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

DEEL XXIX No. 1 JAN. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 1. 

HEBREEËN 11. ABRAHAMS BEPROEVING I. 

Na deze dingen verzocht. 

En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht.   Gen. 22: 1a. 

   Abraham  ............  op de proef gesteld .....        Hebr. 11: 17. 

 

In dit gedeelte vinden we het tweede en nu nog duidelijker uitgesproken type van de opstanding uit 

de doden. Abram en Sara hadden reeds geloof in God die de doden levend maakt, maar in Hebr. 11: 

17 vinden we de kroon op Abrahams geloof t.a.v. de opstanding. 

 

„Na deze dingen.”  Dit is niet alleen na wat in Gen. 21 beschreven is, maar na alles wat 

voorafgegaan was: Abrahams uitgang uit Ur, zijn verblijf in Haran, zijn vreemdelingschap in 

Kanaän, de beloften van een aards en hemels zaad, de belofte aangaande een zoon en diens geboorte 

en mede het aanwijzen van die zoon als voortzetter van de verbondslijn, 17: 19, in één woord na al 

de weg die de Here hem geleid had, verscheen de Here hem in de nacht en gaf hem een opdracht zo 

ongedacht van inhoud als Abraham zeker niet verwacht had. 

 

Dit was om Abraham te „verzoeken” . Waar God niemand verzoekt, d.w.z. tot zonde wil verleiden, 

Jak. 1: 13, is dit ook hier niet het geval maar betekent het, zoals Obbink-Brouwer in Gen. en Hebr. 

dan ook zet: op de proef stellen. De Here beoogde hier wat mee, n.1. om Abrahams geloof tot een 

toppunt op te voeren, om het in hem rustend geloof, in Hem tot volle ontplooiing te brengen. Dat 

geloof had in de kiem draagkracht genoeg, maar zoals een plant de bloem reeds in knop in zich 

draagt maar de ontluiking ervan haar sieraad wordt, zo moest Abrahams geloof tot volle openbaring 

komen en zijn toppunt bereiken. De Here kende de weg daartoe en vervat deze in de opdracht. 

 

Men moet niet vergeten waartoe Hebr. 11 geschreven is, n.1. om de krachtdadigheid van het geloof 

aan te tonen, zijn vermogen grote beproevingen te doorstaan of een moeilijke taak te vervullen. 

Deze dingen toont de schrijver in het bijzonder bij Abraham aan. Maar niet minder wijst hij op de 

gehoorzaamheid van het geloof, het ten volle Gods wil volbrengen of, zoals hier bij Abraham, 

willen volbrengen. Of om de omschrijving van het geloof uit te werken: het geloof is een vaste 

grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die met niet ziet. Zij die deze kenmerken 

in zich dragen, kunnen de proef doorstaan. 

 

Al heeft de uitwerking van ons geloof een ander karakter, het beginsel is hetzelfde. We krijgen geen 

opdracht als die van Abraham maar van ons wordt gevraagd te midden van zoveel Christelijke 

stromingen vast te houden aan het Hoofd en te jagen volgens het wit naar de prijs der roeping 

Gods. Ons geloof is een strijd, een voortdurend op de proef gesteld worden, dit zal vaak kosten 

verlies van vrienden, van vroegere gemeenschap en het vaak alleen staan, maar de prijs is het offer 

waard, want ook ons geloof zal hierin beproefd wordend, overwinnen en zijn bekroning ontvangen. 

,,In die dag.”                      P. 
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De Brief aan de Romeinen 
 

No. 37 

 

VII DE VERZOENING EN DE VREDE MET GOD. Rom. 5: 1-11. 

 

Een nieuw heil en een nieuw thema. 

Rom. 5: 1-11 is het laatste hoofddeel van het eerste buitendeel en tevens overgang naar het 

binnendeel,  

Rom. 5: 12 - 8: 39. Na aangetoond te hebben hoe we voor God gerechtvaardigd kunnen worden, 4: 

25, wijst de apostel op een nieuw heil, de vrede met God. Deze vrede berust op de verzoening door 

Christus’ dood en leidt tot de hoop der heerlijkheid. Het spreken over de verzoening is tevens de 

schakel tot het binnengedeelte van zijn Brief, in het bijzonder tot het eerste deel ervan, 5: 12-21.  

Zo heeft dit deel als het ware twee polen: de vrede en de verzoening, de laatste is er door de dood 

van Gods Zoon, de eerste door Zijn leven en Zijn inleiden tot God. 

Rom. 5: 1-11. 

 

1.Wij dan, gerechtvaardigd, zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus 

Christus 2 door Wie wij ook toegang verkregen hebben (in geloof) tot deze genade in welke wij 

staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook 

in de ver- drukking, wetende dat de verdrukking volharding uitwerkt 4 en de volharding 

beproefdheid en de beproefdheid hoop 5 en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods 

in onze harten is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog zwak 

waren is Christus te (rechter) tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand 

sterven voor een rechtvaardige. 8 Maar God bewijst Zijn eigen liefde jegens ons, dat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu we 

gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want indien we, 

toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon. veelmeer zullen wij 

behouden worden door Zijn leven. 

11.En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door Wie wij 

nu de verzoening verkregen hebben. 

 

Rom. 5: 1.Wij dan, gerechtvaardigd, zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze He re 

Jezus Christus 

Vrede bij God. Vrede drukt in het O.T. velerlei uit. Het Hebr. werkwoord ,.sjalam”  betekent niet 

slechts: vrede hebben, maar ook: voltooien, herstellen, vergoeden, betalen, belonen, volmaken; het 

zelfst. naamwoord ,,sjalóm”  drukt allerlei welzijn uit (zie onze aantekening bij Rom. 1: 10). 

„Vrede”  is in de Schrift in het algemeen niet het beëindigen van vijandelijkheden die elk ogenblik 

weer kunnen uitbreken of geen interval tussen oorlogen, maar negatief het volkomen wegnemen 

van de aanleiding tot strijd en vijandschap en positief een volkomenheid en volmaking op allerlei 

gebied. Het staat tegenover „kwaad”  in Jes. 45: 7, Jer. 20: 11 en tegenover verdrukking in Zach. 8: 

10, Joh. 16: 33. In Rom. 5: 1 staat het tegenover de vijandschap van 5: 10, maar dit wil niet zeggen 

dat zij tegen elkaar opwegen; de vrede is veel meer dan het wegnemen der vijandschap alleen, ze is 

toeleiding en geeft toegang tot God, wat veel meer is dan de vijandschap tegen God, evenveel meer 

als de Goddelijke gunst uitgaat boven het ijdele woelen van de mens tegen Hem. 

 

Velen zien de vrede als een vrucht der rechtvaardiging, maar wij geloven dat ze een heilsgoed is dat 

er niet rechtstreeks uit behoeft te volgen. De vrede geeft n.1. toegang tot God. Nu kan een rechter 

iemand vrijspreken, maar daaruit volgt nog niet dat hij de vrijgesprokene nu ook thuis als vriend 

ontvangt, m.a.w. dat hij zijn huis voor hem openstelt. Dit zijn twee aparte dingen. Zo ook hier: de 
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vrede is geen vrucht der rechtvaardiging maar een nieuwe verhoging, een uitgaan boven de 

rechtvaardiging. 

 

Dat men de vrede als vrucht der rechtvaardiging is gaan zien, komt mede door het verschil in de 

spelling van de woorden „wij hebben” . Meerdere handschriften hebben hier de vorm van de aan-

voegende wijs, d.i. die vorm van het werkwoord die een wens of verlangen uitdrukt. Zij zetten 

echômen (ô = oo) in plaats van echomen. Als er echômen staat moet er vertaald worden: Laten we 

dan vrede met God hebben. Zo doet de Leidse Vert., de Canisius-Vert. en Luther. Maar dit klopt 

niet met de vorm van „wij roemen”  van vs. 2. Dan zou daar moeten staan: Laten we roemen. 

 

Hierbij komt nog iets. Het vrede hebben duidt hier niet de subjectieve of onderwerpelijke gemoeds-

gesteldheid aan maar de objectieve of voorwerpelijke verhouding. De vrede wordt niet door onze 

houding t.o.v. de rechtvaardiging aangebracht, maar is een positie die God voor ons bereid heeft. Er 

is dus geen aanmaning om de vrede te bewaren en deze is geen gevolg of vrucht der rechtvaardiging 

maar hij is een toegang tot God, een nieuw heilsgoed. De rechtvaardiging verklaart vrij van schuld, 

is het uitgaan als rechtvaardige, de vrede geeft ontvangst bij God, is intiem verkeer met God. Hij 

verzoende eerst in Christus de wereld met Zichzelf en op deze verzoeningsgrond trekt Hij nu de 

vrede op als een paleis om ons daarin telkens te ontvangen. En dit alles door onze Here Jezus Chris-

tus. Hij Zelf is de vrede. 

 

Het „met”  der S.V. drukt het Gr. voorzetsel ,,pros”  gevolgd door de vierde naamvalsvorm van 

,,God” niet juist uit. „Met” betekent hier een op-voet-van-vrede-zijn; nu is ook dit wel het geval 

daar de vijandschap is weggenomen, maar het is niet sterk genoeg. Het Gr. voorzetsel drukt een 

richting uit: God is het grote Voorwerp en Doel met Hetwelk de gerechtvaardigde in gemeenschap 

moet treden. Gods genegenheid houdt niet op met het vrijspreken van schuld en het tot rechtvaardi-

ge verklaren, Hij begeert de tegenwoordigheid van de gerechtvaardigde. En deze moet door het toe-

gaan tot Hem ten volle de vrede ervaren en er in opgaan. Er wordt dus in wezen mee uitgedrukt een 

gericht zijn op God, het „bij”  is dus ook niet geheel juist maar drukt de gedachte toch sterker uit: 

vrede met iemand hebben kan nog op een afstand zijn, vrede bij hem hebben drukt meer de nabij-

heid uit en dat is hier het geval. 

 

Rom. 5: 2 door Wie wij ook toegang verkregen hebben (in geloof) tot deze genade in welke wij 

staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. 
De toegang tot deze genade. Door Hem, Christus, is er ook toegang. Dit woord vinden we alleen 

hier in Rom. en voorts nog slechts in Ef. 2: 18 en 3: 12. Het woord wordt in de Septuaginta gebruikt 

om het Hebr. woord „doen naderen”  te vertalen, n.1. tot het heiligdom; het wordt o.a. van de pries-

ter gebruikt die voor Gods aangezicht staat om de priesterlijke dienst te vervullen, Ex. 28: 1; 29: 48; 

40: 12. Het bijbehorende werkwoord vinden we in Luk: 9: 41, (breng ... hier), Hand. 16: 20 (bren-

gen ... tot), 27: 27 (naderde) en in 1 Petr. 3: 18: opdat Hij ons tot God zou brengen, 

 

De toegang is een binnenleiding; deze sluit een bemiddeling van iemand in, ze is een introductie. 

Door een introductie verkrijgt men de vrijheid en gelegenheid om met een ander in aanraking te 

komen en met hem of haar kennis te maken, iets waarvoor men uit zichzelf geen gelegenheid zou 

hebben. De binnenleiding tot God is er door de Here Jezus Christus. Zij gebeurt om meer van Zijn 

Wezen te leren kennen, meer liefde te ontvangen, meer heerlijkheid te verkrijgen, om in Gods hei-

ligdom voor Hem te staan en hogere dienst te ontvangen, om in Zijn dingen op te gaan. 

 

„Door het geloof.”  In de Vaticanus en de Sinaiticus staan deze woorden niet en Nestle’s Gr. N.T. 

zet ze tussen haakjes. Ze zijn op zichzelf wel Paulinisch maar het is de vraag of Paulus ze hier heeft 

neergeschreven; zeer waarschijnlijk zijn ze later door een overschrijver ingevoegd. Indien ze er wel 

moeten staan is het beter te lezen ,,in geloof” , we hebben deze toegang immers verkregen door de 

Here Jezus Christus en mogen in geloof toegaan. Maar het is o.i. beter te lezen: ,,door Wie wij ook 
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de toegang tot deze genade verkregen hebben in welke wij staan” . 

 

Deze genade is niet de rechtvaardiging, het is die der verzoening die de vrede brengt. Ze is niet het 

voorrecht van een zoon die nooit de vader heeft beledigd, maar ze is een gave geschonken aan af-

valligen en vijanden die elk recht verbeurd hebben. Het ,,deze genade”  heeft van doen met vijand-

schap, niet met ongerechtigheid, ze geeft vrede op de vaste grond van de dood van Gods Zoon. Als 

wij ze ontvangen, wordt onze onnatuurlijke vijandschap tegen God uitgeblust en verbannen en ver-

heugt zich ons verzoende hart over Gods grote liefde, die Hij in onze harten gegeven heeft en die er 

tevens de basis van is. 

 

De vrede bij God is de vrede tot bij God en wordt verkregen door de Introduceur, de Here Jezus 

Christus, die bij de Vader binnentreedt opdat de ingeleiden zich evenals Hij zouden koesteren in de 

heerlijk warme stralen Zijner liefde. 

 

Koninkrijk en Kerk  

door S. Van Mierlo. 

10.DE VISIE VAN KARL BARTH. 

 

Het schijnt ons gewenst ook de visie van Karl Barth, vooral in verband met het hoofdthema van 

deze opstellen te onderzoeken en te bekritiseren. 

 

Van zijn Kirchliche Dogmatik zijn al negen grote boekdelen verschenen. Er valt dus heel wat te 

onderzoeken, en daarbij is het niet steeds gemakkelijk zijn juiste gedachte over allerlei zaken te 

vatten. We hopen echter ons niet al te zeer vergist te hebben in wat we van deze dogmatiek begre-

pen hebben. 

 
Men kan daaruit zien, dat in de wereldgeschiedenis (tenminste sinds het bestaan van het volk Israël) eigenlijk 

maar twee tijdperken onderscheiden worden: de periode vóór Christus en de periode tussen zijn eerste en 

tweede komst (en tegenwoordigheid) op aarde. Daarna volgt de algemene opstanding en het gericht over alle 

levenden en doden. Dan is God alles in allen en er is geen tijd meer. 

 

De Gemeente heeft steeds bestaan. Vóór de eerste komst deed ze zich voor in de ,,gestalte”  van het volk 

Israël, en dan was ze de voorstelling van de menselijke onwil en van Gods gericht. In de tijd tussen de twee 

komsten doet de Gemeente zich voor in de „gestalte”  van de christelijke Kerk, en is ze de voorstelling van 

de gewilligheid van de mens en van Gods erbarmen. De Gemeente was dus zichtbaar in Israël en is nu zicht-

baar in de Kerk. 

 

Het is bij de eerste komst dat de christelijke Gemeente zich openbaart en dat haar oude gestalte verdwijnt. 

Het ongelovige volk Israël blijft echter bestaan daar het volgens Gods raadsbesluit een uitverkoren volk is en 

nog dienst moet doen als teken van Gods toorn en erbarmen. 

 

De christelijke Kerk is gevormd door mensen uit het natuurlijke Israël en uit de volken, die hun verkiezing 

en roeping bevestigen. Die Kerk is het „ware Israël” , het „Israël Gods” . 

 

Ziehier nog enkele gedachten, die we zo letterlijk mogelijk weergeven: 

 

Bij de (algemene) opstanding is er een „vereeuwiging”  van het menselijke (eindigende) leven. III, 2, 760. 

 

Wat de christelijke Kerk is, dat was reeds vóór haar Israël: zijn eigendom, zijn lichaam. IV, 1, 747. 

 

De Gemeente is, in haar kerkelijke gestalte, niets anders dan het zijn bestemming bereikende Israël. Ze leeft 

dus van alles wat Israël ontvangen heeft: het zoonschap, Gods heerlijkheid, het verbond, de wetgeving, de 
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aanbidding, de beloften (inbegrepen het bezitten van het land!), de vaderen, Christus naar het vlees. II, 2, 

224. 

 

De Kerk bestrijdt de hoogmoedige leugen, de nationalistisch-wettische messiasdroom der Synagoge. Karl 

Barth stelt de „substantie”  van alle beloften aan Israël gegeven tegenover de „letter” - II, 2. 225. 

 

De Kerk is de volkomen gestalte der uitverkoren Gemeente Gods. In deze gestalte wordt de eenheid der Ge-

meente zichtbaar in haar verscheidenheid. II, 2, 233. 

 

De Kerk is het doel en daarom de grond van de verkiezing van het volk Israël. II, 2, 233. 

 

Israëls geschiedenis komt tot haar einde met de overlevering van zijn Messias en met de verwoesting van 

Jeruzalem.2, 251. H 

 

Het oude Israël, in zijn samenstelling als het natuurlijke volk der kinderen van Abraham naar het vlees, nadat 

de Heiland der wereld uit zijn midden is gekomen en als Messias is verschenen, heeft zijn opdracht vervuld 

en er blijft aan zijn leden slechts over dit dankbaar te erkennen en, in bevestiging van hun eigen verkiezing 

en roeping zich te voegen bij het volk van die Heiland, van hun eigen Koning, tot het lidmaatschap van het-

welk nu ook de heidenen geroepen zijn. Zijn opdracht als natuurlijk volk is afgelopen, heeft geen voortzet-

ting, vindt ook in andere gestalte geen herhaling. Wat met het ontstaan der christelijke Gemeente aanvangt, is 

namelijk niet wederom een natuurlijk volk met familiesamenhang. III, 2, 711. 

 

De Gemeente is het doel van alle geschiedenis. Haar grondvesting is niet de aanvang van een nieuwe periode 

in de geschiedenis, in welke ze zich als een rijk onder andere rijken zou moeten inrichten en uitbreiden. III, 

2, 712- 

 

Dat de Joden, dit overblijfsel van Israël, in het jaar 70 niet uit de wereldgeschiedenis verdwenen zijn, maar 

onbegrijpelijk, maar ongehoord werkzaam en zichtbaar blijven bestaan zijn , dit heeft, vanuit de Bijbelse 

boodschap gezien, zijn duidelijke grond hierin, dat Gods raadsbesluit in de verkiezing van juist dit volk, in 

zijn verbonden zijn met dit volk, een eeuwig, onvergankelijk raadsbesluit is. III, 3, 246. 

 

Waar de Joden Gods uitverkoren volk zijn, moeten ze voor alle ogen bestaan, en waar hun verkiezing het 

oerbeeld is van de verkiezing van alle volken, der ganse mensheid, daarom kan en zal deze spiegel niet ver-

wijderd worden, daarom moeten alle mensen steeds in deze spiegel kijken. Maar die Joden moeten tot de 

Gemeente gevoegd worden. III, 3, 252. 

 

De christen Israëlieten, die deel uitmaken van de Gemeente, zijn levende getuigen van de verkiezing van 

gans Israël. De Jood blijft Jood als hij tot de Gemeente gevoegd is. III, 3, 253; II, 2, 235- 

 

Israël kon, noch kan ophouden Gods volk te zijn. IV, 1, 70. 

 

Christus is niet het „einde”  der Wet (Rom. 10: 4) in de zin dat de Wet (namelijk wat God van de mens ver-

langt) opgeheven is, maar in de zin dat Hij haar doel is. Ze moet tot Christus leiden, Gal. 3: 24. De Wet 

wordt bevestigd, Rom. 3: 31. De Kerk moet dus in haar leven zijn geboden, zijn vragen, zijn vermaningen, 

zijn beschuldigingen zichtbaar en tastbaar maken. II, 2, 625; III, 2, 578. 

 

Mat. 5: 17 v. (niet één jota of één tittel) kan men rustig beschouwen. De dienst van het Nieuwe Verbond, die 

van de Geest, is overvloedig in heerlijkheid, maar de dienst der „letter”  heeft toch ook zijn heerlijkheid, 2 

Kor. 3: 9. Het is deze dienst die tot het doel moge voeren, namelijk door de inwerking van de Heilige Geest. 

Zonder deze voert de Wet tot de dood, v. 6. I, 2, 571.  

 

De eindtijd is, volgens Barth, begonnen aan het kruis na het volbrachte werk van Christus. Toch zijn er ook 

bijzondere gebeurtenissen (Mark. 13 en par.) die zullen geschieden voor het geslacht, dat nog zal leven bij de 

komst van Christus (Mark. 13: 30 en par.). En wellicht staat het tegenwoordige geslacht reeds in deze ge-

beurtenissen. III, 2, 601, 602. 

 

Het is Gods raadsbesluit het in de tegenwoordige Synagoge verpersoonlijkte grote deel van Israël te verhar-
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den, ze van de Kerk verwijderd te houden, tot de „volheid der volken”  (dus een groot gedeelte, maar daarom 

nog niet alle individuen) in de Kerk zal ingegaan zijn, en zo zal, na dat ingaan van de uitverkorenen uit Isra-

el, geheel Israël (d.i. de Gemeente) behouden worden. II, 2, 329, 330. 

 

Onze bezwaren. 

Hoe revolutionair Karl Barth ook moge zijn in zekere opzichten, toch heeft hij de algemene indeling 

behouden betreffende de geschiedenis van het mensdom in de tijd en in de geest. 

Naar de tijd beschouwd, is er de periode van het natuurlijke Israël en die van de Kerk. Daarop volgt 

de algemene opstanding en het algemeen gericht en is God alles in allen. 

 

Naar de geest, zijn alle mensen volgens hem uitverkoren, maar naar ze wel of niet geloven dat ze 

allen reeds deel gehad hebben aan hetgeen God, in Christus, voor hen gedaan heeft (oordeel van 

zonde, verzoening enz.) hebben ze hun verkiezing vast gemaakt of zijn ze (nog) verworpenen. 

 

Een dergelijk algemeen „schema”  is zeer eenvoudig, maar de moeilijkheid is alle Schriftgegevens 

daarin te doen passen. Men wordt dan verplicht: 

1. Vele Schriftplaatsen (bijv. de beloften aan Israël) te vergeestelijken, slechts zinnebeeldig of  

 „apocalyptisch”  te beschouwen. 

2. Geen verschil te maken tussen dingen die volgens de Schrift wel verschillen. 

3. Sommige lastige plaatsen als „sage”  of „legende”  te bezien (dus wel met een  

 geschiedkundige achtergrond, maar niet letterlijk aanvaard). 

4. Andere schriftdelen terzijde te laten. 

We willen van dit alles slechts enkele voorbeelden geven. 

