bedient is geen mens maar de Heilige Geest. Zoals de Here in vs. 8 leert: De Geest (niet: de wind, 

hiervoor heeft het Gr. het woord anemos) blaast waarheen Hij wil en men weet niet vanwaar Hij 

komt. (De wind heeft geen wil en men weet wèl vanwaar hij komt). Hij begint (na de loutering) met 

rein water te sprengen, daarna geeft Hij een nieuw hart en daarna gaat Hij in, in het binnenste, in dat 

hart. Al dit werk in het Zijne. Niet dat van een mens, niet dat van een samenwerking met een mens 

alsof die er ook nog toe moet bijdragen door de een of andere handeling. Men telle het aantal malen 

dat het verheven Goddelijk “Ik” voorkomt. In vs. 24-27 van Ez. 36 al twaalf maal. Welk een aanma-

tiging is het dan te menen dat de een of andere kerkdienaar hier nog aan te pas zou moeten komen 

en te geloven dat hij zo door zijn handeling de wedergeboorte zou bewerken. De Roomse Kerk 

meent daarbij te kunnen zeggen waar en wanneer iemand wedergeboren is: het was in die kerk op 
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die datum op dat uur toen iemand door die priester gedoopt werd. Maar Joh. 3 zegt: “Gij weet niet 

vanwaar Hij, de Geest, komt; alzo is een ieder die uit de Geest geboren is.” Rome zegt: de doop 

bewerkt de vergeving der zonden, de kwijtschelding der tijdelijke straffen, de vernieuwing en heili-

ging, de inlijving in de zichtbare kerk, en zo al meer. Maar de Schrift zegt dat de HERE door Zijn 

Geest iets doen zal en wel dat wat we in Ez. 36 en Jes. 4 vinden. Men ziet hoe ver men afgeweken 

is. De grondoorzaak is dat men Israël uit het oog heeft verloren en de sferen van zegening niet kent. 

Nicodemus moest deze dingen weten. Maar kon hij weten al wat Rome dienaangaande leert? 

 

Joh. 3 spreekt over geen doop. Het spreekt over geestelijk water. Het rept niets over wat een mens 

moet doen, het getuigt van wat God doet en wijst op een geboren worden. Het brengt geen leringen 

van mensen die de bedelingen niet onderscheiden hebben, het verwijst naar het vroeger geopen-

baarde. Christus kwam immers om wet en profeten te vervullen. Zo moeten we de Roomse doops-

beschouwing als on-Schriftuurlijk verwerpen; het van Boven verwekt worden is geen indompeling 

of besprenging met water door een kerkdienaar die daarbij de op de toekomst betrekking hebbende 

doopsformule van Mt. 28 uitspreekt en meent dat eerst zo, door zijn handeling, God kan werken. 

Welk een hoogmoed heeft in wezen toch de mens!

 