Volgens de Schrift zullen de verstrooide zonen Israëls zich bekeren tot de Here en door God in het 

land gebracht worden dat hun vaderen erfelijk bezeten hebben en zij zullen het erfelijk bezitten, 

Deut. 30: 1-5; Neh. 1: 9; Jer. 29: 12-14; Mat. 24: 31. Dat beloofde land strekt zich uit van de „rivier 

van Egypte”  tot aan de Eufraat, Gen. 15: 18. Het is een veel uitgestrekter gebied dan hetgeen in 

Salomo’s bezit was, want het gebruik van het woord „nahar”  duidt de rivier”  van Egypte aan (de 

Nijl). Het betreft hier niet de beek (nachal), die bij Gaza ligt, Joz. 15: 47. Dat gebied heeft het volk 

nooit bezeten. Het werd aan Abraham en zijn zaad beloofd „ed olam” , d.w.z. voor de gehele duur 

der olam, namelijk een in de toekomst verborgen duur. Onder meer, spreken Gen. 17: 8 en Ezech. 

11: 17 over die bezitting in die ,,olam” . En Ezech. 48 geeft de verdeling van dit land aan onder de 

twaalf stammen Israëls. 

 

Waarom dergelijke beloften, die allerlei details omvatten, niet letterlijk nemen, en dan tegelijkertijd 

inzien dat de tijd niet eindigt bij de wederkomst van Christus? 

Als men ernst wil maken met de inspiratie der Schrift, en zo werkelijk over een norm kan beschik-

ken, en niet steeds alleen de „substantie” wenst te behouden, dan moet men ook een uitvoerige stu-

die maken van al de schriftgegevens in verband met het gebruik van het woord „olam”  (en de ver-

wante woorden) en van het Griekse woord „aioon” . Het blijkt dan, dat men alle uitdrukkingen waar 

die woorden voorkomen letterlijk kan opvatten, en dat alle gegevens passen in een algemeen 

„schema” , waar men vijf olamim of aionen onderscheidt. 

Die aionen omvatten de gehele duur der schepping. Daarna is God alles in allen, is de schepping tot 

haar doel in God gekomen en is onze gedacht van „tijd”  niet meer geldig. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 49 

16 De geesten in de gevangenis. 

„Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardi-

gen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in 

de geest; in welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt 

heeft; die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer 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). 1 Petr. 3: 18—20. 

De uitleggingen van deze tekst, die door het Rooms-katholicisme en het Protestantisme gegeven 

worden, zijn voor ons niet aannemelijk. Het R.K.cisme ziet hierin Christus ingaan in het vagevuur 

om de daar zijnde geesten, voor dit stelsel de zielen der afgestorvenen, bekering te prediken; het 

Lutheranisme meent dat Christus naar de voorburcht der Hel gegaan is om de O.T. doden verlossing 

door Zijn opstanding te verkondigen, het Calvinisme dat de geesten zij zijn aan wie Christus in 

Noachs dagen door deze heeft laten prediken. Laat ons zien of er voor deze visies grond in de tekst 

is. 

 

In de geest. Christus is gedood in het vlees, zegt Petrus. Hij is in de dagen Zijns vleses (Heb. 5: 7) 

door zwakheid gekruisigd (2 Kor. 13: 4). Hij stierf als mens, 1 Kor. 15: 21, Fil. 2: 8. Hij is echter 

opgewekt en levend gemaakt, 1 Kor. 15: 23. Dit zijn twee dingen die onderscheiden moeten wor-

den; aan het levend maken gaat het opwekken vooraf. Onder levendmaken verstaat de Schrift hier 

het geven van onvergankelijk leven. Zie 1 Kor. 15: 52. Indien dit zo is, is het levendmaken in de 

geest niet gebeurd tussen Christus’ dood en opstanding, maar na deze laatste. De „geest”  duidt der-

halve niet de van het lichaam losgemaakte ziel aan, maar iets anders. We menen dat dit Zijn opstan-

dinglichaam is. Christus is immers ,,geest”  geworden, 1 Kor. 15: 45 (en tevens levendmakende 

geest) en als geest, of geestwezen, d.w.z. met een lichaam dat niet meer gebonden is aan aardse om-

standigheden, ontheven aan spijs en drank, slaap en vermoeienis, bevrijd van de zwaartekracht en 

alles wat aan de aarde bindt, is Hij heengegaan. Dus na Zijn opstanding. 1 Kor. 15 is voor deze din-

gen duidelijk bewijs; opgewekt, levendgemaakt, geest geworden. 

 

Hieruit blijkt, dat de S.V. hierin onjuist is. Ze zet dat Hij door de Geest heengegaan is. Maar vlak er 

voor dat Hij in het vlees gedood is. In het Grieks staat in beide gevallen hetzelfde voorzetsel; ge-

dood in het vlees, levendgemaakt in de geest. De „geest”  is hier niet de Heilige Geest maar Zijn 

geestelijk opstandinglichaam. 

Als regel gelooft men dat „geesten”  geen lichaam hebben. Dit is onjuist. Engelen, die ook geesten 

zijn, hebben lichamen en openbaren zich daarin. Zo hebben alle geestelijke wezens lichamen, want 

ze verkeren ergens, zijn niet alomtegenwoordig. Dat is alleen God. Men zal wellicht tegenwerpen, 

dat Luk. 24: 39 zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. We merken hiertegen tweeërlei 

op: 

 1° dat het niet hebben van vlees en been de lichamelijkheid niet uitsluit;  

2° dat de discipelen gedacht hebben aan een spookachtige verschijning die zij „geest”  noemden en 

dat Christus daarom dit woord gebruikt. Een geest zoals gij die denkt, ben Ik niet, wil Hij zeggen. 

Evenwel was Hij geest, had een lichaam dat een hogere bestaanswijze verkregen had. 

Heengegaan. In de geest, in Zijn opstandinglichaam, is Hij heengegaan. Dit heeft dus geen betrek-

king op de Hades-staat. Hiermee vervallen de verklaringen van Rooms-katholicisme en Luthera-

nisme. En ook van het Calvinisme, dat Hem ziet heengaan in de dagen van Noach. Hij is heenge-
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gaan na Zijn opstanding. Er staat niet dat Hij in de dagen van Noach gepredikt heeft, maar dat Hij 

gepredikt heeft aan de geesten die in Noachs dagen ongehoorzaam zijn geweest. Niet de Here maar 

Noach heeft in die dagen gepredikt, 1 Petr. 2: 5. 

Christus heeft gepredikt na Zijn opstanding. Dit is geen evangeliseren geweest maar een proclame-

ren, een afkondigen, een met gezag bekend maken, tevens een onderdanig maken. 

Wat zijn nu die geesten. Voor ons niet de aflijvige zielen van mensen. Nergens noemt de Schrift 

gestorvenen geesten, eenvoudig omdat de gestorvenen dood zijn en geesten leven. Wie zijn het dan 

wel? Voor ons de engelen die gezondigd hebben, waar Petrus van spreekt in 2 Petr. 2: 4 en Judas in 

vs. 7, zij die hun woonstede verlaten hebben, d.i. hun heerlijkheidsfeer en ander vlees zijn nage-

gaan. Zij zijn de zonen Gods van Gen. 6: 2 die met de dochters van Adam (niet: der mensen, het 

Hebr. heeft hier het lidwoord ,,ha”  waarmee het de eerste mens aanduidt) lichamelijke gemeen-

schap hadden uit welke verbintenis de reuzen zijn voortgekomen, 6: 4. Deze zijn omgekomen in de 

Vloed. Later hebben de zonen Gods, waarmee het O.T. steeds geestelijke wezens aanduidt, deze 

vermenging herhaald na de Vloed, Gen. 6: 4. Toen heeft God ze besloten in de Tartarus, de „Hel”  

van 2 Petr. 2: 4. Zie hfdst. IV. Waar deze is, is niet te zeggen. De Grieken zochten die in de aarde. 

Wij zoeken die, omdat Christus in de geest is heengegaan, eerder in de hemelen, waar ze ergens 

vastgehouden worden. 

Christus is na Zijn dood niet heengegaan om of de aflijvige zielen der O.T. gelovigen uit de voor-

burcht der „Hel”  te verlossen of aan zielen van gestorvenen het evangelie te verkondigen om hun 

zo een tweede kans tot bekering te geven. Hij is na Zijn opstanding in een geestelijk lichaam heen-

gegaan om de gevangen geesten iets te proclameren. Hij was tijdens Zijn dood in de Hades. Wie 

Hem iets laat verrichten tussen dood en opstanding toen Hij bij de rijke was, Jes. 53, grijpt vooruit 

op wat Hij eerst in, door en na Zijn opstanding kon doen. Men kan pas na zijn opstanding een op-

dracht vervullen. Zo ook Christus. 

Tot slot een structuur van vs.  18-22, ontleend aan de Companion Bible. 

A1  /  18. De opstanding van Christus. 

       B1  /  19. Zijn gaan naar de Tartarus. 

          C1  /  20. Het proclameren aan de geesten. 

                     D1  /   20. Noach en de zijnen behouden. 

         D2  /  21. Gelovigen behouden. 

A2  /  21. De opstanding van Christus. 

       B2  /  22. Zijn gaan naar de hemel. 

          C2  /  22. Het onderdanig maken van engelen, machten, overheden. 

Het iets proclameren aan de geesten staat in de structuur tegenover het onderdanig maken van enge-

len, machten en overheden. Al is dit laatste breder, omvat het meer groepen, het eerste betreft geen 

ontlichaamde mensenzielen maar geestelijke wezens. Mogelijk volgt uit de structuur dat de Tartarus 

ergens in de hemelen is. B2 en C2 omvat meer dan B1 en Cl maar beide dingen hebben plaats na de 

opstanding, niet tussen sterven en opstanding. 

17 De doden het evangelie verkondigd. 

„Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel zouden geoordeeld worden 

naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest”  1 Petr. 4: 6. 

Men heeft dit vers in verband gebracht met 1 Petr. 3:18, 19 en gemeend dat deze doden die geesten 

waren. Waarom verbindt men echter 1 Petr. 3 niet met 2 Petr. 2 ? 

Wat zegt 1 Petr. 4 nu ? Aan de doden is het evangelie verkondigd. Hier staat niet het woord kèrusso, 
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afkondigen, maar evangelizo, het evangelie brengen. Deze doden zijn geen geesten, want geesten 

worden nooit doden genoemd. Zij zijn gedood naar de mens, d.i. door het oordeel en de wil van de 

mens, volgens de maatstaf die de mens meende te moeten aanleggen. De geesten in de gevangenis 

zijn, indien het dan de aflijvige zielen van mensen zouden zijn, niet naar en door de mens gedood 

maar door God in de Zondvloed (Gen. 6: 7, 12, 13). De doden die Petrus op het oog heeft zullen 

echter naar God, d.i. volgens Gods oordeel en wil leven. In de geest. Hier vinden we dezelfde te-

genstelling als in 1 Petr. 3: in het vlees - in de geest (de vertaling is nu juist). Deze geest is voor ons 

weer het opstandinglichaam dat God hun geven zal. 

De doden van 1 Petr. 4 zijn de overledenen van Petrus’ dagen. Hij heeft ze mogelijk, althans voor 

een deel, gekend en mogelijk zelf het evangelie gebracht. In elk geval was het hun verkondigd. Zij 

vielen als martelaars. God zal hen echter doen herleven. Zij zullen niet als geest hun leven voortzet-

ten maar in de geest, in het opstandinglichaam, herleven. 

18 De aflegging mijns tabernakels. 

,,En ik acht het recht te zijn zo lang ik in deze tabernakel ben dat ik u opwekke door vermaning, 

wetende dat de aflegging mijns tabernakels haast (schielijk) zijn zal. Maar ik zal ook naarstigheid 

doen (mij beijveren) dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben (aan 

deze dingen kunt denken).”  2 Petr. 1: 13-15. 

Men ziet ook hier het zijn in de tabernakel als het huizen der ziel in het lichaam en de uitgang als 

het losmaken uit het lichaam. Laat ons ook hier onderzoeken. 

Het woord „uitgang” , „exodus” , vinden we nog in Luk. 9: 31: Mozes en Elia spraken over ’s He-

ren uitgang die Hij volbrengen zou te Jeruzalem en in Hebr. 11: 22: de uitgang der kinderen Israëls 

uit Egypte. De uitgang des Heren is alles wat Hij zou lijden. Niet het sterven op zichzelf. De uit-

gang van Israël is zeer zeker niet hun sterven. In deze beide teksten is het het uitgaan van een zekere 

staat naar iets anders. Petrus duidt de staat waarin hij verkeert evenals Paulus, bij wie hij de term 

gelezen kan hebben, aan als „deze tabernakel” . Hij bedoelt daarmee niet zijn lichaam waaruit zich 

zijn ziel zou losmaken maar: „dit tijdelijke leven” . Kantteek. Nwe Vert. Bij Christus was de uit-

gang het ten einde nemen van de dagen Zijns vleses, bij Israël dat van de dagen hunner verdruk-

king, bij Petrus dat van het aardse leven. 

De exodus of uitgang van vs. 15 staat in tegenstelling tot de eisodos of ingang in het aionisch ko-

ninkrijk van vs. 11. Dat Koninkrijk gaat men niet binnen bij zijn sterven maar als het opgericht 

wordt ten laatsten dage. En dan door opwekking van hen die gestorven zijn. De ingang is dan met 

lichaam en ziel en geest, d.i. naar de gehele persoon. In geen der andere teksten met ingang (Hand. 

13: 24 [aankomst]), 

1Thess. 1: 9, 2: 1 en Hebr. 10: 18) wordt het gebruikt voor de aflijvige ziel maar steeds voor de ge-

hele persoon. Zo ook in 2 Petr. 1:11. Maar dan is de uitgang ook naar de gehele persoon en betekent 

het in 2 Petr. 1: 15 Petrus’ heengaan uit dit tijdelijke leven. De aflegging van zijn tabernakel, d.i. 

zijner tent van vs. 14, is niet het afleggen van het lichaam, d.i. het verlaten van zijn „ziel”  uit het 

lichaam, maar zijn heengaan uit het aardse bestel en zijn gaan naar het Dodenrijk, waar hij zal 

wachten op het ingaan in het Koninkrijk. De tabernakel duidt het geheel der vergankelijke dingen 

aan en heet zo omdat de tabernakel op Israëls reis en ook later het niet blijvende aanduidt. 

Juist door de woorden eisodos en exodos in dit verband te gebruiken kan men er uit opmaken dat 

het hier de gehele persoon betreft en niet de van het lichaam losgescheurde ziel aanduidt. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 25. 

2.De Lutherse doopsbeschouwing. 

De Lutherse visie ligt dicht bij de Rooms-katholieke omdat de Duitse Kerkhervormers meenden dat 

de doop door het Pausdom vrijwel ongeschonden was bewaard; zij namen hem dan ook vrijwel on-

gewijzigd over. Vele ceremoniën die langzamerhand aan de doop waren toegevoegd bleven ook bij 

de Luthersen in gebruik zoals naamgeving, kruisteken, exorcisme (duiveluitbanning), peetschap, 

handoplegging, witte kleding, zegening. Voorts leerde Luther in zijn beide Katechismen dat het 

woord der instelling (dat van Mt. 28) het water van de doop maakte tot een goddelijk, hemels, heilig 

en heilzaam, of, zoals hij het later uitdrukte, door de Goddelijke Majesteit geheel doortrokken wa-

ter; door de verbinding van God met het water werd de wedergeboorte bewerkt. Wel liet Luther dit 

in het begin afhangen van het geloof waarmede de weldaden van de doop werden aangenomen, 

maar later legde hij hoe langer hoe meer de nadruk op het objectief karakter van de doop en zei dat 

de kinderen gelovigen zijn of kunnen zijn maar hij liet de kinderdoop alleen rusten op Gods bevel. 

De Luthersen leerden daarom later dat de heilzame werking van de doop bij volwassenen wel van 

het geloof, althans van een rustend geloofsvermogen afhing, maar bij de kinderen wekt de doop de 

wedergeboorte en is hij er het middel toe, echter zo dat hij wel de schuld en macht, echter niet de 

gehele smet der erfzonde wegneemt. 

Luther zegt: De doop is niet maar gewoon water, maar het water in Gods gebod vervat en met Gods 

Woord verbonden. Het nut van de doop is dat hij vergeving der zonden bewerkt, van dood en duivel 

verlost en eeuwige zaligheid geeft aan hen die geloven. (Mk. 16: 15, 16). Nu doet het water op 

zichzelf deze grote dingen niet, maar het Woord Gods dat met en bij het water is en het geloof dat 

dit Woord vertrouwt. Zonder het Woord Gods is het water slechts gewoon water, maar met het 

Woord Gods verbonden is het een doop, een water des levens, rijk zijnde aan genade, een bad der 

nieuwe geboorte in de Heilige Geest. (Tit. 3: 5). Tot zo ver Luthers Kleine Katechismus. 

Men ziet dat Luther zijn visie laat rusten op Tit. 3: 5 en uit deze tekst de gevolgtrekking maakt dat 

de doop weder baart. Naar het schijnt terecht, want we lezen daar: “ heeft Hij ons behouden... door 

het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes” . Bij nader onderzoek blijkt ech-

ter dat dit onjuist is. 

Evenals in Mt. 3:11 (heilige geest en vuur) en Joh. 3: 5 (uit water en geest) hebben we ook in het 

bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes weer de stijlfiguur hendiadès, en wordt 

er met tweeërlei woord één zaak aangegeven; „vernieuwing”  behoort bij „wedergeboorte” , is daar 

een bepaling bij; er wordt dus bedoeld: vernieuwende wedergeboorte. „Heilige geest”  is pneuma 

hagion, en duidt niet de „Persoon”  van de Geest aan maar Zijn gave; we kunnen het bij „bad”  voe-

gen en dan is het bad geen letterlijk watervont maar een bad van, een indompeling in heilige geest. 

Bad, loutron (loetron) is niet de kuip die water inhoudt, maar het element zelf, n.1. de heilige geest 

die vernieuwende wedergeboorte uitwerkt. 

Dat „heilige geest”  hier de gave is, volgt niet alleen uit de hier gebruikte term maar blijkt ook uit 

vs. 6: het rijkelijk uitgieten. Dit werkwoord vinden we alleen nog in Hand. 2:17, 18, 33 waar het 

mede de gave betreft. Paulus spreekt hier dus van een gave van de Heilige Geest, die rijkelijk uitge-

goten is om de vernieuwende wedergeboorte te bewerken. 

Uit het bovenstaande blijkt dat Luther het geestelijke heeft verstoffelijkt, door het bad, d.i. de rijke 

uitgieting van heilige geest, voor een doop in water uiterlijk te houden. Daarbij is hij, wat de kin-

derdoop betreft, in wezen op het Rooms-katholieke standpunt blijven staan, want als hij die doop op 

Gods bevel meent te moeten toedienen en dan leert dat kleine kinderen die nog niet daadwerkelijk 
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geloven er toch door wedergeboren worden, gebeurt dit als het ware automatisch, d.i. door de han-

deling van het dopen waardoor het water eerst kracht krijgt door het te benutten onder het uitspre-

ken van de doopsformule van de bedienaar. 

 

Luthers fout is die der Christenheid in het algemeen. Het heeft verstoffelijkt wat geestelijk is, van 

de doop in heilige geest een doop in een watervont, ja tot besprenging. In de daaruit ontstane chaos 

leeft men en gaat men door in water te dopen. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  
 

DEEL XXIX  No. 2  FEBR. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 2 

HEBREEËN 11. ABRAHAMS BEPROEVING II. 

De gegeven opdracht 

En Hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie hier ben ik. En Hij zeide tot hem: Neem nu uw 

zoon, uw enige, die gij lief hebt, Izaak, en ga henen naar het land Moria en offer hem aldaar tot 

een brandoffer op een van de bergen die Ik u zeggen zal      Gen. 22: 

1,2. 

 

Hierin gaf de Here Abraham een opdracht waarin elk woord woog: Uw zoon, uw enige, Ismaël tel-

de niet meer mee, die gij liefhebt - als zoon des ouderdoms, als zoon der belofte, als hoop der toe-

komst - Izaak - de lachverwekker die velen vreugde moest bereiden - en offer hem als brandoffer - 

laat hem geheel voor Mij verteren - op een der bergen van Moria - twee dagreizen van Abrahams 

tent - die Ik u wijzen zal - niet elke berg is Mij hetzelfde. Ik heb een bepaalde beschikt. 

 

Deze beproeving was een zeer sterke en dat naar drie zijden: de natuurlijk-menselijke, de geestelij-

ke en de Goddelijke. 

 

De menselijke. Allereerst moest hij de daad zelf volvoeren. En welk een daad. Hij moest geen dier 

offeren maar een mens. En deze was zijn geliefde zoon, de enige die hij nog had. Hem werd niet 

geboden hem weg te zenden zoals Ismaël, iets waartegen hij zich eerst zo verzet had, neen hij moest 

nu met eigen hand doden, en dat nog wel zonder een bepaalde reden, een geliefd, onschuldig, 

plichtgetrouw, liefhebbend en gehoorzaam kind. Was er ooit zulk een eis gesteld aan enig mensen-

kind? 

 

Dit was echter nog maar de natuurlijk-menselijke zijde. Er was meer: de geestelijke. De Here had 

beloofd met Izaak en zijn zaad Zijn verbond te zullen oprichten, 17: 19, en deze had nog geen kin-

deren. Wat moest hiervan nu terechtkomen. Daarbij was Izaak niet alleen de aangewezen erfbezitter 

van Kanaän maar ook de drager van de belofte van het wereld- heil: 26: 4. En nu scheen God met 

een slag Zijn eigen werk te willen vernietigen. 

 

En ook hierbij bleef het niet; er was nog een derde zijde: de Goddelijke. Wat moest Abraham den-

ken van deze God. Begeerde Die ook al mensenoffers zoals de Kanaänieten die aan hun (af)goden 

plachten te brengen? Zeker, Abraham voelde wel dat dierlijke brand- en slachtoffers voor de schuld 

geen verzoening brachten. Maar wel een mensenoffer? En moest Izaak dit nu zijn, een, hoe on-

schuldig en liefhebbend naar de menselijke zijde hij mocht wezen, toch in wezen geen volkomen 

offer. Wat te denken van deze Here? 

 

Beproevingen van het geloof betreffen steeds in diepste wezen de aard van Gods Wezen. Men den-

ke aan Job. Het gaat steeds om de vraag: zullen we vertrouwen hebben in zo’n God, Een die zo 

wonderlijk en vreemd handelt. Het ware geloof deinst dan niet terug en zegt: Alhoewel, zo zal ik … 

nochtans (Hab. 3). En verder: De Here Here is mijn sterkte. Hierin zal het winnen want het is in de 
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grond overtuigd van Gods diepste zijn en dat is: de Here is barmhartig en genadig, lankmoedig en 

groot van weldadigheid en waarheid.        P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 38  

Roem in de hoop, 

 

De hoop is niet een verlangen naar iets dat al of niet vervuld kan worden maar een vaststaande ver-

wachting. Het geloof ziet dan ook uit naar de toekomst; dan is er heerlijkheid te verwachten. Missen 

we deze nu, 3: 23, God zal ze eenmaal geven en het lichaam zal er in delen. Bij voorbaat roemt Pau-

lus daarin en dit moeten zijn navolgers ook doen. De hoop erop zal niet beschaamd worden. Paulus 

ziet hier op wat hij in Rom. 8 zal uitspreken: „die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook ver-

heerlijkt” . Of beter: die Hij rechtvaardigt die verheerlijkt Hij ook. 

 

Rom. 5: 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de 

verdrukking volharding uitwerkt  

Roem in de verdrukkingen. Hun vrucht. Een verdrukking is een nood, een benauwdheid, omknel-

ling, beklemming. Er zijn velerlei verdrukkingen: er is familiale, sociale, economische, nationale, 

politieke, om niet meer te noemen. We geloven niet dat Paulus hierop allereerst het oog heeft, al 

willen we ze niet geheel buiten sluiten; we menen echter hier dat hij zeer bijzonder denkt aan de 

verdrukkingen om des Woords wil, Mt. 13: 21, om haat om Christus’ wil, Mt. 24: 9; Hand. 5: 41; 

13: 50; 1 Thess. 1: 6; 3: 3, 7; 2 Thess. 1: 4; Hebr. 10: 33; Op. 1: 9, 2: 9, 10. Zulke verdrukkingen 

zijn bewijs van ons geloof. Zij zouden er niet zijn als we niet geloofden; dan konden we wel op een 

andere wijze verdrukt worden, maar niet terwille van ons geloof. Paulus zou zich, als hij in het Fari-

zeeërdom zou zijn gebleven, alleen een nationale verdrukking hebben gevoeld door de Romeinen, 

maar geen der verdrukkingen hebben gehad, die hij heeft moeten lijden om Christus’ wil. Deze 

kwamen nu vanwege zijn geloof en bediening, ze waren hem het bewijs ervoor en versterkten hem 

niet alleen maar hij roemde er in. En dit niet alleen omdat ze zijn geloof bevestigden maar veel 

meer om de vruchten die ze bovendien nog afwierpen. 

 

Rom. 5: 4 en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop 
Wij moeten roemen in de verdrukking. Dit is zeer sterk. Meestal beklagen we er ons over, maar 

Paulus wil dat we er in zullen roemen. Immers de verdrukking bewerkt iets dat de rechtvaardiging 

én de verzoening op zichzelf niet bewerken. Door verdrukking voedt God ons op, maakt Hij sterk. 

Ze leert te volharden, we worden dan niet meer geschokt, we kunnen de slagen en moeiten opvan-

gen en ze overwinnen. Zo krijgen we ,.bevinding” , d.i. beproefdheid. Als we de proef hebben door-

staan dan zal de hoop des te zekerder worden, 

 

„Bevinding” . De St. Ver. zet voor beproefdheid „bevinding” . Door velen en bijzonder door som-

mige kerkelijke gemeenschappen wordt dit woord onderwerpelijk genomen, d.w.z. als een ervaring 

die men inwendig heeft en opdoet, als een persoonlijk innerlijk beleven. Dit is Paulus’ bedoeling 

hier niet. „Bevinding”  is „beproefdheid” . Het woord komt in het N.T. alleen bij Paulus voor: 2 

Kor. 2: 9; 8: 2; 9: 13; 13: 3 (proeve); Fil. 2: 22, Het duidt de toestand aan van iets of iemand die de 

toets heeft doorstaan en is gebleken beproefd te zijn of er het bewijs van levert, 2 Kor. 13: 3. 

 

Rom. 5: 5 en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods in onze harten is uitgegoten 

door de Heilige Geest die ons gegeven is.  

De hoop gedragen door de liefde. De hoop beschaamt niet, want ze heeft een vaste grond. Ze is 

geen onzekere verwachting, want er is een sterk onderpand voor: de liefde Gods is in het hart uitge-

stort. Indien Gods liefde ons nu al rijkelijk is toebedeeld, zal Hij dan ook straks de verheerlijking 
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niet geven? 

 

De liefde Gods is niet de liefde van ons tot God, deze is er het gevolg van, maar de liefde van God 

tot ons. Zie vs. 8: 8: 35, 39; 2 Kor. 5: 14; 13: 13; Ef. 3: 19; 2 Thess. 3: 5. De Heilige Geest heeft ze 

uitgegoten of uitgestort, d.w.z. in zeer rijke mate gegeven. Daardoor kan men gemakkelijk de ver-

drukking verdragen. 

 

Zodra Christus in beginsel in ons geboren wordt, zullen we iets van Gods liefde ervaren. Maar als 

we tot rechtvaardige gesteld zijn door der zonde te sterven en in Christus te komen, wordt de liefde 

Gods zeer sterk ondervonden, het hart wordt er als overvloeiende van. 

 

De Heilige Geest. Het Gr. heeft hier geen lidwoord, maar dit kan bij voorzetsels ingesloten zijn. We 

menen dat dit ook hier het geval is en we hier dus moeten lezen: door de Heilige Geest. De uitstor-

ting van de liefde kan alleen zijn door de Heilige Geest als „Persoon” . 

 

Rom. 5: 6 Want toen wij nog zwak waren is Christus te (rechter) tijd voor goddelozen gestorven. 
Christus gestorven voor goddelozen. Paulus, en zeker ook geen der andere geïnspireerde schrijvers, 

gebruikt de namen of betiteling van de Here zonder verdere zin. Ook al verstaan we die mogelijk 

niet steeds, toch moeten we deze gedachte voor ogen houden. Hier gebruikt hij de betiteling Chris-

tus, de Gezalfde. Dit is een officiële titel; deze duidt onze Here ambtelijk aan. Hij stierf niet als pri-

vé persoon, voor Zichzelf, Hij vertegenwoordigde anderen. En dat in meer dan één opzicht: Hij 

stierf voor de Zijnen, voor Zijn volk, voor de wereld, voor het heelal. En dit ter verzoening om de 

zonden der Zijnen, die van Zijn volk, die der wereld, ja van het heelal weg te nemen. 

 

In dit vs. spreekt Paulus over de goddelozen, de Godlozen, in wezen allen die gezondigd hebben. 

Christus stierf voor hen toen zij zwak waren, ja meer nog toen zij strafschuldig waren en er niets in 

hen was dat Gods liefde verdiende. Hij deed dit ook toen zij zo zwak waren dat er geen enkele mo-

gelijkheid was dat ze sterk zouden worden om het zelf te doen. Ondanks dit alles had God de God-

lozen en goddelozen lief en wilde Christus voor hen sterven. 

 

Rom. 5: 7 Want nauwelijks zal iemand sterven voor een rechtvaardige. 8 Maar God bewijst Zijn 

eigen liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
Gods eigen liefde. Zo luidt de grondtekst. Deze liefde is niet opgewekt door iets wat in een zondaar 

zou zijn te vinden, maar is zuiver de intens grote genegenheid van Gods eigen Wezen. 

 

Bevestigen. Dit Gr. woord betekent eigenlijk: samenstellen, bij elkaar zetten, dan: hetgeen uit dit 

samenstellen volgt: bewijzen of betonen. God gaf het bewijs van Zijn liefde door de zending van 

Christus, Joh. 3: 16, 17. Hij betoont die telkens weer door Zijn liefde uit te storten in het hart. 

 

Rom. 5: 9 Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed, door Hem behou-

den worden van de toorn. 
Hoeveel te meer. Hetzij we dit vers laten aansluiten bij vs. 6, hetzij we het zien als samenvatting 

van vs. 6-8, de conclusie blijft dezelfde n.1. een: hoeveel te meer. Eenmaal gerechtvaardigd zal God 

behouden van de toorn, de gerechtvaardigden komen niet in het toorngericht. Het bewijs ervoor 

wordt gegeven en Paulus doet het door vanuit het meerdere naar het mindere te redeneren.  

Op deze manier: Als God ons reeds liefhad toen wij nog vijanden waren en de wereld met Zichzelf 

verzoend heeft, zal Hij zeker niet minder, ja meer, doen voor hen die vrede bij Hem hebben. In ver-

gelijking met het eerste is het laatste gemakkelijk, ja bijna vanzelfsprekend. God heeft meer reden 

om gerechtvaardigden van de toorn te behouden dan goddelozen lief te hebben. 

 

Gerechtvaardigd in Zijn bloed. Hier vinden we de wijze waarop we reeds wezen: de rechtvaardiging 

gebeurt alleen in Christus’ bloed. ,,In”  (en) is: in de sfeer van en wel door geloof in Zijn bloed, in 
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Zijn toegepast offer van Golgotha. Het bloed is niet de substantie, de rode vloeistof die Christus in 

de aderen had, maar al het lijden dat Hij op Zich genomen heeft ter verzoening van de zonden. De 

dood van het Pascha lam in Egypte kwam door het doen uitvloeien van het bloed van dit dier, maar 

dit baatte Israël niet tenzij het aan de posten en bovendorpel van hun huizen gestreken werd. Zo 

alleen kwamen zij in de sfeer van het bloed. En zo nu ook bij de rechtvaardiging. Dan komen we 

geestelijk in, achter, onder het bloed; het is als het ware aan ons gestreken, maar stelt ons tevens vrij 

evenals Israël in diezelfde nacht Egypte verliet. 

 

Rom. 5: 10 Want indien we, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van 

Zijn Zoon. veelmeer zullen wij behouden worden door Zijn leven. 

Verzoend door de dood van Zijn Zoon. Er is tweeërlei rechtvaardiging en verzoening; de eerste is in 

het bloed de laatste in de dood. Vijanden worden verzoend, goddelozen gerechtvaardigd. De ver-

zoening is, hoewel laatst genoemd, de basis voor de rechtvaardiging, eerst door haar kan men tot 

rechtvaardiging komen evenals eerst door de dood van het lam het bloed gebruikt kon worden. 

 

Koninkrijk en Kerk  

door S. Van Mierlo. 

 

Karl Barth meent Op. 10: 6 te kunnen gebruiken voor zijn stelling, dat, na de wederkomst van 

Christus, er geen tijd meer is (III, 2, 759) en dat, bij de (algemene) opstanding het leven van de ge-

lovige „vereeuwigd”  wordt. Maar het woord chronos (tijd of duur) heeft in deze Schriftplaats veel 

meer de betekenis van „uitstel” , zoals de Nieuwe Vertaling het dan ook weergeeft. In Op. 2: 21 

wordt uitstel (chronos) gegeven opdat de gemeente van Thyatire zich bekere. In Op. 6: 10, 11 

wordt, op de vraag van de „zielen die gedood waren”  hoe lang het nog zou duren tot hun bloed 

geoordeeld en gewroken zou worden, geantwoord dat ze nog een kleine tijd (chronos) moeten rus-

ten. Nu leren we uit Op. 10: 6. 7, dat in de dagen waarin de zevende engel zal bazuinen, de ver-

borgenheid Gods vervuld zal worden, dat er dan geen uitstel meer zal zijn. Uit Op. 11: 15 blijkt dat 

dan Christus zijn heerschappij over de wereld aanvaardt en zal heersen „tot in de aionen der aio-

nen” , namelijk de twee laatste aionen, de aionen bij uitnemendheid. Dan is het ook de tijd van het 

oordeel. Deze Schriftplaats kan dus niet dienen om te veronderstellen dat de schepping van uit de 

tijd in de „eeuwigheid”  overgaat. 

 

Dat de tijd nog blijft voortduren blijkt uit meerdere andere gegevens. Na de geweldige gebeurtenis-

sen aan het einde van onze aioon en bij de wederkomst van Christus, lezen we in Op. 20 van de 

„duizend jaren”  die er op volgen. Deze uitdrukking zou men desnoods voor een zeer lange, onbe-

paalde tijdsperiode kunnen aanvaarden, maar het gebruik van het woord „jaren”  duidt in elk geval 

op een duur en is volkomen ongeschikt om de indruk te geven van een tijdloze „eeuwigheid” . Op. 

21 en 22 leren ons dat er zelfs in de aioon van de nieuwe hemel en aarde nog met maanden geteld 

kan worden, Op. 22: 2. 

En verwijst Karl Barth zelf niet naar Luk. 20: 34, 35 en de „künftigen Aon” ? III, 2, 356. Hier staat 

de „toekomende aioon”  tegenover de tegenwoordige aioon. Waar ons tijdsbegrip in „deze aioon”  

geldig is, waarom dan niet in de toekomende? 

 

Maar laat ons terugkeren tot Israël en de Kerk. 

 

Waarom zou Mat. 19: 28 („in machtiger Apokalyptik” , III, 4, 762) niet méér uitdrukken dan dat de 

discipelen van Jezus eens op geopenbaarde wijze zullen deel hebben aan de eer en de heerlijkheid 

van Christus? Ook dit vers past, letterlijk genomen, met al de overige gegevens der Schrift, in een 

algemeen „schema” . Waarom zou de Schrift, om een geestelijke toekomst der Gemeente te om-

schrijven, spreken over de twaalf stammen Israëls, vooral waar er volgens Karl Barth geen sprake 

meer kan zijn van een werkelijke natie? Hij zegt dat de „christelijke Kerk”  het „ware Israël”  is, het 
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Israël Gods, en dat het niet meer een natie is, met geslachtsopvolging en familiesamenhang, III, 2, 

710-712. Het is natuurlijk deze vooropgezette mening, die hem er toe voert van een „machtige apo-

calyptiek”  te spreken in verband met een tekst die niet past in zijn visie. 

 

We veronderstellen dan ook dat hij niet zal geloven in het geïnspireerd zijn van Mat. 21: 43 „en een 

andere natie (ethnos) gegeven”  en van 1 Petr. 2: 9 „een heilige natie (ethnos)” . Op vele plaatsen 

past hij deze laatste tekst toe op de Kerk, en schijnt dus uit het oog te verliezen dat Petrus een der 

twaalf apostelen der besnijdenis was (en Jakobus de leider der christen-Joden, Nazareners ge-

noemd) en dat de twee brieven van Petrus en die van Jakobus gericht zijn tot de christen-Joden in de 

verstrooiing, behorende tot de twaalf stammen. 

 

Waar Israël een natie vormt en de Kerk niet, moet men volgens Karl Barth niet zeggen, dat die 

Kerk een „voortzetting” , „vernieuwing”  of „herhaling”  is van het voorchristelijke Israël. 

 

Israël kan niet ophouden Gods volk te zijn, maar slechts in de zin van een teken of voorstelling van 

de menselijke onwil en van Gods gericht. Daarom bestrijdt dan ook de Kerk, volgens hem, de 

„hoogmoedige leugen, de nationalistisch- wettische messiasdroom der Synagogen” , II, 2, 225. 

 

Uit dit alles ziet men dat Karl Barth de profetie in het algemeen „vergeestelijkt” , in het bijzonder 

als het over Israël gaat, dat als natie in de toekomende aioon tot zegen moet zijn van alle andere 

natiën 

 

We menen dat hij dus in strijd is met de Apostelen, die, na veertig dagen onderwijs, door de Here 

zelf, aangaande het Koninkrijk Gods en nadat hun verstand geopend was opdat ze de Schriften ver-

stonden, Luk. 24: 45, vroegen of de Here in die tijd aan Israël het Koninkrijk zou wederoprichten. 

Het geestelijke Koninkrijk Gods was al daar, in de persoon van Christus, dat wisten ze zeker. Maar 

nu ging het over de tijd van het oprichten van het aardse koninkrijk voor Israël, dat de Here steeds 

aangekondigd had als nabij zijnde. En de Here antwoordde niet dat ze zich erg vergisten en ze nu 

aan een christelijke „Kerk”  moesten denken, die geen natie meer zou zijn en dus ook geen aards 

koninkrijk kon vormen. Hij zei slechts dat het hun niet toekwam de tijden en gelegenheden te we-

ten. Waarom mochten de apostelen dit niet weten? Omdat de oprichting van dat Koninkrijk afhing 

van de nationale bekering van Israël en de uitnodiging tot bekering nog eerst aan de Joden buiten 

Jeruzalem gericht moest worden. Hoe zwak zou hun uitnodiging tot bekering geklonken hebben 

indien ze van te voren hadden geweten dat de Joden, als volk, zich toch niet zouden bekeren! 

 

Karl Barth denkt dat het nabij zijn van het Koninkrijk waarvan de Here sprak, zijn eigen nabijheid 

betreft en Hij dus eigenlijk niet van een nabijheid in de tijd sprak. Volgens hem begon de „eindtijd”  

reeds met zijn eerste tegenwoordigheid en konden dus de discipelen al zijn tweede komst en tegen-

woordigheid verwachten. 

 

Terecht zegt onze auteur dat de wonderen tekenen waren van het nabij zijnde Koninkrijk. Maar als 

dit het geestelijke Koninkrijk Gods is, en niet het aardse Koninkrijk, dat de Here bij zijn tweede 

komst zal oprichten, waarom dan dit verschil tussen Luk. 9: 3 (noch staf, noch bedelzak, noch 

brood, noch geld, noch twee rokken) en Luk. 22: 36 („Maar nu, wie een buidel heeft, die neme 

hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard” ) na 

de verwerping van Christus als Messias te Jeruzalem? Waarom vindt men geen wonderen meer in 

de brieven van Paulus geschreven na de verwerping van de Messias in de voornaamste centra buiten 

Jeruzalem en de tijdelijke ter zijde zetting van Israël als uitverkoren volk, door Paulus vermeld in 

Hand. 28: 28 en voltrokken in het jaar 70?  

 

Waarom kon Paulus zelfs zijn medearbeider Epafroditus, Fil. 2: 25-27, noch Trofimus, 2 Tim. 4: 

20, genezen? Waarom zien we in onze tegenwoordige tijdsperiode, die Karl Barth de eindtijd”  en 
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de „tijd der Kerk”  noemt, waar het Koninkrijk volgens hem toch nog steeds nabij is, geen openbare 

en indrukwekkende wonderen, zoals er vóór Israëls terzijde plaatsing einde Handelingen steeds 

gebeurden? Waarom werkt Christus nu niet meer in de leidende gelovigen „door kracht van tekenen 

en wonderen” , zoals gedurende de ganse tijd der Handelingen? Rom. 15: 19; 1 Kor. 12: 28; 2 Kor. 

12: 12; Hebr. 2: 3, 4; 6: 5 enz. Waarom is er ook nu geen tussenkomst der engelen meer? 

 

En dat de apostelen en discipelen werkelijk steeds aan de nabijheid van de komst van Christus dach-

ten en de oprichting van zijn Koninkrijk op aarde, zien we toch duidelijk uit Jak. 5: 8: „Want de 

paroesia des Heren genaakt”  en uit 1 Petr. 4: 7: „En het einde (telos) aller dingen is nabij” . Het 

is hier niet slechts de nabijheid van de Here in de Geest, zoals bijv. in Fil. 4: 6. 

 

Wil men de gehele Schrift behouden als het geschreven Woord Gods en ze niet op willekeurige 

wijze „vergeestelijken” . wil men niet veronderstellen dat de Here en de discipelen zich vergisten 

toen ze dachten aan de mogelijkheid van de spoedige paroesia en het oprichten van het, door al de 

profeten aangekondigde, aardse rijk, dan is er slechts één oplossing: de tijdsperiode van Israëls tij-

delijke verwerping als Gods volk (van Hand. 28: 28 tot op enkele jaren vóór het einde der tegen-

woordige aioon) is een onderbreking in de „normale”  verwezenlijking van Gods voornemen. In de 

tijd der Evangeliën en der Handelingen was het Koninkrijk nabij, want het kon komen zodra Israël 

zich, als volk, bekeerd had. Maar nadat Israël overal zijn Messias verworpen had, heeft het Konink-

rijk zich „teruggetrokken” , werd het „uitgesteld”  tot het volk zich (in de werkelijke eindtijd onzer 

aioon) zal bekeren. 

 

Maar laat ons terugkeren tot onze bezwaren. 

 

Karl Barth zegt, dat „Jezus”  de Here van de kosmos is (alhoewel nog niet op zichtbare wijze en nog 

niet in heerlijkheid), dat de „grote en heerlijke dag des Heren”  evenwel toch reeds aangebroken is, 

III, 2, 553. Volgens Mat. 28: 18 is Hem inderdaad wel „alle macht in hemel en op aarde”  gegeven, 

maar meerdere Schriftplaatsen maken het duidelijk dat de verheerlijkte Christus-Jezus die macht nu 

nog niet heeft aangenomen en nog niet als Koning heerst over alles, dat dit pas zal plaats vinden 

geheel aan het einde van onze aioon, Op. 11: 17; 12: 10; 19: 1, 6 enz. En als men dan inziet dat 

Christus pas bij zijn wederkomst begint te heersen, dan kan men niet volhouden dat Hij dan zijn 

Koninkrijk aan de Vader zal overgeven, III, 2, 759. 

 

Volgens Karl Barth is de „sterke”  nu reeds gebonden en kan zijn ,,huis”  geplunderd worden, III, 2, 

552. Maar volgens Paulus is onze tegenwoordige aioon een boze aioon, Gal. 1: 4, is Satan de god 

dezer aioon, 2 Kor. 4: 4; volgens Petrus gaat Satan om als een briesende leeuw, 1 Petr. 5: 8, en vol-

gens Johannes wordt de ,,draak” , de „oude slang” , de „duivel” , de „Satan”  eerst gebonden bij 

Christus’ wederkomst en het begin van de duizend jaren der toekomende aioon, Op. 20: 2. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 50 

19 De zielen onder het altaar. 
 

„En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood 

waren om het woord Gods en de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggen-

de: Hoe lang, o heilige en rechtvaardige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van de-

genen die op de aarde wonen. En een iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd 

gezegd dat zij nog een kleine tijd zouden rusten totdat ook hun mededienstknechten en hun broe-

deren zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk zij,”  Op. 6:9, 10. 
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Ook uit deze tekst wil men het bewuste voortbestaan der „onsterfelijke”  ziel bewijzen. Men wijst er 

dan op dat zij over wraak roepen, dus bewust moeten zijn. Laat ons nagaan wat er staat. 

 

Johannes ziet zielen. Indien de ziel de geest is, is zij onzichtbaar; abstracte zielen kan Johannes dus 

niet gezien hebben. Voorts ziet hij ze onder het altaar, dus plaatselijk. De abstracte ziel die men 

voor de geest houdt, kan in die visie nooit plaatselijk worden gedacht. Wie plaatselijkheid aan-

neemt, moet tevens vormelijkheid toegeven. En vormelijkheid is hier lichamelijkheid, wat mede 

reeds in het zien opgesloten ligt. Beide behoren niet tot een abstract gedacht wezen. Verder hoort 

Johannes hen roepen, Dit kan alleen met lichamelijke organen, mond en keel. Voorts worden hun 

klederen gegeven. Kunnen ontlichaamde zielen klederen dragen? Dan moeten zij nog wat rusten 

totdat het aantal van hen die ook gedood zullen worden, vol is. Wie een der drie, het zien of roepen 

of de kleren letterlijk wil nemen, moet het ook de andere twee doen. Dan komen we echter tot de 

slotsom dat de ,,zielen”  hier de personen betekenen met hun lichamen. 

Zij die in Op. 6 de ontlichaamde bewust voortlevende zielen der zaligen zien, vergeten dat ook dit 

tafereel een zegel is. En evenmin als nu het witte paard een letterlijk wit paard is en de ruiter een 

letterlijk persoon en evenmin als dit ook het geval is met de drie andere paarden en ruiters, zo min 

geeft het vijfde zegel de ware realiteit aan: het is evenals de vier voorafgaande symbool; de werke-

lijkheid is dat de gelovigen dier dagen gedood zullen worden, Mt. 24: 9. Dit hoofdstuk geeft ook 

van de vier voorafgaande zegelen de werkelijkheid: valse christussen, oorlogen, hongersnoden, pes-

tilentiën. Geen dezer eerste vier zegelen speelt zich af in de hemel, evenmin het zesde en zevende 

zegel, zou daar dan het vijfde een uitzondering op maken? O.i. volkomen onlogisch. 

 

Het altaar dat Johannes ziet is geen altaar in de hemel maar op de aarde. Het is geen werkelijk al-

taar, maar een symbolisch, d.w.z. het geeft aan dat die zielen, d.i. personen, terwille van hun geloof 

gedood zijn, zich voor God en Christus hebben opgeofferd. Hun roepen is een symbolisch roepen 

evenals het bloed van Abel tot God riep, d.w.z. de door Kaïn gepleegde moord en evenals de steen 

uit de muur bij Habakuk roept en de balk uit het hout antwoordt, 2:11. De klederen zijn symboli-

sche klederen, d.w.z. hun toekomstige rechtvaardiging. Hun rusten is een symbolisch rusten, d.i.: 

hun opstanding is nog niet direct daar. 

 

Aan hen die toch volharden in hun visie dat terwijl de zielen der O.T. gelovigen naar het Dodenrijk 

gingen en de gelovigen van nu naar de hemel gaan, willen we vragen of zij daar na hun sterven ook 

onder een altaar komen, ook tot God om wraak gaan roepen, al zijn zij dan niet gedood om het 

Woord Gods, dus ook met de anderen die dat, volgens hen, wèl doen, instemmen en of daar tot hen 

dan ook gezegd zal worden een kleine tijd te rusten en te wachten tot de broederen die onder het 

Beest zullen vallen het aantal roependen komen vermeerderen en vol maken. Tevens of dan hun 

„zaligheid”  zal bestaan in het roepen om wraak. 

 

Voor ons roept nu nog niemand van het vijfde zegel om wraak, eenvoudig omdat dit alles nog toe-

komst is. De kleine tijd zijn de luttele jaren van de tweede helft der zeventigste jaarweek die dan 

nog resten. 

20 De 144.000 op de berg Sion. 
 

„En ik zag en zie het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vier en veertig duizend, 

hebbende de naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden “  Op. 14: 1. 

 

Als men mocht menen dat deze 144.000 gestorvenen zijn, moet men dit eerst bewijzen en daarbij 

aantonen dat dit nu reeds het geval is; en ook dat met de 144.000 alle gelovigen worden bedoeld. 

 

Voor ons is dit toneel geheel toekomstig, evenals trouwens geheel Openb. Deze 144.000 zijn er nog 

nooit geweest. Zij zullen er pas zijn in de eindtijd, dan worden zij verzegeld, 7: 3. Nergens staat dat 
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zij sterven zullen. Wij geloven eerder dat zij levend opgenomen zullen worden daar we in hen zien 

de symbolische „manlijke zoon”  van Op. 12 die weggerukt wordt tot God en Zijn troon. In Op. 14 

zien wij hen weer op de aarde, zij zijn dan met Christus teruggekomen en dan is de toekomende 

eeuw begonnen. Op. 14 is zo voor ons een anticipatie van Op. 20. De berg Sion is voor ons de let-

terlijke berg Sion op aarde, zoals steeds in de Schrift. Zie o.a. Ps. 48: 2, 3; Jes. 24: 23; Micha 4: 7. 

Daar wonen zij bij het Lam, Israëls weergekeerde Koning. Niets bewijst dat we hier te doen hebben 

met de aflijvige zielen van gestorven gelovigen. Hun getal is ook niet symbolisch voor al de gelovi-

gen. Het zijn de verzegelden uit de stammen Israëls en hun getal moet, evenals alle getallen in de 

Openb., letterlijk worden genomen. 

 

21 Zalig de doden ….. van nu aan. 
 

„Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen 

van hun arbeid en hun werken volgen met hen.”  Op. 14 ; 13. 

 

Dit is weer een der teksten die de onmiddellijke „zaligheid”  na het sterven moet bewijzen. Dit is 

echter in strijd met 1 Petr. 4: 5 dat zegt dat de levenden en doden eerst geoordeeld worden bij Chris-

tus’ komst. Verder spreekt de tekst niet van een „zalig”  zijn, wat in de Traditieopvatting de hemel-

vreugde aangeeft. Die betekenis is aan de Schrift vreemd en de Nederlandse vertaling „zalig”  en 

„zaligheid”  is een onjuiste en de visie belemmerende overzetting, die in andere overzettingen niet 

voorkomt. Franse en Engelse Bijbels hebben hier en elders: „Gelukkig”  en dit is dan ook de bete-

kenis. 

 

Het woord door „zalig”  vertaald komt zeven maal voor in Openbaring:  

 

Zalig hij die leest, 1: 3,  

zalig hij die waakt, 16: 15,  

zalig de geroepenen, 19: 5  

zalig en heilig hij die deel heeft aan de eerste opstanding, 20: 6,  

zalig hij die de woorden dezer profetie bewaart, 22: 7,  

zalig zij die Zijn geboden doen, 22: 14.  

In al deze teksten moet men lezen: Gelukkig, enz. en zo ook in 14: 13: Gelukkig de 

doden die in de Here sterven. 

 

Het „van nu aan”  wil niet zeggen dat de doden die sterven vlak na het sterven reeds „zalig”  zijn; 

de tekst drukt iets anders uit, n.1. dit: Gelukkig zijn zij die van dan aan in de Here sterven. Zij zijn 

gelukkig te prijzen omdat zij bewaard blijven voor de grote verdrukking die vlak voor de deur is. Er 

staat niet dat zij vanaf hun dood bij de Here zijn, eer het tegendeel: zij rusten van hun arbeid, hun 

moeite en verdriet en in de opstanding zullen hun werken hun volgen, hun beloning vinden. Even-

min als het „van nu aan”  van Mt. 23: 39; 26: 64 en Joh. 1: 52 vervuld is, is het dat van Op. 14: 13, 

het wacht op ’s Heren wederkomst. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 26. 

2 De Lutherse doopsbeschouwing (slot). 
 

Luthers fout en die der Christenheid in het algemeen vloeit voort uit de mening dat Israël geheel 

heeft afgedaan nadat het Christus had voortgebracht en dat de Christelijke Kerk nu voor dat volk in 

de plaats is gekomen. Daardoor heeft de ene groep meer, de andere minder, overgenomen wat God 

voor en aan Israël heeft opgedragen. Als men consequent aan Israël laat wat God dit Zijn volk heeft 



Uit de Schriften 1957 Pagina 20 
 

gegeven, zal men Paulus beter leren verstaan en door het hem gegeven woord opgevoerd worden en 

volmaakt gesteld in Christus, daarbij voortvaren tot de volmaaktheid. De leer der dopen behoort o.a. 

tot het begin der leer van Christus, niet tot het Woord Gods dat Paulus tot vervulling heeft gebracht, 

Hebr. 6: 1-2, Col. 1: 25. 

 

3 De Baptistische doopsbeschouwing. 
 

Het Baptisme is hier te lande meer dan een eeuw geleden opgekomen door Dr. Joh. Elias Feisser, 

die als Ned. Herv. predikant tot de overtuiging kwam dat geloof en doop niet gescheiden mochten 

worden en dat daarom de kinderdoop niet juist kon zijn. Hij werd hierom geschorst en buiten de 

kerk gezet. Toen stichtte hij de eerste Baptistengemeente te Gasselter-Nijveen. De Baptisten van 

vroeger en nu zijn de mening toegedaan dat alleen zij deel mogen uitmaken van de Gemeente van 

Jezus Christus die persoonlijk in Hem als hun Verlosser geloven. Alleen zulken mogen gedoopt 

worden en avondmaal vieren. Zij hebben geen vast omschreven en uitgewerkte geloofsbelijdenis 

waardoor ieder gebonden is. Daardoor kunnen we hen alleen enigszins beoordelen door geschriften 

van hun voornaamste voorgangers, die zeker de doorsnee mening van deze richting weergeven. We 

menen dat deze in Nederland o.m. vertolkt wordt door het werkje van Ds. J. Louw „Het genadever-

bond in zijn betrekking tot Israël en de Gemeente”  (Uitgave van Drukkerij Voorhans te Gronin-

gen). Hij beziet de dingen in betrekking tot het Genadeverbond. waartoe hij de doop rekent, op de 

volgende wijze: 

 
“Wanneer we spreken van het genadeverbond bedoelen we de toezegging die God aan Abraham deed, de 

beschikking, die Hij trof ten opzichte van Abraham en diens Zaad. God trad tot Abraham in een bijzondere 

betrekking, een betrekking die het heil beoogde van alle volken op aarde. De toezegging of belofte die deze 

betrekking kenmerkt, werd Abraham gegeven toen God hem riep en luidt: In u zullen 

alle geslachten des aardrijks gezegend worden” Wij zijn gewoon deze genaderijke betrekking het genadever-

bond te noemen” : maar „omdat het woord verbond echter gemakkelijk aanleiding tot misverstanden geeft, 

men denkt onwillekeurig aan een wederzijdse overeenkomst, ware het ons beter hier van Testament te spre-

ken.”  De schrijver wijst dan op Gal. 3: 17 in de Nwe Vert. en zegt dan: „Wel geeft de Apostel er zich 

rekenschap van dat de vergelijking van Gods beschikking betreffende Abraham en diens zaad met een testa-

ment ook niet helemaal opgaat, omdat een testament van kracht wordt door den dood van den erflater en God 

niet sterft, maar hij gebruikt haar nochtans om te laten uitkomen dat deze beschikking een eenzijdig, vrij-

machtig karakter droeg en van niets dan genade betuigt.”  

 
Het „testament”  dat God t.o.v. Abraham bekend maakte, is van kracht geworden door de eed Gods en de 

dood van Christus, Gen. 22: 15, 18 en Hebr. 6: 13-18, Matth. 26: 28” . Blz. 7. 

 

De schrijver zet nu verder uiteen dat de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen is in Christus 

Jezus. In Hem wordt nu waarop God doelde, onder de volken verkondigd. „De belofte of inhoud van 

het genadeverbond is dus deze, dat de zondaar door Zijn geloofsverbintenis met Christus het eeuwige leven 

bezit en daardoor bewaard wordt voor de toekomende wereld.”  

 

Hoe stond Israël nu tot het Genadeverbond? ,,Onder „alle volken”  die in Abraham en diens zaad zouden 

gezegend worden was ook Israël begrepen, maar dit stond niet in een andere maar in een nadere betrekking 

tot dat verbond dan de andere volken. Niet in een wezenlijk andere betrekking, 

want ook zij waren zondaars gelijk de andere mensen. 

Israël had t.o.v. het Genadeverbond een eigen taak: uit dat volk moest Christus voortkomen. Vandaar zijn 

afzondering. Daartoe kreeg het o.m. het verbond der besnijdenis, dit was een volksverbond en God stelde 

hen onder de wet. Het verbond der besnijdenis wordt echter duidelijk van het Genadeverbond onderscheiden 

in Gal. 3: 17. De verbondssluiting op Sinaï maakte het Testament niet ongeldig. De belofte van dit Testament 

wordt echter niet geschonken aan de natuurlijke kinderen van Israël maar aan de kinderen als Izaak, aan 

mensen die gelijk hij, geboren zijn door een ingrijpen Gods,dat voor hen een wedergeboorte betekent. Wel 

had Israëls natuurlijk geslacht ook wedergeborenen, maar deze wedergeboorte was Izaaks geslacht als zoda-

nig evenmin toegezegd als aan welk volk der aarde ook. Blz. 7.-9. 
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Hoe verhouden zich nu doop en besnijdenis? De besnijdenis was een teken in het vlees waarbij naar geloof 

niet gevraagd werd. Zij zeide dat de betrokkene tot het Huis van Abraham behoorde en op grond daarvan 

erfgenaam was van Kanaän. Hij bezat de woorden Gods als bewaarder, maar door ontrouw konden de voor-

echten waardeloos worden. Als Jood ging hij de heiden voor, want hij werd het eerst geroepen om Christus 

in de belofte te omhelzen en zo Abrahams geestelijk kind te worden. Dan komt hij in het Verbond der ge-

nade en dit heeft tot tekenen doop en avondmaal. Voor zulken geldt: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 

zijn, zal behouden worden. De doop behoort dus tot een ander verbond dan dat waarvan de besnijdenis het 

teken was. ,,De doop zegt dat de dopeling met Christus gestorven en opgewekt is tot een nieuw leven. De 

Doop, die de begrafenis is van de oude mens die in Christus’ dood medegestorven en afgelegd is, „uitgetrok-

ken” , Col. 2: 11, bewijst dat hij de besnijdenis van Christus deelachtig is; de besnijdenis in den geest; niet in 

de letter, Rom. 2: 29, de besnijdenis in den geest, niet in de voorhuid. De besnijdenis die Abraham en diens 

nageslacht en Huis naar Gen. 17 ontving, heeft haar antitypische vervulling gevonden in die besnijdenis die 

zonder handen geschiedt”   

Getuigenis daarvan dat bij de gelovige de ware, geestelijke besnijdenis heeft plaats gehad, is de Doop, die 

niets anders dan de begrafenis van het oude uitgetrokken lichaam der zonde is. God zou zeker niet bevolen 

hebben den ouden mens te begraven, met Christus in het graf te leggen, als deze niet met Christus gestorven 

was. Daarom is de Doop Gods bevestiging dat wij door het geloof het heil inderdaad deelachtig zijn. Het is 

de mens die in de Doop getuigenis aflegt van zijn geloof in de gestorven en opgestane Heer en het is God die 

in den Doop den gelovige verzekert dat hij nu in Christus, en dus door den dood heen is en geen verdoemenis 

meer te vrezen heeft. Rom. 8: 1. Korte samenvatting blz. 14 en 15. 

 

Het Genadeverbond is als „nieuw”  verbond door Jeremia voorspeld. Het zou zich van het in zijn dagen be-

staande en rechtskrachtige Verbond, het Verbond waaronder Israël als volk leefde, onderscheiden door zijn 

geestelijke realiteit. ,,De belofte van het Genadeverbond zou in dit volk verwerkelijkt worden. Bij de volein-

ding en het daarmee gepaard gaande uiteenvallen van het Verbond der Besnijdenis, trad dit Verbond, het 

EEUWIG Verbond in de verschijning. Zijn verschijningsvorm is de Gemeente, die belijdt in Hem te gelo-

ven.”  Blz. 16. 

 

Hoe nu de kinderen der gelovigen te beschouwen? Zij nemen t.o.v. het Genadeverbond dezelfde plaats in als 

Israël: naar tijdsorde staan zij vooraan. Zij hebben door de plaats hunner geboorte grotere voorrechten dan 

andere kinderen. Verzuimen ze deze te gebruiken, dan slaan die voordelen om in het nadeel en verzwaren 

hun oordeel. ,,Zij zijn die ranken aan den Wijnstok, die niet op zodanige wijze met de Wijnstok verbonden 

zijn, dat ze vrucht kunnen dragen. Hun, nog bloot uitwendige verbinding met Christus, een verbinding door 

geboorte uit christenouders, door opvoeding en onderwijs moet veranderen in een geloofsverbintenis, waar-

door ze deel krijgen aan de vrachtscheppende sappen die door het hart van den Wijnstok omhoog trekken.”  

Ze zijn heilig niet in inwendige zin. evenmin als een ongelovig echtgenoot dit was. De man of vrouw van 1 

Kor. 7: 14 staan in indirecte relatie tot God. Zo ook de kinderen. Ze zijn niet onrein, „heilig”  „niet in zich-

zelven, ook niet in Christus met Wie ze nog geen verbinding des harten hadden, maar in hun Ouders” . Korte 

samenvatting blz. 18. 
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DEEL XXIX No. 3 MAART 1957 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 3 

 

HEBREEËN 11. ABRAHAMS BEPROEVING 111. 

 

Abrahams overlegging 

 

Door het geloof heeft Abraham…Izaak geofferd …overleggende dat God machtig was hem ook 

uit de doden te verwekken…                          Vs. 17. 18. 

 

Abraham heeft de wonderlijke tegenspraak in Gods beloften en Zijn opdracht goed overlegd. Hij 

heeft het een en het ander overwogen. Hij heeft teruggedacht aan de eerste belofte: Ik zal u tot een 

groot volk maken. Eerst had hij in dat ,,u”  Sarai uitgesloten door Hagar te nemen, maar later zag hij 

dat de Here Sara mede ingesloten had en ging hij Hem ten volle bij Zijn woord nemen en zien dat 

de belofte gegeven was toen Hagar er in het geheel nog niet was. Nu legde hij beide dingen in de 

weegschaal der overlegging: Ik zal Mijn verbond met hem, Izaak, oprichten, Gen. 17: 18 en: Offer 

Izaak. De eindconclusie was: Eerst hem offeren, daarna zal de Here hem uit de dood terug geven.  

 

Hij kende de Here. Was Hij hem niet verschenen in Ur, had Hij niet tot Hem gesproken in Haran, 

was Hij hem niet verder verschenen en had Hij hem niet de beloften van een dubbel zaad gegeven, 

meer nog: had Hij niet aan zijn tafel gegeten? Had hij daarbij niet Zijn almacht, gezien in de ver-

derving van Sodom en bovenal in de geboorte van Izaak! Deze God kon Hij vertrouwen. 

 

De uitwerking vinden we in Gen. 22: 3: ,,Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op”  en wat er 

verder volgt. De Here schijnt ’s nachts tot hem gesproken  te hebben, ’s morgens vroeg al heeft 

Abraham het besluit genomen. Of hij de twee dagen die hij reisde en de twee nachten die hij tevens 

moest doorbrengen, hoe meldt de Schrift niet, niet verder heeft overlegd? Het is zeer aannemelijk, 

ja alleszins menselijk. Maar één ding bleef de overhand houden: de gehoorzaamheid aan en het ge-

loof in de Here. En in die zin zegt dan ook Hebr. 11 dat hij Izaak geofferd heeft. God nam de vol-

komen wil voor de daad. 

 

Abraham betoonde hiermee te geloven in de opstanding der doden. God was machtig hem uit de 

doden weder te geven. Wat is er van dit geloof onder de Christenheid overgebleven? Men gelooft 

niet in de opstanding maar in zijn ,.onsterfelijke”  ziel, niet in God die alleen onsterfelijkheid heeft 

en het leven, maar in de bewust voortlevende ziel, niet in het feit dat voor elke opstanding Christus 

moet komen, hetzij onzichtbaar bij het graf, de uitopstanding, hetzij in de lucht, de opstanding en de 

laatste bazuin, hetzij op aarde, opstanding ten laatste dage. Abraham geloofde aan een opstanding 

uit de doden en daarin bereikte zijn geloof het hem voleindigende eindpunt. En dat schittert ons nu 

tegen in al zijn rijke glans. Laten wij, indien we daartoe nog niet zijn gekomen, als Abraham gelo-

ven aan de opstanding (en niet in een onsterfelijke ziel) en ons steeds meer verlaten op de Here die 

ook de onze moet verwerkelijken.         P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 39 

 

God veranderde in Christus Zijn houding t.o.v. de wereld. Deze stond op voet van vijandschap met 

God, zoals Paulus in Rom. 5: 10 laat horen. Niet God was een vijand van de mens geworden, maar 

deze van God, omdat hij vlees was en het vlees zich der wet Gods niet onderwierp, niet wilde on-

derwerpen. Niet God had de mens de rug toegekeerd maar deze aan God. In die verhouding brengt 

God, de beledigde partij, verandering. De verzoening komt van Boven af. God openbaarde Zijn 

liefde tot de wereld door Zijn Zoon te zenden, Joh. 3: 17. Hij bevestigde dit door die Zoon te doen 

sterven. 

 

Christus’ dood, een smadelijke aan het kruis, heeft twee zijden, die van de verzoening met God, die 

van de wegneming van het rebellerende vlees. God toonde enerzijds door Christus’ dood Zijn liefde 

voor de mens. Hij trad in Hem de wereld tegemoet, zond Hem in de gelijkheid, de overeenkom-

stigheid van het vlees, liet Hem zelfs door de mens ter dood brengen; anderzijds oordeelde Hij in 

Christus het Hem vijandige vlees. Christus werd tot zonde gemaakt en in Hem werd de mens die 

God haatte geoordeeld. Liefde en recht waren hier in volkomen evenwicht. Zo werd door één daad, 

de dood, tweeërlei openbaar: Gods liefde in de richting van ons en het wegnemen van het zondige 

vlees in de richting van God. Nu kon er een nieuwe verhouding komen. 

 

Adams basiszonde was de begeerlijkheid, de begeerte tot zichzelf, eigenliefde. Dat was in wezen 

vijandschap tegen God. Deze begeerte deed hem dwalen, ze werd tot zonde en deze werkte onge-

rechtigheid uit. Beide zijn door Gods verzoening weggenomen. Christus’ dood bracht de verzoe-

ning, door die dood werd de vijandschap gedood en nam de oude mens met zijn begeerlijkheden 

een einde. Maar tevens nam Hij de zonde (als beginsel, als doelmissing) weg doordat Hij het doel 

bereikte en de mens in Hem zijn doel bereikte en nu rechtvaardig voor God gesteld kan worden. 

Verzoening en rechtvaardiging zijn daarom twee dingen: de verzoening neemt de begeerlijkheid 

weg doordat de oude mens sterft, de rechtvaardiging neemt de zonde weg omdat het doel bereikt 

wordt. De verzoening is dus de basis voor de rechtvaardiging en leidt tot de vrede, in vs. 2 ge-

noemd. Door Christus’ dood worden we verzoend, dat is de basis, door Zijn bloed, toegepaste dood, 

worden we gerechtvaardigd. De dood begraaft, het bloed doet leven. Zo vinden we dus: De begeerte 

maakt tot vijand Gods en hiervoor is verzoening en de dood nodig, de zonde maakt tot zondaar en 

hiervoor is gerechtigheid en het bloed nodig. Christus’ dood neemt de vijandschap weg, Zijn bloed 

neemt de zonde weg. Door Zijn dood bereikt Hij tevens Zijn doel en kan Hij nu doen leven. 

 

God bracht de verzoening der wereld tot stand buiten het geloof van de mens om. God heeft de we-

reld met Zichzelf verzoend. Dit is een onherroepelijk feit, want Christus’ dood is er het bewijs van 

en Hij sterft niet ten tweeden male. Maar hiermee is de wereld nog niet gerechtvaardigd. Ondanks 

de verzoening kan God Zijn toorn nog doen komen. De objectieve verzoening behoedt niet voor, 

noch behoudt van de toorn. Paulus predikt verzoening èn toorn. Aan de laatste kan men pas ontko-

men, door in de door God gemaakte verzoening in te treden. Daarom zegt 2 Kor. 5: Laat u met God 

verzoenen, geef uw vijandschap op en God zal Zijn objectief gemaakte verzoening ook over u per-

soonlijk doen komen. Het laten verzoenen begint in principe door de geboorte van Boven, maar in 

volheid door de rechtvaardiging in het bloed. Alleen de gerechtvaardigden komen dus persoonlijk 

voor God verzoend te staan. 

 

Verzoend door de dood van Zijn Zoon. We zagen dat Christus Zijn ambtstitel is, Hij vertegenwoor-

digt ons en staat ons voor, vs. 8. Hier in vs. 10 vinden we iets anders: het is de dood van Zijn Zoon. 

Deze vertegenwoordigt God bij ons en laat de zijde der liefde zien. 
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Behouden door Zijn leven. Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, 6: 4 en om hen die der 

zonde gestorven zijn te doen leven. Dit leven is onvergankelijk: de dood heerst niet meer over Hem. 

Hij is der zonde eenmaal gestorven en dat Hij leeft, leeft Hij Gode, 6: 10. Indien we met Hem ge-

storven zijn geloven wij ook met Hem te zullen leven, 6: 8. 

 

Rom. 5: 11.En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door 

Wie wij nu de verzoening verkregen hebben. 

Roem in God. Dit is de derde maal dat we in dit gedeelte Paulus van roem horen spreken: er is roem 

in de hoop, vs. 2, roem in de verdrukking, vs. 3 en roem in God, vs. 11 . De roem in de hoop doet de 

verzoening ervaren, hij geeft toegang tot God, de roem in de verdrukking ziet op de praktische 

vrucht, de roem in God gaat de twee voorgaande vooraf, want hij getuigt van de vrede. 

 

In dit vers vinden we nog iets dat herhaald wordt: het ,,en niet alleen dit”  van vs. 3. De verzoening 

is niet alleen uiterlijk daar gesteld, ze wordt ook innerlijk aangebracht door de toepassing van Chris-

tus’ werk door de Heilige Geest. Zo blijkt het evangelie van Gods Zoon werkelijk een kracht te zijn 

tot behoudenis. God heeft alles voor ons gedaan en wil het ook in ons doen. Het is niet alleen alles-

zins betamelijk in God te roemen, we kunnen door wederliefde niet anders dan Hem grootmaken. 

Echter ook hier is de Here Christus Jezus weer de bemiddelaar. Zonder Hem is het onmogelijk. Hij 

is de bewerker der verzoening, deze is een gave van Hem. Ze geeft vrede en deze is met de gerech-

tigheid genadegift. Alle roem van het schepsel is uitgesloten, alle roem komt Gode toe. Wiens liefde 

maat noch perk kent. Geen wonder dat Paulus bidt: Laat u met God verzoenen. 

 

Wie menen mocht dat met deze climax alles gegeven is aangaande de „enige geestelijke gave” , 

vergist zich, de apostel heeft nog meer van zijn Heer ontvangen. Daarover gaat hij nu verder spre-

ken. Het hoofdmotief van het schone oratorium is echter: God bevestigt Zijn liefde jegens ons. 

 

Koninkrijk en Kerk  

door S. Van Mierlo. 

De visie van Karl Barth (vervolg). 

 

Karl Barth spreekt over een algemene opstanding bij de wederkomst van Christus, die volgens hem 

samenvalt met het einde van de ..eindtijd” . III, 2. 759. Dan zou de Here geopenbaard worden als 

Rechter van alle levenden en doden, IV, 1, 810. Het gericht van Mat. 25: 31-46 zou het „eind- ge-

richt”  zijn, III, 2, 610. Maar allereerst gaat het in deze laatste Schriftplaats niet over opstanding, 

vervolgens betreft het volken en geen personen, en ten slotte gaan de rechtvaardige volken in het 

aionische leven, het leven gedurende de toekomende aioon, waarop nog steeds onze gedachte van 

tijd toepasselijk is. 

 

Verder spreekt de Schrift van meerdere opstandingen. In zijn brief aan de Korintiërs handelt Paulus 

over de opstanding van de ,,geheiligden in Christus Jezus” , 1 Kor. 1: 2, en leert ons dat deze op-

standing zal plaats hebben bij Zijn toekomst, 1 Kor. 15: 23; zie ook 1 Kor. 15: 42-50; 1 Thess. 4: 5. 

In die dag is er ook de opstanding der gelovigen (wedergeborenen) van Dan. 12: 2, 13 (,,in het einde 

der dagen” , namelijk van de tegenwoordige olam), van Joh. 6: 39-44 (ten uiterste dage) en Joh. 11: 

24 (ten laatste dage) en van Op. 20: 5. Deze laatste tekst zegt heel duidelijk: ,,Maar de overige do-

den werden niet weder levend totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstan-

ding” . Na de duizend jaren volgt de opstanding van al de overige doden en heeft het witte-troon-

gericht plaats. Op. 20: 11-4 5. Er is dus allereerst een opstanding uit de doden (ek nekron. Mark. 9: 

9, 10; 12 ; 25; Luk. 16: 31; 20: 35; Joh. 20: 9; Hand. 10: 41; Hebr. 11: 19), daarna een opstanding 

van de overgebleven doden. Daarbij moet men ook nog rekening houden met de „uitopstanding uit 

de doden”  (exanastasin tèn ek nekron) van Fil. 3: 11, waartoe Paulus toen nog niet zeker was te 



Uit de Schriften 1957 Pagina 25 
 

kunnen komen. 

 

Karl Barth heeft een zeer bijzondere opvatting in zake uitverkiezing. We kunnen die hier niet op 

uitvoerige wijze onderzoeken, en willen hier slechts wijzen op iets in verband met Israël dat ons 

zeer duister toeschijnt. We hebben in het begin van dit stuk reeds opgemerkt dat Karl Barth zijn 

houding t.o.v. Israëls geschiedenis enigszins gewijzigd heeft. Misschien ten gevolge van het „onbe-

grijpelijke”  feit van het voortbestaan van het volk der Joden, schreef hij in het deel III, 3 dat in 

1950 verscheen: „Dat de Joden, dit overblijfsel van Israël, in het jaar 70 niet uit de wereldgeschie-

denis verdwenen zijn dit heeft, van uit de Bijbelse boodschap gezien, zijn duidelijke grond hierin, 

dat Gods raadsbesluit in de verkiezing van juist dit volk, in zijn verbonden zijn met dit volk, een 

eeuwig, onvergankelijk raadsbesluit is” . Bl. 246. 

 

Nu heeft, in de Schrift, de uitverkiezing steeds tot doel het volbrengen van een opdracht. Welk is de 

opdracht van Israël? Dit volk moet een priesterlijk Koninkrijk, een heilige natie zijn. Ex. 19: 6; 

Jes. 61: 6; 1 Petr. 2: 9; Op. 1: 6. Het moet heersen over de volken, Ps. 45: 17; Jes. 14: 1, 2; 49: 22, 

23; 55 ; 3-5; 60: 10-12 enz. Het moet tot zegen van allen zijn, Ps. 96: 3; Jes. 2: 2, 3; Jer. 3: 17; 

Zach. 8: 13-23. Dit is heel wat anders dan Karl Barth schrijft, namelijk dat Israël slechts het „oer-

beeld is van de verkiezing van alle volken, der ganse mensheid” ; en dus slechts een „spiegel”  is, 

III, 3, 252. 

 

Het is als volk en natie, dat ze die opdrachten moeten uitvoeren, en men kan ze niet overdragen op 

de Kerk, want, zoals Karl Barth nadrukkelijk zegt, deze is geen natie. 

 

Karl Barth meent dat de brief aan de Efeziers tot de Kerk gericht is. We hebben er in onze vorige 

stukken reeds op gewezen, dat het hier de Gemeente der grote verborgenheid betreft, een uitverko-

ren groep die, in Christus, in Gods rechterhand geplaatst is, die tot de volmaaktheid in Christus ge-

komen is, dus tot het einddoel, God alles in allen dat de volken in het algemeen eerst bereiken na de 

tweede toekomende aioon. 

 

Maar hoe dan ook, welk is de opdracht van deze Gemeente? Ze moet zijn „tot prijs der heerlijkheid 

zijner genade”  (Ef. 1:6 en zie in het verdere van die brief wat die heerlijkheid omvat en dat het hier 

zeker niet in het bijzonder de aarde betreft). Door hare positie in het „overhemelse”  (epouranios) 

zal Christus in de toekomende aionen de uitnemende rijkdom zijner genade betonen, Ef. 2 ; 7. Door 

middel van die Gemeente wordt aan de Overheden en de Machten in het „overhemelse”  de veel-

vuldige wijsheid Gods bekend gemaakt, Ef. 3: 10. 

 

Men ziet dus dat het hier gaat over een geheel andere opdracht dan die van Israël. Nooit hebben de 

apostelen der besnijdenis iets dergelijks gezegd. Hun opdracht ging niet verder dan de wederge-

boorte en het aardse Koninkrijk. 

 

Natuurlijk zullen er zowel zonen Israëls als „heidenen”  zijn die lid worden van dit lichaam, Ef. 1: 

11-13; 2: 11-18, maar dit wil niet zeggen dat er geen duidelijk onderscheid blijft tussen het volk (en 

natie) Israël, dat een opdracht heeft voor de aarde in de toekomende aioon, en de Gemeente die het 

Lichaam van Christus is (en waarvan Hij zelf het hoofd is) die een veel bredere opdracht heeft. 

 

Karl Barth zegt dat de Kerk de bestemming is van Israël, dat de kinderen Israëls tot de Gemeente 

moeten gevoegd worden. Deze gedachte kan men min of meer verdedigen in twee opzichten: 

 

1. Verstaat men onder „Kerk”  de algemene Gemeente der wedergeborenen, dan is het door 

Gods genade mogelijk, voor alle zonen Israëls tot die Gemeente gevoegd te worden, namelijk door 

hun persoonlijke wedergeboorte. 
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2. Als men de realisatie niet verwacht in onze aioon, maar in de twee volgende: eens moeten al-

le mensen (die dan nog bestaan), en dus ook de zonen Israëls, komen tot het einddoel, dat nu reeds 

in Christus bereikt is door de leden der Gemeente waarvan Paulus spreekt in zijn gevangenschap-

brieven. 

 

We vestigen er de aandacht van de lezer op, dat onze bezwaren tegen de algemene visie van Karl 

Barth hoofdzakelijk voortvloeien uit een confrontatie met de Schrift zelf, die hij dan toch in zekere 

zin als norm aanvaardt. Onze visie, waarvan we niet beweren dat ze volmaakt is, heft met één slag 

al die bezwaren (en nog andere) op. Maar dan moet men natuurlijk een groot deel der theologie te-

rug herzien, want deze steunt grotendeels op het a priori dat de Kerk Israël vervangt. 

 

Men kan zeer goed begrijpen dat men nooit de oplossing heeft kunnen aanvaarden van een bepaald 

„chiliasme” , dat de toekomende aioon als eindvervulling van Gods voornemen beschouwt en soms 

alles wil herleiden tot een aardse heerlijkheid. Maar er kan geen bezwaar zijn tegen de zeer ruime 

visie, waar de toekomende aioon gevolgd wordt door die van de nieuwe hemel en aarde en waar de 

volken eerst daarna komen tot de volmaakte gemeenschap met God. Waar verder, individueel ge-

nomen, en buiten Israël om, mensen uit Israël en de volken- kunnen komen tot het „zoonschap”  en 

zelfs tot de volmaaktheid in Christus. 

 

Zo komen we tot onze bezwaren in verband met de geestelijke „posities” . 

 

Volgens Karl Barth zijn alle mensen reeds verzoend met God, want Christus is in de plaats van 

allen gestorven. 

 

Maar we lezen in de Schrift nooit dat de Here Jezus Christus in de plaats van alle mensen gestorven 

is of geleden heeft. Zoals we vroeger reeds hebben aangetoond, gebruikt de Schrift steeds de voor-

zetsels „huper”  (ten behoeve van, ten bate van), „peri”  (aangaande), of „dia”  (om reden van). Al-

leen in Mat. 20: 28 (en de parallel Mark. 10: 45) vindt men „anti”  (in de plaats van): „Zijn ziel te 

geven een losprijs in de plaats van velen” . Maar men ziet dat hier niet staat „allen” , maar „velen” 

. 1 Tim. 2: 6 gebruikt „antilutron” , maar het is ten bate van (huper) allen. 

 

Karl Barth citeert dikwijls Rom. 6. Het, door God, in Christus’ dood ingeplant zijn (vs. 5) stemt 

klaarblijkelijk voor hem overeen met hetgeen de evangeliën noemen het navolgen van Christus, de 

zelfverloochening, het op zich nemen van het kruis, het verliezen van het leven, I, 1, 408. Maar hoe 

kan hij het dan op alle mensen toepassen? 

 

Rom. 6 spreekt daarbij niet van alle mensen, maar van de „wij” , die der zonde gestorven zijn, vs. 2, 

van de „zovelen als tot-in Christus gedoopt zijn” , vs. 3, van „indien wij met Christus gestorven 

zijn” , vs. 8, van „gijlieden”  (vs. 11, dat zijn de „geliefden Gods en geroepen heiligen” , Rom. 1: 7). 

 

Maar Karl Barth is zeer radicaal: „Wir starben: die Gesamtheit aller sündigen Menschen, die da-

mals Lebenden, aber auch die damals langst Dahingegangen, aber auch damals noch lange nicht 

Geborenen, die Christen, die dann um diesen Sachverhalt wissen und ihm verkündigen mussten, 

aber auch die Juden und die Heiden, ob sie die Kunde von ihm hören und annehmen, oder ob sie 

sich ihr entziehèn wollten und noch wieder entziehen wollen. Sein Tod war auch ihrer aller Tod: 

unabhangig von ihren Stellungnahmen und Verhaltungsweisen zu diesem Geschehen.”  IV, 1, 325.  

 

Verwijst men naar 2 Kor. 5: 20 („laat u met God verzoenen” ), dan antwoordt onze auteur dat hier 

bedoeld wordt het aanvaarden van hetgeen reeds in Christus gebeurd is, namelijk dat alle mensen 

reeds met Hem gestorven zijn, en dat men het, bijgevolg, ook zelf is. IV, 1, 81. 

 

Maar dit staat er natuurlijk niet. Het zich laten verzoenen kan alleen duiden op een niet weerstaan 
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t.o.v. God, als Hij ons nu ook persoonlijk deel wil laten hebben aan de reeds in Christus voltrokken 

verzoening. Die subjectieve deelname kan slechts plaats grijpen door persoonlijk ,,in Christus”  te 

zijn door het geloof. Dan is er een innige geestelijke gemeenschap met Hem. Zo lezen we bijv. in 

Gal. 3: 26, 27: „want gij allen zijt zonen (huios) Gods door het geloof in Christus. 

Want zo velen gij tot-in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.”  Het is dus geloof in 

Christus (namelijk dat Gods Zoon zijn leven voor ons gegeven heeft toen we nog zondaars waren) 

dat gevraagd wordt en niet een geloof in het feit dat we reeds met Christus zouden gestorven zijn. 

 

We kunnen voor dergelijke redenen Karl Barths leer in verband met de verzoening dus niet aan-

vaarden. Maar hoe ook, al zijn volgens hem alle mensen van alle tijden uitverkoren en verzoend, hij 

maakt dan toch verschil tussen de mensen in geestelijk opzicht: er zijn mensen die niet gehoorzaam 

zijn aan Gods Wet (in de zin van „onderwijs” ), hetzij dan de Wet zoals aan Israël gegeven, hetzij 

de volmaakte wet van Christus, en er zijn „christenen”  d. z. mensen die wel gehoorzaam zijn. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 51 

22 ,,De zielen die leefden’ . 
 

,,En ik zag tronen en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven en (ik zag) de zielen 

dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het Beest 

en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun 

voorhoofd en aan hun hand en zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend 

jaar.”  Op. 20: 4. 

 

Over dit vers is al zeer veel geschreven en het doet nog steeds dienst om twee leerstellingen te steu-

nen, n.1. het bewust voortleven der ontlichaamde zielen en het postmillennianisme: de visie dat 

Christus pas wederkomt na het „duizendjarig rijk”  waarin we dan nu zouden leven. De zielen die 

hier gezien worden, gezeten op tronen, zijn daarin de onsterfelijke zielen der gelovigen die nu in de 

hemel met Christus regeren. De duizend jaren zijn dan de onbepaald lange tijd vanaf Christus’ he-

melvaart tot aan Zijn wederkomst; duizend is een symbolisch getal om een zekere volheid aan te 

duiden: 10 x 10 x 10. Tot op Christus’ wederkomst regeren de ontlichaamde zielen als priesters en 

koningen. Zij zijn van degenen die de eerste opstanding verkregen hebben; deze is geen letterlijke 

opstanding uit de doden maar een figuurlijke, het opstaan uit de geestelijke dood, de wedergeboorte. 

Zo ook de Calvinistische visie. 

 

Laat ons de tekst eens nagaan. 

 

Johannes zag tronen waarop wezens zitten aan wie het oordeel gegeven wordt. Welk oordeel? God 

heeft een dag gesteld waarop Hij zal doen richten, maar het oordeel vangt pas aan bij Christus’ we-

derkomst. Gelooft men nu dat waar Christus eerst oordeelt in Zijn verschijning en Zijn koninkrijk, 

dezen dit al voor Hem doen? 

 

Johannes zag op de tronen zielen. Zijn ontlichaamde zielen te zien? Die zielen leefden. Het is 

vreemd dat dit er bij staat, want wij dachten dat onsterfelijke zielen altijd leefden. Zij heersten als 

koningen en priesters. Men kan terecht vragen over wie zij heersen en voor wie zij priesterlijk die-

nen. Een koning moet onderdanen hebben en een priester een volk of althans een groep waarvoor 

hij bemiddelend optreedt. Die zielen heersen daarbij met Christus als koningen. Op welke troon 

zitten zij dan? Op. 3: 21 zegt niet dat zij met Hem in Zijns Vaders troon zullen zitten, maar in Zijn 

troon. Deze troon is de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25: 31, de Davidische troon, Lk. 1: 33. Maar 

nu zit Hij nog niet op die troon. Men ziet welke bezwaren reeds op deze visie drukken. En hierbij 
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blijft het niet, want er komt nog meer bij: de Schrift kent wel een geestelijk opwekken, maar geen 

geestelijke opstanding, voor haar betreft de opstanding steeds alleen de lichamelijke opstanding. 

Waarom men de eerste opstanding figuurlijk, de tweede letterlijk zou moeten nemen, is niet duide-

lijk. Daarbij komt dat vooraf gaat dat de Satan gebonden en in de afgrond geworpen wordt. Nu is de 

afgrond in de Schrift steeds het onderaardse. Hoe kan Satan gebonden in het onderaardse zijn en 

ook de overste van de macht der lucht, Ef. 2: 2, de god dezer eeuw, 2 Kor. 4: 4? En hoe zou hij dan 

kunnen rondgaan als een briesende leeuw, 1 Petr. 5: 8 (iets wat hij ten volle pas in de toekomst zal 

doen). Wie zegt dat Satan gebonden is, moet ook aannemen dat hij in de afgrond is; dit is volgens 

Rom. 10: 7 vergeleken met Mt. 12: 40 en Ef. 4: 9 in de aarde, terwijl hij nog uit de hemel geworpen 

moet worden, Op. 12: 9, wat gebeurt bij de tweede helft der zeventigste jaarweek, zie Op. 12: 12-

17. 

 

Het Calvinisme leert, in het voetspoor van Augustinus, dat Satan nu al gebonden is; hij kan name-

lijk de heidense volken niet meer verleiden om het christendom uit te roeien. Dit is dan de geliefde 

stad van Op. 20: 9. Maar indien dit zo zou zijn, dan moesten Beest en Valse Profeet ook al in de 

poel des vuurs zijn geworpen, 19: 20 en moest de eindstrijd reeds gestreden zijn, 19: 19. Hoe kan 

dit alles dan nog in de toekomst gebeuren? Men wil deze dingen ontgaan door te spreken van tafere-

len die steeds weer na ’s Heren hemelvaart beginnen en tot het einde voeren en ziet dan ook Op. 20 

er voor zo een aan, maar dat is puur steunen op een menselijke hoofdstukindeling en het verdere 

van de tekst geweld aan doen, iets wat nader blijken zal. 

 

Voor ons opent Op. 20 geen nieuw en dan teruggaand tafereel, maar is het het vervolg van Op 19; 

de oorspronkelijke tekst kent geen hoofdstuk- en versindeling, die dateren pas uit de latere eeuwen 

van het christendom. We hebben hier een gedeelte dat met 19: 17 begint en doorloopt tot 20: 15. In 

19: 17 vinden we het oordeel over de tegen Christus strijdende legers en over het Beest, de mens 

der zonde, en de Valse Profeet. Dan volgt 20: 1-3: het oordeel over Satan; vervolgens 20: 4-6: het 

loon der overwinnaars: dan 20: 7-10: Satan ontbonden om voor het laatst geoordeeld te worden en 

eindelijk het oordeel voor de witte troon. Men kan dus 20: 1-3 hieruit niet willekeurig losmaken en 

het als een apart deel beschouwen dat geïsoleerd staat, men moet het lezen in zijn verband. Satan is 

nu nog in de (lucht) hemel, Ef. 2: 2, Op. 12:7, wordt er in de eindtijd uitgeworpen, gaat dan rond als 

een briesende leeuw en vormt met Beest en Valse Profeet een antigoddelijk Trio, dat de legers van 

de Volken tegen Christus zal aanvoeren, om dan door Christus verslagen en door een engel gebon-

den en in de afgrond, het onderaardse, gesloten te worden. 

 

Openb. 20 is voor ons nog geheel toekomstig. Evenals het gehele boek. (Zie hiervoor ons werk: Uit 

Israëls Profetie). Duizend is geen symbolisch getal dat een volkomenheid uitdrukt, maar letterlijk 

duizend. Nergens heeft het in de Schrift een andere betekenis. Waarom hier dan wel? De duizend 

jaren zijn niet vóór Christus’ wederkomst maar beginnen bij die komst. Hiermee is de eerste op-

standing ook toekomstig en geen geestelijke opstanding, niet de wedergeboorte die men zo pleegt te 

noemen, maar een lichamelijke. 

 

Dit wordt door drie dingen bewezen. Ten eerste door de inhoud van vs. 4, ten tweede door het 

woord, in de S.V. overgezet door ,.leefden” , ten derde door vergelijking van vs. 4 met vs. 5a,  

 

1°. De Schrift geeft aan wie die zielen van vs. 4 zijn. Het zijn maar niet de „zielen”  van alle ge-

storvenen maar de zielen dergenen die gedood zijn om het getuigenis van Jezus en om het Woord 

Gods en die het Beest en zijn beeld niet aangebeden hebben. Dit is een nu nog toekomstige groep.- 

Hierbij zij opgemerkt, dat ,,zielen dergenen”  een Hebraïsme is, een taaleigen van het Hebr., evenals 

bijv. ,,namen van mensen”  in 11: 13; het betekent de personen en wijst dezen in hun geheel aan.,  

 

2°. Het woord ,,leefden” , in de Nwe Vert. beter weergegeven door ,,werden weder levend” , bewijst 

juist het omgekeerde van wat de Traditie beweert: het zijn geen aflijvige zielen maar personen die 
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uit de dood zijn opgestaan. Dezelfde tijd van het werkwoord, maar dan in het enkelvoud, komt voor 

in Op. 2: 8, waar het Christus betreft en waar de S.V. het wel vertaald heeft door: (weder) levend 

geworden, evenals in Rom. 14: 9 en in Op. 13: 14. waar het betrekking heeft op het Beest. Het gaat 

hier over een lichamelijke opstanding. 

 

3°. Indien de eerste opstanding in Op. 20: 5 een geestelijke is en die in vs. 5 waar het ongelovigen 

betreft een lichamelijke, legt men dan geen puur willekeurige maatstaf aan, m.a.w. is men dan niet 

zuiver subjectief t.o.v. de Schrift en verklaart men die niet naar eigen inzicht? M.a.w.: als het „leef-

den”  van vs. 4 de wedergeboorte aanduidt, waarom dan niet het „leefden” , precies hetzelfde 

woord, van vs. 5? Laat ons consequent zijn en beide voor een lichamelijke opstanding houden, dan 

loopt alles duidelijk en klaar, Schriftuurlijk en logisch. 

 

Wat is de ene Doop?  

No. 27 

 

We citeren nog een en ander. 
„Toen de Christus in het vlees verscheen, uit Israël, als uit de bolster, die het heilige Zaad bewaard had, te 

voorschijn kwam, viel Israël uiteen. Het had zijn bestemming vervuld. Het was „verouderd” . „Wet, Besnij-

denis en offerdienst hielden op van kracht te zijn en in de Gemeente, die de Christus om zich verzamelde, 

trad nu het Nieuwe Verbond in de verschijning. Jeremia heeft dit Nieuwe Verbond voorspeld.  Bij de volein-

ding en het daarmee gepaard gaande uiteenvallen van het Verbond der Besnijdenis, trad dit Verbond, het 

EEUWIG Verbond, in de verschijning. Zijn verschijningsvorm is de Gemeente, wier Grondslag en Deur 

Christus is, die opengaat voor ieder, die belijdt in Hem te geloven.“  

En verder: „Er was in Israël een overblijfsel, een kern van ware gelovigen, die als Abraham de belofte van 

verre zag en omhelsde, Hebr. 11: 13. Zij overleefden het verouderen van het Sinaitische Verbond. Ze bleven 

over en staande als de stam van Abrahams nakomelingen, als mensen, die in Abraham niet slechts hun na-

tuurlijken vader hadden, voldoende om in het Verbond der Besnijdenis te worden opgenomen, maar ook hun 

geestelijken vader, met wie ze deelden in de zegen, beloofd in Gods 

Testament, dat in Christus bevestigd werd. Op dezen stam zijn de gelovigen uit de heidenen ingeënt, Rom. 8: 

16—24 (8 zal wel een drukfout zijn voor 11) en tezamen vormen zij nu het nieuwe en ware Israël, het Kern-

Israël. Zij zijn inderdaad „een uitverkoren volk, een koninklijk Priesterdom, een heilig volk een verkregen 

volk, 1 Petr. 3: 9, Ex. 19: 6. Hier is de wedergeboorte het beslissende, 1 Petr. 1: 21; Joh. 3: 38.”  

 

Voor zulken is dan het Nieuwe Verbond door Jeremia voorspeld. Dit „zou zich van het in zijn dagen be-

staande en rechtskrachtige Verbond, het Verbond waaronder Israël als volk leefde, onderscheiden door een 

geestelijke realiteit. Geen uitwendige theoretische heiligheid zou het deel zijn van de leden van dat Verbond, 

maar een inwendige, veroorzaakt en voltooid door de inwoning van de Heilige Geest in al zijn leden” , blz. 

16. 

 

,.De doop is voor hen, die het Verbond der genade, dat God in Christus bevestigd heeft, door het geloof heb-

ben aanvaard. 

 

Omdat de besnijdenis behoorde tot het Verbond met Abraham en diens natuurlijke nakomelingen gesloten, 

kan de Doop niet in haar plaats gekomen zijn, want met het verouderen van dat Verbond, verouderde ook dat 

teken. De Doop kwam wel na de besnijdenis, maar tekent iets anders af, behoort bij een ander Verbond dan 

dat waarvan de besnijdenis het teken was. Er kwam een nieuw Verbond. Het Genadeverbond.  Bij dit Ver-

bond behoort de Doop. Hij zegt, dat de dopeling met Christus gestorven en opgewekt is tot een nieuw leven 

en nu tot de toekomende wereld behoort. De Doop. die de begrafenis is van den ouden mens die in Christus’ 

dood medegestorven en afgelegd is, „uitgetrokken” , Col. 2: 11, bewijst dat hij de besnijdenis van Christus 

deelachtig is. Blz. 14. 

 

Het is de mens die in de Doop getuigenis aflegt van zijn geloof in de gestorven en opgestane Heer en het is 

God, die in de Doop de gelovige verzekert dat hij nu in Christus, en dus door den dood heen is en geen ver-

doemenis meer te vrezen heeft.”  Blz. 15. 
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Komende tot de beoordeling van de Baptistische visie in Nederland menen wij dat er, naast enkele 

dingen die we kunnen onderschrijven zoals de verhouding van hen die in het verbond der Besnijde-

nis waren tot God alsmede soortgelijke plaats voor de kinderen, veel dat de toets der Schrift niet kan 

doorstaan, omdat het beginsel: te letten op de dingen die verschillen, slechts op één punt doorge-

voerd wordt, n.1. t.o.v. het verschil tussen het verbond der besnijdenis en dat der vrije van Gal. 3 en 

dan nog slechts ten dele. T.o.v. het Huis Israëls en Huis van Juda wordt het los gelaten: het Nieuwe 

Verbond betreft voor de Schrijver ook gelovigen uit de Heidenen. Tevens worden Israëls nationale 

beloften geheel terzijde gezet; hiermee is in wezen Paulus niet te verklaren en wordt de eigen posi-

tie waartoe deze de gelovigen van de bedeling die voor nu gegeven is, niet onderkend. Israël in de 

Schrift te zien is van het allergrootste belang om eigen roeping te kunnen verstaan. Daarbij ook om 

inzicht te verkrijgen in Gods plan der eeuwen om daarmee Zijn genade veel rijker te zien. 

 

In de visie van de Schrijver worden, omdat ze Israël na de vleeswording uitschakelt, de dingen 

scheefgetrokken en verward. Wet en Oude Verbond worden gelijkgeschakeld en de Schrijver meent 

dat als het Oude Verbond ophoudt, dit ook met de wet geschiedt. Maar de Schrift leert dat vele in-

stellingen, behorende tot de wet die het geheel van Gods verordeningen voor Israël is, ,.eeuwig”  

heten. We lezen bijv. dat het toerichten van de gouden kandelaar een eeuwige inzetting is, Ex. 27: 

21; zo ook het dragen van linnen onderbroeken door de priesters, 28: 43; evenzo het wassen van 

handen en voeten voor zij in het heilige gingen, 30: 21; dan het onderhouden van de sabbat, 31: 16; 

het brengen van beweegbroden, Lev. 23: 17-21; zie ook 31 en 41. Er zijn er nog meer. Dit alles is 

echter het Oude Verbond niet. Dat is de belofte die Israël deed om al wat de Here gezegd had of 

nog zou zeggen te doen, Ex. 24. En het Nieuwe Verbond is niet dat, dat we nu in Christus moeten 

geloven en ons dan moeten laten dopen, maar het inschrijven van Gods wet in de harten van Israëls 

volk. Of om te citeren: 

 
„Het verschil tussen oud en nieuw verbond is niet dat het eerste Israël betreft en het tweede een deel van 

Israël en een deel der Heidenen, maar bestaat in de wijze waarop de gehele wet gehouden wordt, ofwel door 

zuiver menselijke inspanning en in de gedachte dat men door werken der wet voor God kan gerechtvaardigd 

worden, ofwel door middel van Gods genade en uit liefde tot God. Het oude verbond werd vervangen door 

het nieuwe, maar de wet blijft voor de kinderen Israëls. Beide verbonden worden gesloten met hetzelfde volk 

Israël, met de heilige natie (Ex. 19: 5, 6). Citaat met cursivering uit de reeks in ,,Uit de Schriften” : 

„Moeten de Christen-Joden de wet houden?”  door S. Van Mierlo, juli 1953 en verschenen als bro-

chure. 

 

Het verbond van Gal. 3: 17 moet niet versmald worden door het te beperken tot het Zaad bij uitne-

mendheid, Christus, en tot hen die in Hem geloven, want dit staat niet in het verbond dat Ds. Louw 

het Genadeverbond noemt. Er staat dat dit verbond, n.1. dat van Gen. 12: 1-3, vast is in Christus, 

d.i. alleen vervuld kan worden door Hem. Maar het is veel breder dan de Schrijver zegt: Het omvat 

het grote volk Israël. Abram zelf: „in u” , en al de geslachten des aardrijks, Gen. 12. Waarom zo 

klein van Gods barmhartigheid denken. 

 

Wat Mk. 16 aangaat, men mag deze tekst niet losmaken uit zijn verband. D.w.z. vs. 16 niet lezen 

zonder vs. 17 en 18: het ontvangen van de aan de waterdoop verbonden beloften als uitvloeisel van 

de daarop volgende doop in heilige geest, zoals Johannes voorzegd heeft. De tekenen daarvan zijn 

hier: het uitwerpen van demonen, het spreken in talen, het opnemen van slangen, het niet sterven 

door het drinken van iets dodelijks, het op zieken de handen leggen waarop deze dan zullen gene-

zen. Deze tekenen zijn er niet, bij geen enkele groep of stroming onder de gelovigen en al zouden 

zij er oudtijds geweest zijn (wat nog niet wil zeggen dat toen reeds Mk. 16 vervuld is), dan geldt 

nog, zo schreef Paulus een kleine dertig jaar later, dat talen, profetieën en kennis zouden ophouden. 

Nu moet men niet zeggen: hij noemt de doop er niet bij, dus die kan doorgaan. Men moet zeggen: 

die bedeling zou ophouden met al wat er bij behoorde, tenzij later uitdrukkelijk vermeld. 
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Het is dit dat men niet heeft ingezien en hiermee maakt men Johannes’ en Christus’ woord tot een 

ijdel woord. Johannes voorzei dat Christus dopen zou in heilige geest, Mt. 3; Christus voorzei dit 

ook, Lk. 24 en Hand. 1. Wat dit inhield, daarvan getuigt Handelingen (zieken genezen, doden op-

gewekt, slangenbeet onschadelijk). Maar als de waterdoop nu niet meer door deze tekenen gevolgd 

wordt, moet er iets veranderd zijn. Sommigen zeggen: het is door het ongeloof dat die krachten niet 

meer werken. Wij menen: het is niet door ongeloof maar door verandering van bedeling, zoals Pau-

lus in 1 Kor. 13 zegt, waar hij tevens betuigt, dat o.a. het geloof blijft. Dus het niet meer gebeuren 

van deze krachten is niet door ongeloof. Dan rest alleen de mening dat God de tijden veranderd 

heeft en waar Hij geen tekenen meer doet volgen, nu ook geen waterdoop vraagt die zo met die te-

kenen verbonden is. 

 

Nogmaals zij gezegd dat we niet geloven dat in die tijd Mk. 16 reeds vervuld is. Deze opdracht 

wacht nog. Ze had vervuld kunnen worden als Israël zich bekeerd had en Israëls apostelen en hun 

helpers tot. de Volken hadden kunnen uitgaan. Nu is dit blijven rusten, maar niet omdat Israël is 

uitgeschakeld en de gelovigen uit de Heidenen die opdracht nu moeten gaan vervullen, maar juist 

omdat Israël hersteld wordt en alsdan de apostelen der Besnijdenis, opgestaan uit de doden, hun 

werk èn voor Israël èn voor. de Volken zullen voortzetten en voleinden.  
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

 
DEEL XXIX  No. 4  APRIL 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 4 

HEBREEËN 11. ABRAHAMS BEPROEVING IV. 

Abrahams offer - Gods Lam 

Door het geloof heeft Abraham Izaak geofferd.       Vs. 17. 

God zal Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien.     Gen. 22: 8. 

 

Hoewel Abraham Izaak niet werkelijk geofferd heeft, zegt Hebr. 11 toch, dat hij het deed. Hij deed 

het in zijn geest, in zijn vaste voornemen waaraan hij uitvoering wilde geven. Er was bij hem geen 

enkele reserve, geen ten halve volvoeren, geen terugkeer. Hij zag zich de berg aangewezen, onder-

nam de tocht, bond Izaak op het altaar, nam het mes en hief het op om hem te doden. En God aan-

vaardde dit alsof hij hem werkelijk gedood had, maar weerhield hem van de daad door op het laatste 

ogenblik te roepen: Abraham, Abraham. 

 

Nu kwam een rijke openbaring. Ten eerste die van de zekerheid der opstanding, ten tweede die van 

een hoger Offer, ten derde van Gods eed. 

 

Voor Abraham was Izaak in de geest gestorven en had God hem uit de doden teruggebracht. Zo 

zouden hij en allen die zijn voetstappen volgden in realiteit uit de doden opstaan. Wat hij en Sara 

reeds van God geloofden, n.1. dat Hij de doden levend kon maken, was hem nu nog veel heerlijker 

en rijker geworden. Nu zag hij het doel der beproeving: God had zijn geloof naar een toppunt ge-

voerd en de menselijk ongerijmde eis omgezet in de Goddelijk bedachte bekroning. 

 

Er was meer. Hij zag nu dat Izaaks offer Gode niet behaagd zou kunnen hebben, omdat het onvol-

komen was, maar dat God nochtans een mensenoffer vroeg. De ram in de struiken, daarvoor moest 

het die berg zijn, was maar een tijdelijke en afbeeldende plaatsvervanger. God eiste meer. Maar niet 

van de mens, want Hij zei dat Hij Zichzelf een Lam ten brandoffer zou voorzien. We weten dat Hij 

dit gedaan heeft in de Zoon Zijner liefde, Zijn eniggeboren Zoon. Deze is het Lam Gods dat de zon-

de der wereld wegneemt en Hij heeft als antitype van Izaak deze niet alleen in gewilligheid en 

overgave overtroffen, maar ook hierin, dat Hij Zichzelf Gode onstraffelijk geofferd heeft. Hebr. 9: 

14. 

 

Er is nog meer. We vinden in dit offer symbolisch en typisch alles wat Paulus in de Romeinenbrief 

t.o.v. de rechtvaardiging uitwerkt. Er is het hout, dat Abraham mee moest nemen, en dat Izaak ook 

nog draagt, Gen. 22: 3, 6, 7 en waarop deze gelegd werd, symbool van het kruis; er is het vuur, 

symbool van de Geest, Die het offer Gods tot brandoffer maakt. Er is het typische medesterven door 

de wil Izaak te doden en het typerende mede herleven als hij Izaak bevrijdt van het altaar. Zo vin-

den we waar Abraham dit in zijn geest mede beleeft: het mede gekruisigd worden, het mede ster-

ven, het mede begraven worden in het offer, het mede herleven. Zo krijgt het woord van Romeinen, 

dat hij de vader der gelovigen was, zijn volle zin. 

 

Welk een hoog doel had Gods eis en hoe heeft Hij Abraham verrijkt. Hij liet hem in de geest het 

proces der rechtvaardiging typisch doormaken, deed hem de opstanding duidelijk worden en be-
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zwoer hem dat Hij hem, en in hem allen wier vader hij zou zijn, ten hoogste zegenen zou, omdat hij 

nu geestelijk staande boven de oude mens, een nieuwe kon scheppen die volkomen aan Zijn gerech-

tigheid had voldaan en nu in Zijn intense liefde kon delen. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 40 Aanhangsel. 

Verzoenen - Verzoening. 

 

In de S.V. is „verzoenen”  en „verzoening”  de vertaling van verschillende Gr. werk- en naamwoor-

den. Nu is het in onze taal ten dele moeilijk ze anders te vertalen omdat ze hierin aan woorden te 

kort schiet en men ze daarom zou moeten omschrijven, maar het is begrijpelijk dat de betekenis der 

Schrift door de gelijke vertaling inboet. Laten we ze nagaan. 

 

Ten eerste is er „hilaskomai” ; we vinden het in Lk. 18: 13: ,,O God wees mij, de zondaar, gena-

dig”  en in Heb. 2:17: „Hij … een Hogepriester om de zonden des volks te verzoenen” . De bijbe-

horende naamwoorden zijn „hilasmos”  dat we vinden in 1 Joh. 2: 2: „Hij is een verzoening voor 

onze zonden”  en ook in 4: 10: „Zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden”  en „hi-

lastèrion”  voorkomend in Rom. 3: 25: „tot een verzoening door geloof in Zijn bloed”  en Hebr. 9: 

5: „cherubs, die het verzoendeksel overschaduwen” , We hebben over dit derde woord reeds ge-

sproken, nu bekijken we de eerste twee. 

 

In de Griekse godsverering betekende hilaskomai: de goden gunstig stemmen door gebed en offers, 

maar dit is in de Schrift uitgesloten. In de Heidenwereld trachtte men de gezindheid in de een of 

andere god te veranderen, maar dit behoeft bij God zelf niet; de mens behoeft God niet gunstig te 

stemmen, want niet Hij heeft zich van hem vervreemd en hem verlaten, maar het omgekeerde is het 

geval. nooit kan de mens God met zich verzoenen of Hem iets ter bevrediging toebrengen; dit heeft 

God Zelf gedaan in een daad die zeer veel zijden heeft. Die welke door hilaskomai naar voren treedt 

is o.i. de uitdelging der zonden, in hilaskomai zien we het uitdelgen, wegvagen, volgens Jes. 43: 25 

en 44: 22, het geheel en al wegdoen, Ps. 103: 12. Zoals de O.T. hogepriester de zonden symbolisch 

liet wegdragen door ze op de zondebok te laden, zo neemt Christus die, maar nu in wezen, weg door 

Zijns zelfs offerande; we kunnen in Hebr. 2:17 dan ook lezen: om de zonden des volks uit te delgen. 

Het woord hilasmos van 1 Joh. is een metonymia, een overnoeming; de uitwerking wordt genoemd, 

n.1. de. uitdelging, de Bewerker wordt bedoeld; de hilaskomenos, de Uitdelger. In beide teksten, 2: 

2 en 4: 10, kan men uitdelging lezen. Het hilastèrion is dan de plaats waar de uitdelging plaats 

vindt, Hebr. 9: 5 en staat in Rom. 3: 25 ook metonymisch voor de Uitdelger. De vertaling van Lk. 

18: 13: „O God, wees mij zondaar genadig”  is te zwak, er moet staan: O God, wees uitdelgend 

voor mij, de zondaar . Hij pleitte op de weg vaging van Jes. 43, het wegdoen van Ps. 103. Hierop 

wijst ook Hand. 3: 19. 

 

Ten tweede is er ,,diallasso . Dit betekent eigenlijk doorveranderen. Het is ontleend aan het beeld 

van wisselaars die door ruilen of bijpassen hun rekening onderling vereffenden; het betekent daar-

om oorspronkelijk: omruilen, inruilen, vereffenen. In die laatste zin komt het voor in de enige tekst 

in het N.T., Mt. 4: 24: „Verzoen u eerst met uw broeder” . D.i. vereffen de twistzaak met hem. 

 

Ten derde is er „katallasso” . Ook dit woord werd eertijds gebruikt bij het geld wisselen, maar ver-

schilde hierin van het voorgaande dat er dan opgeld bij kwam voor de wisselaar. De partijen ston-

den niet gelijk, de wisselaar was de eiser., Letterlijk betekent het: neer-veranderen. We vinden het 

in 

1 Kor. 7: 11, 2 Kor. 5: 18a, 19a, 20, Rom. 5: 10, 11 en het naamwoord „verzoening”  in 2 Kor. 5: 

18b, 19b, Rom. 5: 11 en 11: 15. 
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Ten vierde is er nog apokataliasso, lett. af-neer-veranderen; het komt voor in Ef. 2: 16, Col. 1: 20, 

21 en betekent: ten volle verzoenen. 

 

De betekenis van katallasso. We vinden het gebruikt bij het veranderen van een verhouding van 

mensen t.o.v. elkaar en wel in 1 Kor. 7: 11: „Dat de vrouw van de man niet scheide en indien zij 

ook scheidt, dat zij ongehuwd blijve of zich met de man „verzoene” . Waar hier niet „diallasso”  

wordt gebruikt, het wederzijds verzoenen, maar katallasso, neer-veranderen, geloven we dat de 

vrouw hier de beledigde partij is. De man heeft haar verlaten, want het slot van het vers luidt: „en 

dat de man de vrouw niet verlate” , wellicht om haar geloof in Christus. Zij kan nu scheiden maar 

moet dan ongehuwd blijven of zij kan zich met hem verzoenen. Dit moet dan van haar uitgaan, zij 

moet de verhouding door tegemoetkoming veranderen, dat is de katallagè, de verzoening. 

 

Nu de woorden van 2 Kor. 5: 19: „Want God was in Christus de wereld met zichzelve verzoenen-

de, hun misdaden (niet: zonden) hun niet (willende) toerekenen en heeft het woord der verzoe-

ning in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege alsof God door ons bade: wij bid-

den van Christus wege: Laat u met God verzoenen.”  

 

Volgens de vertaling hier weergegeven, zou niemand meer veroordeeld worden en kunnen worden, 

immers er staat dat God de misdaden niet toerekent. Deze vertaling is echter niet juist, het Grieks 

heeft immers twee ontkennende bijwoorden: „ou” , het objectieve „niet” , dit ontkent een feit, en 

mè, het subjectieve „niet” , dit is het „niet”  dat afhankelijk is van voorwaarden. In 2 Kor. 5 staat dit 

laatste, God wil de misdaden niet toerekenen indien men zich met Hem laat verzoenen, anders moet 

Hij ze toerekenen op grond van Zijn heilig recht. Hij is hier, menselijkerwijs gesproken, afhankelijk 

van de wil des mensen.       P. 

Koninkrijk en Kerk  

door S. Van Mierlo. 

DE VISIE VAN KARL BARTH (vervolg). 

 

Voor zover we hebben kunnen nagaan, maakt Karl Barth echter geen onderscheid tussen christenen, 

of ten minste niet tussen bepaalde groepen christenen. Hij zegt echter uitdrukkelijk, dat het christen 

zijn (wat voor hem dus ook reeds het in-Christus-rechtvaardig-zijn betekent) geen toestand is, maar 

wel een geschiedenis, IV, 1, 639 v., 659 v. Het is de overgang van de volkomen zondige mens tot 

de ten volle gerechtvaardigde mens. De mens wordt door God op de weg (der rechtvaardiging) ge-

plaatst, IV, 1, 641, 657 enz., heeft zijn verleden als ongerechtige achter zich, en zijn toekomst als 

gerechtige vóór zich. Daarbij legt echter Karl Barth er ook de nadruk op dat die mens nog steeds 

geheel de zondaar en op hetzelfde moment ook geheel de tot het doel voortschrijdende en zelfs de 

reeds als gerechtige levende mens is, IV, 1, 643. 

 

Karl Barth tracht deze opvatting te staven door een uitvoerige uitleg van Rom. 6, 7 en 8. Nu weet 

men echter dat die schriftdelen, en in het bijzonder Rom. 7: 15, 25, steeds een „kruis”  geweest zijn 

voor de theologen, die sinds de eerste eeuwen in twee kampen verdeeld zijn. De ene groep (waarbij 

de Griekse „vaderen”  der eerste eeuwen, en later bijv. Erasmus, Socinius, Arminius, Bengel, Tho-

luck) meent in dit schriftdeel de ondervinding te zien van de natuurlijke, niet-bekeerde mens; de 

andere groep (waarbij Augustinus naar zijn gewijzigde zienswijze, Luther, Calvijn, Hodge, enz.) de 

ondervinding van de bekeerde in-Christus-gelovige mens. Voor deze laatste groep is alles wat Pau-

lus in de hoofdstukken 6, 7 en 8 behandelt, op dezelfde bekeerde mens, op hetzelfde ogenblik toe-

passelijk. 
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Welnu, Karl Barth schaart zich dus bij deze tweede groep, maar vergroot de spanning door de na-

druk die hij legt op het tegelijkertijd geheel zondaar en geheel gerechtvaardigd zijn. 

 

Deze theologische strijd, en ook ten dele die tussen de Calvinistisch gerichten en de Arminiaans 

gerichten, is het noodzakelijke gevolg van het niet onderscheiden tussen groepen gelovigen, tussen 

wel bepaalde „sferen”  van zegening en stappen op de weg der behoudenis, waarover we reeds in 

het kort gehandeld hebben in ons stuk over de gemeenten.  

 

Het hoofdargument tegen de eerste groep is, dat van de natuurlijke mens niet kan gezegd worden 

dat hij een vermaak heeft in de Wet Gods, Rom. 7: 22. Het hoofdargument tegen de tweede groep 

is, dat dezelfde mens niet kan zeggen dat hij zich in een staat van gevangenschap bevindt t.o.v. de 

wet der zonde, Rom. 7: 22 en 6: 6, en naar verlossing zucht, Rom. 7: 24. en tegelijkertijd bevrijdt 

wordt van diezelfde wet der zonde en des doods, Rom. 8: 2. Het gaat hier niet alleen over de tekort-

komingen van de christen, maar over het feit dat hij dikwijls niet anders kan doen dan welbewust 

tegen Gods wil handelen, Rom. 7: 15-20. En het is ook niet alsof er twee „ikken”  zouden zijn. Het 

is steeds dezelfde „ik” , die wil en toch niet kan. En daarom kan het niet dezelfde mens zijn, die 

zegt dat hij tegelijkertijd slaaf en vrij is. 

 

De theologen van de tweede groep, en Karl Barth zelf, IV, 1, 650, 656, menen hun visie te kunnen 

bekrachtigen door de interpretatie, dat het gebruik van ,,ik”  er op wijst dat het Paulus zelf is die 

spreekt over zijn tegenwoordige positie als gelovige. Men heeft daarop geantwoord, dat met dit ,,ik”  

Paulus zichzelf wel kan aanduiden, maar als zich terugverplaatsend in een vroegere positie, toen hij 

nog niet der zonde gestorven was. Men kan ook zeggen, dat Paulus zich in de plaats stelt van een 

ander en het woordje ,,ik”  gebruikt om zo eenvoudig en duidelijk mogelijk aan te duiden dat het 

dezelfde persoonlijkheid is, die tegelijkertijd wil, maar niet kan, die gedwongen wordt te handelen 

tegen zijn eigen wil. Er bestaat dan een inwendige strijd. 

 

We menen dat die eeuwenoude theologische strijd voortkomt uit het feit, dat men zelf een onoplos-

baar probleem verwekt heeft, een pseudo-probleem. Een dergelijk geval, waar Gode zeer toegewij-

de geleerden het niet over eens kunnen worden, wijst op een foutieve algemene visie, op een onjuist 

a priori. In het tegenwoordig geval is men uitgegaan van de gedachte dat al de christenen een enke-

le groep vormen. Men heeft hier iets dergelijks als in het geval der aionen, dat we hierboven behan-

deld hebben. Voor de geestelijke posities van de mens heeft men ook een zeer eenvoudig „schema” 

: ongelovig - gelovig, niet-bekeerd - bekeerd, verloren - gered, natuurlijke mens - christen. En hier 

ook slaagt men er niet in alle Schriftplaatsen in dat schema te dringen. Hier ook moet men leren 

onderscheiden de dingen die verschillen, namelijk de drie groepen van christenen, de drie geestelij-

ke posities t.o.v. God.  

Maar om in te zien dat de Schrift zelf die onderscheiding maakt, moet men goed letten op de 

„woorden, die de Heilige Geest leert” , 1 Kor. 2: 13 en niet aan allerlei uitdrukkingen dezelfde bete-

kenis trachten te geven, met „woorden, die de menselijke wijsheid leert” . Anders gezegd, men 

moet meer ootmoedig luisteren naar Gods Woord, en alle gedachte gevangen geven tot de gehoor-

zaamheid van Christus. Men mag de „letter”  niet verwaarlozen, maar moet door die „letter”  tot de 

„geest”  komen. En dan blijkt dat de schijnproblemen verdwijnen. 

 

Laat ons enkele gevallen nagaan, waar Karl Barth, naar onze overtuiging, niet voldoende onder-

scheiden heeft. 

 

Hij plaatst, zoals men algemeen doet, de vergeving der zonden (aphesin amartion, Mat. 26: 28) op 

dezelfde lijn als het genadig kwijtschelden der overtredingen (charsamenos èmin panta ta paratoma-

ta, Kol. 2: 13), IV, 1, 281. Maar „charizomai”  betreft iets absoluuts, volkomen, dat eens voor al 

gebeurd is. Zie bijv. Gal. 3: 18 en Fil. 2: 9. Terwijl „aphièmi”  iets relatiefs, voorwaardelijk, tijdelijk 

is. We leren inderdaad de Schriftuurlijke betekenis van dit werkwoord uit Mat. 18: 32-34 bijv. waar 
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de dienstknecht wiens schuld vergeven was (aphèka), later toch moest betalen wat hij schuldig was.  

 

Reeds in het O.T. bestond die vergeving, en Rom. 4: 7 stelt ze gelijk met het „bedekken”  der zon-

den. Dit „bedekken”  wordt uitgedrukt door de Hebreeuwse woorden Kaphar en kopher, die echter 

in de meeste gevallen door „verzoening”  en „verzoenen”  vertaald worden, wat de oorzaak is van 

allerlei verwarring. In het N.T. (en in de Septuagint) vindt men de overeenstemmende woorden „hi-

lasmos”  en „hilaskomai”  en voor het Hebreeuwse „kapporeth” : „hilastèrion”  (het deksel van de 

ark). 

 

Met het oog op het ware Offer van Christus, konden, door de symbolische offers, de zonden „be-

dekt”  blijven, d.i. tijdelijk niet toegerekend of „vergeven”  worden. 

 

De apostel der volken gebruikt slechts éénmaal het woord hilastèrion, en wel in Rom. 3: 25, waar 

hij ons leert dat het deksel van de ark (hilastèrion) een voorstelling was van Christus, de ware 

„plaats der bedekking”  of „plaats waar een goede gezindheid”  van wege God kon verkregen wor-

den. Want door het bloed van Christus kon de Vader zijn rechtvaardigheid betonen al was er, onder 

de verdraagzaamheid Gods een voorbijgaan (paresis) van de zonden. 

 

Maar als het over het rechtvaardigen en het werkelijk verzoenen van de zondaar gaat, dan gebruikt 

Paulus de woorden katallasso en katallagè. Het is door de dood van de Zoon, dat we nu de verzoe-

ning (katallagè) gekregen hebben, Rom. 5: 10, 11. De vergeving betreft de zonden, de recht-

vaardiging betreft de zonde, de oorzaak der zonden. 

 

Karl Barth stelt de vergeving ook in verband met het der zonde dood zijn, de verzoening en de 

rechtvaardiging, IV, 1, 281. Hij zegt dat, vanuit de menselijke tegenwoordigheid gezien, de verge-

ving een totaal toekomende is, namelijk de voleinding der rechtvaardiging, IV, 1, 665. Het ontvan-

gen der vergeving der zonden betekent, volgens hem, de belofte der vergeving der zonden ontvan-

gen. Het hebben der vergeving betekent: zich aan die belofte houden, in vertrouwen tot haar voor-

waarts blikken en in hare aanwijzing gehoorzaam vooruitgaan. Wedergeboorte, kind van God zijn 

en rechtvaardiging, zijn volgens Karl Barth met elkaar verwant, IV, 1, 668 v., 674. 

 

Dit alles toont, volgens ons, dat allerlei dingen die verschillen met elkaar verward worden. 

 

Laat ons de wedergeboorte bekijken. Allereerst is het merkwaardig, dat de woorden ,,anagennao”  

en „gennao anêten”  nooit voorkomen in de brieven van Paulus. Gennao gebruikt hij slechts in 1 

Kor. 4: 15, in verband met zijn werk voor de Korintiërs. Het zijn alleen Petrus en Johannes, aposte-

len der besnijdenis, die deze woorden gebruiken en de Jood Nicodemus, als leraar van Israël, had 

iets van die wedergeboorte moeten kennen, Joh. 3: 10. Het is een geboorte uit de Geest. De natuur-

lijke mens is geestelijk dood, d.w.z. niet in gemeenschap met God. Door de geboorte uit de Geest, is 

er een begin van gemeenschap. Waar de natuurlijke mens de dingen die des Geestes Gods zijn niet 

kan begrijpen, 1 Kor. 2: 14, hoort de wedergeborene, die uit God is, Gods Woorden, Joh. 8: 47, en 

kan geloven dat Jezus de Christus is, 1 Joh. 5: 1 (gegennètai). 

 

Het is dus pas na de wedergeboorte dat men kan geloven dat Christus voor ons gestorven is en dat 

Hij de opgestane en verheerlijkte Zoon Gods is, en door middel van dit geloof kan komen tot de 

rechtvaardiging, Gal. 2: 16. 

 

Die uit God geboren is, wordt een ,,kind (teknon) van God”  genoemd, Joh. 1: 12, 13. Maar hij is 

nog een „klein kind” , een nèpios. En een dergelijk klein kind is nog een slaaf, dienstbaar onder de 

eerste beginselen der wereld, onder de Wet, Gal. 4: 1-5. De Wet is dan nog de tuchtmeester die tot 

Christus kan leiden, opdat men uit het geloof gerechtvaardigd zou worden. Dan pas is men „zoon”  

(huios) 
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van God, door middel van het geloof in Christus Jezus, Gal. 3: 24-26. Dan heeft men het „zoon-

schap”  (huiothesia) verkregen, is men geen slaaf meer, Gal. 4: 5-7. Rom. 8: 14, 15, 19, 23 gebrui-

ken ook huios en huiothesia in verband met hen die vrijgemaakt zijn van de wet der zonde. 

 

Men ziet hier dus duidelijk twee stappen: 

1. Van natuurlijke mens, wordt men door geboorte van boven een (klein)kind van God. 

2. Het (klein)kind, wordt door middel van geloof in Christus Jezus een zoon van God. 

 

Laat ons nu verder nagaan wat het wil zeggen der zonde gestorven te zijn. De uit God geborene is 

wel, door zijn geest, in gemeenschap gekomen met Gods Geest, maar hij is nog steeds, naar zijn 

positie t.o.v. God, een zondaar. De zonde, verpersoonlijkt in de „oude mens”  en het „lichaam der 

zonde” , leeft nog in hem, houdt hem nog in slavernij. Door zijn geboorte uit de Geest, door zijn 

verlicht „gemoed”  (nous) heeft hij wel vermaak in de Wet, maar door zijn positie als zondaar, door 

zijn „oude mens”  wordt hij verplicht te doen wat hij niet wil. Wat moet er dan gebeuren om van die 

oude mens, van dit lichaam des doods verlost te worden? Worstelen heeft geen zin, want men is 

slaaf en vermag weinig of niets tegen de zonde. Er is slechts één oplossing: dit lichaam der zonde 

moet te niet gedaan worden, de oude mens moet gekruisigd, men moet t.o.v. de zonde sterven. 

 

En dit kan door een meer innige geestelijke gemeenschap met Christus. De wedergeborene is 

(klein) kind van God door de doop in de Geest, hij wordt zoon van God door de doop tot-in Chris-

tus. Dan is de gemeenschap zodanig, dat men kan zeggen dat hij Christus heeft „aangedaan” , Gal. 

3: 27. Rom. 6 ontwikkelt dit verder. Door de doop tot-in Christus is men in Zijn dood gedoopt en 

met hem ook begra- ven. Men is één plant geworden in de gelijkenis Zijns doods. De oude mens is 

met Hem gekruisigd opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zij, zodat men geen slaaf meer is 

van de zonde, maar gerechtvaardigd. Waar men met Christus gestorven is, is men zelf der zonde 

gestorven. Het sterven is wel voor allen, maar allen hebben er geen deel aan. 

 

In die positie van zoon van God is men dus geen slaaf meer van de zonde, men hoeft niet te zondi-

gen, al kan men nog zondigen, ten gevolge van allerlei invloeden uit het dagelijkse leve en door het 

niet steeds bewust zijn van die vrijmaking. 

 

De zoon van God mag dus niet meer in de zonde leven, Rom. 6: 2, hij moet er steeds aan denken, er 

steeds rekening mee houden (logizomai) dat hij werkelijk der zonde dood is en dat de zonde dus 

niet te heersen heeft, Rom. 6: 11, 12. 

 

Men ziet dus duidelijk dat hier twee stappen op de weg der behoudenis omschreven worden. Men is 

niet tegelijkertijd een nèpios en een huios. Rom. 6: 20 zegt daarbij uitdrukkelijk: „toen gij slaven 

der zonde waart” . 

 

Door het sterven t.o.v. de zonde, door het kruisigen van de oude mens is men, naar de positie t.o.v. 

God geen „zondaar”  meer, maar een rechtvaardige. Christus is overgegeven om reden van onze 

overtredingen en opgewekt om reden van onze rechtvaardiging, Rom. 4: 25. Door de doop tot-in 

Christus sterft men niet slechts met Hem, maar men heeft in zijn opwekking ook deel aan zijn ge-

rechtigheid, 

 

Waar ons lichaam echter nog steeds een „natuurlijke”  bestaanswijze heeft, zal het pas bij de op-

standing zijn, dat het „verlost”  zal worden, of beter: dat we de volledige verlossing (apolutrosis) 

van ons lichaam mogen verwachten. In die zin moeten we het „zoonschap”  nog verwachten, Rom. 

8: 23. Wij zuchten niet om van het lichaam verlost te worden, volgens de Griekse opvatting, maar 

om de volledige verlossing van het lichaam. 
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Om de realiteit van ons sterven met Christus beter te doen uitkomen, is het misschien wenselijk 

even stil te staan bij de gedachte van „tijd” . Het kenmerkende van de schepping is, dat er bij haar 

steeds verandering is. Hetzij een dalen tot een steeds meer evenwichtige toestand (zoals in de we-

reld der stof), hetzij een stijgen tot een meer volmaakte bestaanswijze (zoals in de werelden van het 

leven). Door zijn zintuiglijke indrukken wordt de mens bewust van die veranderingen, en heeft 

hierdoor de gedachte van „tijd” . Die tijd is niet iets concreets, dat God zou geschapen hebben. Men 

zou veeleer moeten spreken van de „duur”  van allerlei gebeurtenissen, of, zoals Bergson, van het 

„worden” . 

Van Dood en Opstanding 

No. 52 

23 De Vader der geesten. 

In Hebr. 12: 9 is sprake van de vaders onzes vleses en van de Vader der geesten. In deze tekst ziet 

men een bewijs van de schepping van de geest door God. Hierop beroepen zich de voorstanders van 

het Creatianisme, de leer volgens welke God telkens weer de ziel van elk mens schept. Tevens 

meent men dan dat de geest wegens die aparte schepping onsterfelijk is. Zij zien het zo: Vader en 

moeder geven bij de huwelijksgemeenschap het substraat, de onderbouw; hierop wordt door God de 

geest met zijn persoonlijkheidskern ingeplant. De vaders onzes vleses geven met de moeders aan-

zijn aan de onpersoonlijke natuur, God vormt die door inplanting van de geest tot persoonlijke ziel. 

 

Deze mening vindt haar oorsprong in de leer der onsterfelijkheid. God blies, meent men, Adam een 

ziel in. Deze heet ook geest, zegt men. God schept telkens weer zo’n geest na elke bevruchting. 

 

We merken hiertegen op dat, als God na de natuurlijke verwekking telkens weer een geest geeft, 

hier geen tegenstelling gemaakt kan worden tussen de vaders des vleses en Hem, Dan zou God te-

vens ook onze Vader des geestes zijn, want van Hem kregen we dan onze persoonlijke ziel. Dan 

heeft elk mens twee vaders, die van zijn organisme en die van zijn geest. We geloven niet dat dit 

opgaat. 

 

De term: „Vader der geesten”  komt slechts éénmaal voor, hier. In het O.T. vinden we tweemaal de 

term ,,God der geesten van alle vlees” , Num. 16: 22 en 27: 16. Deze laatste twee teksten wijzen op 

de algemene levensgeest waar we op gewezen hebben in het vorige hoofdstuk, paragraaf 6 en 7. De 

term van Hebr. 12 kan tweeledig verklaard worden, n.1. als Schepper der engelen- en geestenwereld 

en als Degene die de volmaakt rechtvaardigen doet opstaan en hun een geestelijk lichaam geeft. 

 

Wat uit vlees is, is vlees, wat uit de Geest is, is geest, zegt Christus in Joh. 3: 6. Vlees duidt hier de 

gehele mens aan. Hij wordt geboren uit de wil des vleses, Joh. 1: 13, uit de zich persoon wetende en 

werkende mens. Als zodanig heeft hij mede verstand en wil (als hij eenmaal is). Zoals uit een plant 

een plant ontstaat, uit een dier een dier, zo ontstaat uit mensen een mens. Levi lag in in Abraham, 

Hebr. 7. Nergens echter heten mensen geesten, zij hebben geest maar zijn geen geesten. 

 

De Schrift noemt engelen geesten en zo kunnen ook overheden, machten, tronen en heerschappijen 

genoemd worden. Waar God hen geschapen heeft, kan Hij t.o.v. hen de Vader der geesten heten. 

 

Het best lijkt het ons echter toe in de Vader der geesten te zien Degene die de volmaakt rechtvaar-

dige tot geestwezens maakt. Zoals God Christus’ Vader is niet alleen door Zijn geboorte uit Maria, 

maar ook door de opstanding (Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U opgewekt - niet gegenereerd -, 

Hand. 13: 30, zie vs. 30), zo is Hij ook de Vader van hen die in hun opstanding „geesten”  zullen 

worden. Geen on- vormelijke wezens maar mensen met een verheerlijkt en hemels lichaam. 
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Dat zij „geesten”  heten, blijkt uit 1 Kor. 3: 5. Paulus wil de ontuchtige in Korinthe de satan overge-

ven tot verderf des vleses, opdat de geest behouden mag worden. Niet bij zijn dood, dus als „onster-

felijke ziel” , maar „in de dag van de Here Jezus” . Dit is bij Zijn wederkomst. Daaruit volgt dat 

het opstandinglichaam hier geest genoemd wordt. En zo ook in Hebr. 12. 

 

24 De geesten der volmaakt rechtvaardigen. 

 

Ook in deze tekst meent men grond te vinden voor de mening dat de ziel identiek is met de geest en 

dat de rechtvaardigen „van stonden aan”  bij Christus zijn. De Kantteek. van de S.V. zegt hiervan: 

„Dit is, zielen dergenen die de volmaakte heiligheid en zaligheid in de hemel bezitten. Zie 1 Kor. 

10: 13, hoewel dezelve nog een andere volmaking ten uitersten dage met hun lichaam verwachten, 2 

Tim. 4: 8.”  

 

Wij menen dat de dingen anders liggen. In Hebr. 12: 18-24 wordt een parallel getrokken tussen het 

Oude en het Nieuwe Verbond. Eerst noemt de Briefschrijver zes punten die het O.V. kenmerken: de 

tastelijke berg, het brandende vuur, duisternis, donkerheid en onweer, geklank der bazuin, stem der 

woorden. Mozes (de middelaar van het O.V.), dan zeven die tot het N.V. behoren: de berg Sion, de 

stad des levenden Gods (het hemels Jeruzalem), de vele (tien)duizenden engelen, de algemene ver-

gadering, de gemeente der eerstgeborenen, God de rechter, de geesten der volmaakt rechtvaardigen. 

 

Tot het laatste nu zijn zij, de hoorders van de Brief, gekomen. Dit wil echter niet zeggen dat dit alles 

toen reeds vervuld was (en nu is). Immers, het hemels Jeruzalem is nog niet op aarde. Noch is God 

nu reeds gezeten als rechter. Waarom zouden dan nu reeds „zielen”  zonder lichaam volmaakt in de 

hemel zijn? Evenmin als God nu reeds oordeelt, evenmin zijn er „zielen”  van volmaakt rechtvaar-

digen zonder lichaam. 

 

Er wordt hier een vergelijking gemaakt. Een vergelijking houdt punten van verschil en punten van 

overeenkomst in. Al staan hier nu meer de verschillen op de voorgrond, het overeenkomstige is er 

niettemin evenzeer. Dit ligt in de dragers van het Verbond. Die tot het Nieuwe Verbond behoren 

zullen evenzo goed Israëlieten zijn als die met wie het Oude Verbond gesloten werd (Hebr. 8). Te-

vens is in beiden sprake van een berg (Sinaï en Sion), van engelen (Gal. 3: 19 en Hebr. 12), van een 

middelaar (Mozes en Jezus), van bloed (Ex. 24 en Hebr. 12), van eerstgeborenen (Ex. 24 en Hebr. 

12), van een middelaar (Ex. 19: 17 en Hebr. 12) en van een schare (het volk in Ex. 18 en de alge-

mene vergadering, in meerdere vertalingen feestverzameling geheten. Geheel alleen staan echter de 

geesten der volmaakt rechtvaardigen. 

 

Wie zijn deze nu? Volmaakt, voleindigd rechtvaardigen staat in tegenstelling tot wettisch recht-

vaardigen. Wie in al de geboden des Heren wandelde, zoals Zacharias en Elisabeth, was wettisch 

rechtvaardig. Hij was onberispelijk voor de wet, zoals Paulus dit was voor hij Christus zag op de 

weg naar Damascus. Dit was een uiterlijke rechtvaardigheid, die in Hebr. 9: 10 genoemd wordt 

„rechtvaardigmaking des vleses” . Om volmaakt rechtvaardig te zijn, moet men een andere gerech-

tigheid bezitten, n.1. die welke uit God is, Fil. 3: 9. Dit is de rechtvaardigheid zonder de werken der 

wet, Rom. 3: 28, om niet, 3: 24. De Hebreeënbrief wekt op om tot de volmaaktheid voort te varen; 

om in te gaan achter de Voorloper in het binnenste heiligdom, waarin begrepen is de innerlijke 

rechtvaardiging ons door Paulus in Rom. 3 beschreven. In de opstanding verkrijgen dezen een he-

mels lichaam en heten zij geesten. Het zijn niet de van het lichaam aflijvige zielen der doden die nu 

in de Here sterven, maar de eerstgeborenen uit de doden die in een nieuw lichaam voor God staan. 
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Wat is de ene Doop? 

No. 28. 

 

Hetzelfde geldt voor Mt. 28. We verwijzen hiervoor naar wat we er al over schreven. We voegen er 

iets aan toe.  

 

1° Meerdere schrijvers zien in dat deze opdracht pas in de toekomst vervuld zal worden. Zo Wm. L. 

Pettingill in „Simple Studies in Matthew”  en Gaebelein in „The Gospel of Matthew” . De laatste 

citeert Darby, die de opdracht toekomstig stelt.  

 

2° Mattheüs is het evangelie van het Koninkrijk, n.1. op aarde, dat van de Besnijdenis, niet van Pau-

lus, dat van de Voorhuid, dat voor de hemelen bereidt. Nergens zegt de Schrift dat Petrus en de El-

ven ooit aan de Volken buiten Palestina gepredikt hebben. 

 

De mening dat de doop de getuigenis is dat bij de gelovige de ware geestelijke besnijdenis heeft 

plaats gehad en deze niets anders is dan de begrafenis van het oude uitgetrokken 62 lichaam der 

zonde (blz. 15), achten we mede onjuist. Ten eerste zou Paulus dan mede gezonden moeten zijn om 

te dopen, want het sterven en begraven worden met Christus behoort, en dat uitsluitend tot zijn 

evangelie. 

 

We zagen al dat het Nieuwe Verbond uitsluitend voor Israël is. Nergens zegt de Schrift dat de doop 

daarvan het teken is. Ook niet dat hij het teken is van het verbond van Gen. 12, dat de Schrijver het 

Genadeverbond noemt (mogelijk in navolging van het Calvinisme). We kunnen nog verder gaan en 

zeggen dat de doop nergens een teken heet. Wel heten de talen een teken, 1 Kor. 14: 22, wel had 

Paulus tekenen, 2 Kor. 12: 12 en deed hij ze, Rom. 15: 19, wel zal de mens der zonde tekenen doen, 

2 Thess. 2: 9, 13 en de Valse Profeet, Op. 13: 13 en bovenal heeft Christus veel tekenen gedaan, 

maar nergens noemt de Schrift de doop een teken; daarom is hij dit niet van het „Genadeverbond” . 

 

De doop is ook geen begrafenis van de oude mens. De Schrijver zal bedoelen: symboliseert die. 

Maar ook hiervan spreekt de Schrift niet en indien we uit haar putten om anderen te leren of iets 

voor te houden of voor te schrijven, zuilen we dit toch duidelijk moeten kunnen aangeven. Wat de 

Schrijver niet aangeeft, maar waarschijnlijk bedoelt, is Col. 2: 12: „zijnde met Hem begraven in de 

doop in welke gij ook met Hem opgewekt zijt.”  

 

Maar als de besnijdenis van Col. 2: 11, die niet met handen is geschied maar een geestelijke is en 

wel die welke Christus aan het kruis heeft ondergaan en waarvan de besnijdenis in het vlees een 

teken, is de doop van Col. 2: 12 ook een geestelijke. Als nu de Schrift de doop geen teken noemt, 

moeten we die dan nog, afgezien dat hij niet geboden is, zoals we nader zullen zien, wel uitbeelden? 

Rom. 6: 4 spreekt niet van een doop in water maar van een in Christus Jezus, Deze doop wordt 

omschreven in vs. 5: hij is het inplanten in de gelijkmaking van Zijn dood: De doop in Christus Je-

zus is een dopen in Zijn dood. Er staat niet: zovelen als gij tot in Christus Jezus gelooft, moet gij in 

water gedoopt worden, maar zovelen als gij tot in Christus Jezus gedoopt zijt. Dit kan geen uiterlij-

ke doop zijn maar is een diepere eenwording met Christus dan reeds bestond. God heeft niet bevo-

len die uit te beelden, anders was Paulus zeer zeker ook gezonden om te dopen. Hij dankt God ech-

ter er voor dat hij er slechts weinigen gedoopt heeft, 1 Kor. 1. Als de waterdoop noodzakelijk zou 

zijn, had hij dit nooit kunnen zeggen. 

Ds. Louw benadert de betekenis van de doop als hij zegt: „God zou zeker nooit bevolen hebben de oude 

mens te begraven, met Christus in het graf te leggen, als deze niet met Christus gestorven was,”  BL 15. 

Maar het „met Hem begraven”  worden is alleen in de geest, mystiek, en kan nooit door een doop in water 

weergegeven worden. Christus heeft tijdens Zijn dood niet in een watergraf gelegen, zo kan ons gedoopt 

worden in Zijn dood niet door een indompeling in water versymboliseerd worden. 
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Geloven is een eenvoudige zaak. Welke waarde echter deze eenvoudige daad heeft, maakt God in onze Doop 

zichtbaar. Hij beveelt ons, ons in het water te laten onderdompelen en eruit te laten opheffen. En even zo 

zeker, aldus verklaart God aan de dopeling, zijt gij in Mijn oog, in Mijn alles beslissend oordeel, gestorven 

naar uw ouden mens en opgestaan tot een nieuw leven. Gij zijt één met Christus in Zijn dood en opstanding. 

Gij zijt aangenaam in de Geliefde. Onder die verklaring zet God Zijn driemaal Heiligen Naam.”  Bl. 21. 

 

We zagen reeds dat noch Mk. 16: 16 noch Mt. 28: 18-20 voor deze bedeling zijn. De Schrijver licht 

ook Mt. 28: 19a uit zijn verband en vergeet wat vs. 19b geeft: lerende hen onderhouden wat Ik u 

geboden heb. Nooit echter heeft Hij de Israëlitische apostelen geboden wat Hij na Zijn opstanding 

aan Paulus geopenbaard heeft. Deze spreekt van de ene doop, welke is in de dood van Christus. Aan 

de Besnijdenis gaf Hij de waterdoop en de doop in heilige geest, dus twee dopen. De laatste ging bij 

Cornelius zelfs voorop. Maar de doop in heilige geest en de doop in Christus’ dood zijn geheel ver-

schillend. Wie zich laat dopen, zou zich de heilige geest moeten zien gegeven, uitkomend in talen 

en wondergaven. Wie Christus’ doodsdoop wil, heeft daarin de ene doop en kan zich geen andere 

laten toedienen, want dan zijn er twee en Paulus zegt dat er één doop is, n.1. in de sfeer van Zijn 

evangelie. 

 

We hebben genoegzaam bij meerdere punten stilgestaan en deden dit ook in verband met de vol-

gende richtingen, maar gaan nu besluiten. 

 

Paulus, wiens navolgers we moeten zijn, heeft nooit bevolen met water te dopen. Hij dankt God dat 

hij er zo weinigen gedoopt heeft, 1 Kor. 1: 10. De doop is geen teken noch zegel, want anders had 

Paulus daarvan gesproken. De geestelijke doop is ook geen belijdenis van Christus, maar een gees-

telijk komen in Christus. Hij is geen belijdenis van zonden maar een veroordeling van de zonde, een 

begrafenis van de oude mens; en deze kan alleen opstaan als hij een nieuwe schepping wordt, 2 

Kor. 5: 17, en wat men dan in het vlees leeft, leeft men alleen niet door het geloof in, maar door het 

geloof van Christus, Gal. 2: 20. Dat wordt al te vaak vergeten. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXIX No. 5 MEI 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 5. 

HEBREËN 11. GODS MACHT OVER DE DOOD. 

Bij gelijkenis weder gekregen. 

God machtig (hem) ook uit de doden te wekken, waaruit hij hem bij gelijkenis weder gekregen 

heeft.       Vs. 18, 19. 

 

Izaaks offer was een uitbeelding van dingen die een hogere realiteit inhouden en gaat in zijn geheel 

verder dan alleen de opstanding weer te geven. Naast het als het ware mede in de dood gaan beeldt 

het ook in type uit wat God antitypisch door Christus heeft laten volbrengen. Zoals Abrahams enig-

geboren zoon willig het hout droeg, waarop hij gelegd zou worden en zich geheel aan zijn vader 

over gaf (want we lezen geen woord van verzet nadat Abraham hem bekend gemaakt had dat hij het 

offer zou zijn) en de dood afwachtte, zo heeft in veel rijkere zin Gods eniggeboren Zoon het hout 

gedragen waaraan Hij gehangen zou worden en Zich geheel overgegeven. En meer dan dat: ook 

Zichzelf door de Geest geofferd. 

 

Het is echter niet over dit alles dat de Briefschrijver uitweidt; daarvoor zijn andere Schriftdelen. Hij 

vestigt de aandacht op de opstanding en laat zien dat Abraham in de opstanding der doden geloofde 

door er op te wijzen dat Izaak door gelijkenis uit de doden gewekt is. De losmaking der touwen 

typeerde de herleving, het afkomen van het altaar de opstanding. En dit ,,op de derde dag” , Abra-

ham geloofde in de opstanding. Hij wist dat bij de dood alle banden van het aardse leven worden 

afgesneden en dat alleen in de opstanding het bewuste leven terugkeert en voortgezet kan worden. 

Maar hij wist ook dat God hiervoor kracht moest gebruiken.. Dit kon Hij, Hij was machtig omdat 

Hij krachtig was en Hij een andere macht, die van Satan, kon dwingen de door hem bewaarden vrij 

te laten. 

 

Abrahams geloof verschilde ten zeerste van dat hetwelk de meeste gelovigen onzer dagen hebben, 

n.1. dat ze, bewust voortlevende, naar de Here opstijgen. Maar wat voor macht heeft Deze dan te 

betonen. Een voorwerp dat soortelijk lichter is dan de omgevende vloeistof stijgt vanzelf op; pas 

voor een dat soortelijk zwaarder is moet kracht ingezet worden. Voor de opstanding is dit ook het 

geval, en Abraham was overtuigd dat God deze kracht had en daarom machtig was dit te doen. 

 

Abrahams geloof kan ook ons van nut zijn. Hij geloofde niet dat Izaaks ziel opsteeg en bij God 

voortleefde, maar dat zijn zoon, zo hij geofferd werd, in het Dodenrijk kwam. Maar ook dat God 

hem, uit de doden, weer kon opwekken. Niet ten laatste dage maar nog tijdens zijn leven, opdat God 

Zijn belofte zou kunnen vervullen. 

 

Abrahams geloof staat lijnrecht tegenover de Traditieleer van het ,,van stonden aan”  bij Christus 

zijn die men veelal de gelovigen voorhoudt. Om bij Christus te komen moet God, zolang Satan niet 

gebonden is, en dat wordt hij eerst bij Christus’ wederkomst, kracht inzetten om uit de dood te 

wekken. Zo geloofde Abraham het en dit kunnen we van hem leren. En laat onze hoop bij ons ster-

ven een zekere gelijkenis hebben met die van Abraham n.1. dat God machtig is Zijn geweldig grote 

kracht in te zetten (Ef. 1: 19, 20) om daardoor Zijn belofte in Christus te bevestigen en aan Deze 
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een triomferend lid toe te voegen dat de prijs heeft verkregen.     P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 41. 

HET BINNENDEEL, ROM. 5 -.12-8: 39. 

Algemene Inleiding. 

 

Met Rom. 5: 12 begint het binnendeel van Romeinen; dat er de centrale plaats van inneemt. Het 

handelt over dingen die Paulus in Rom. 16: 25 en 26 een verborgenheid noemt. Deze omvat het 

teruglopen op Adam en het handelen over de twee personen die de geschiedenis van het gehele ge-

slacht radicaal beheersen, Rom. 5, over de verhouding van zonde en genade en over de crisistijd van 

de overgang van een geestelijk herborene tot gerechtvaardigde, Rom. 6 en 7 om te besluiten met een 

machtig loflied dat doet horen welke middelen God gebruikt om dit alles uit te werken en juicht 

over de heerlijkheid der liefde van Christus, Rom. 8. (Zie de Structuur van de Romeinenbrief in zijn 

geheel). 

 

Paulus zegt dat de verborgenheid die hij hier openbaart, verzwegen is geweest gedurende de ,,tijden 

der eeuwen”, Gr.: „aionische tijden” . Dat „verzwegen”  is een eigenaardig woord. Het zegt dat er 

eertijds niets van is geopenbaard. De verborgenheid van Christus, genoemd in Ef. 3, is niet verzwe-

gen geweest maar er is gaandeweg meer licht over gekomen, maar de in Rom. 16 genoemde ver-

borgenheid is in haar geheel verzwegen geweest. We vinden daarvan dus geen spoor in het O.T., 

aan Israël is er niets van meegedeeld; ze werd pas „nu”  door de profetische Schriften geopenbaard 

en wel aan de Volken, de Natiën buiten Israël en dat tot gehoorzaamheid des geloofs. Die profeti-

sche Schriften zijn dus geen Schriften van oudtestamentische maar van nieuwtestamentische tijd. 

Echter buiten Paulus’ Brief aan de Romeinen hebben we geen ander Geschrift hierin zodat we, waar 

hij in 16: 25 ook spreekt over „mijn evangelie”, misschien mogen aannemen dat hij zelf meerdere 

Brieven in de geest van Romeinen geschreven en naar vele gemeenten verzonden heeft waarin hij in 

gelijke geest deze dingen naar hun behoeften behandeld heeft. Wil men het anders opvatten en aan-

nemen dat meerdere N.T. profeten er ook over geschreven hebben, dan willen we daarover niet 

twisten maar alleen opmerken dat Paulus niet zegt: Schriften der profeten, maar: profetische Schrif-

ten wat de klemtoon legt op het „profetische”  der Schriften, wat niet wil zeggen: het spreken over 

toekomstige dingen maar over het van Gods kant geopenbaarde, en niet wijst op hen aan wie het 

geopenbaard werd, eventuele N.T.-profeten. Evenals „de aionische tijden”  niet wijst op de tijden 

der eeuwen in het algemeen maar op het karakter van die tijden, zo wijst „profetische Schriften”  

o.i. niet op de Schriften der Profeten maar op de aard ervan en zo kunnen we ze zeer goed beperken 

tot Paulus’ Brieven waarvan er dan slechts één tot ons gekomen is. Hoe ook opgevat, Rom. 5: 12 - 

8: 39 handelt over een verborgenheid die steeds verzwegen is geweest en pas door Paulus is geo-

penbaard. 

 

Inleiding tot Rom. 5: 12-21. 

 

Rom. 5: 12-21 handelt niet over de zondeN maar over de zondE, niet over de ongehoorzaamheid 

aan de wet van het geweten door de Heiden, noch aan de wet van Sinaï door de Jood maar over de 

misdaad van Adam die het falen van Jood en Heiden verklaart. We worden hier gesteld voor de 

diepte van de verdorvenheid der menselijke natuur waaruit blijkt waarom in het vlees geen goed 

woont en allen zijn afgeweken. De oorzaak is de wet der zonde en des doods. Maar, en dit is het 

Goddelijke, daartegenover wordt Christus’ werk gesteld en de heerschappij der genade. 
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Het teruglopen op Adam brengt mee dat wc de termen Jood en Heiden, Israël en de Volken, besnij-

denis en voorhuid niet vinden. Er wordt over het gehele geslacht gehandeld in zijn grondeenheid. 

Het gaat verder niet over geredden en verlorenen, gelovigen en ongelovigen, er wordt slechts ge-

sproken over twee personen en deze beheersen en beïnvloeden radicaal het gehele geslacht. Er 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de eerste en de laatste Adam, de eerste die meer dan allen de 

dood gebracht heeft en nog brengt, de laatste die deze dood niet alleen opheft maar over allen een 

genade brengt die hun leven rechtvaardigt en een overvloed van genade voor velen die hen doet 

heersen, en zo meer geeft dan wat de eerste heeft verloren doen gaan. In één woord, de heerschappij 

der zonde, veroorzaakt door Adam, wordt vervangen door de veel intenser en verhevener heer-

schappij der genade aangebracht door Christus. 

 

Adam en Christus worden met elkaar vergeleken; er zijn dus overeenkomsten en verschillen. Men 

zie : 

 

Overeenkomst:   12-14 Daarom gelijk...     Het „alzo” ontbreekt hier.  

Tegenstelling:    15 Maar niet gelijk...        veel meer. 

  16-17 En niet gelijk...       veel meer.  

Overeenkomst:  18 Zo dan gelijk...            alzo ook. 

  19 Want gelijk...               alzo... 

Tegenstelling:    20 Zonde meerder...         genade overvloediger. 

Overeenkomst:  20 Gelijk...                       alzo ook. 

 

Adam doodde allen. Hierin kan Christus hem niet overtreffen. Zijn redding is echter van gelijke 

draagwijdte. Wanneer de gevolgen van Christus’ werk echter in tegenstelling geplaatst worden tot 

Adams misdaad is er steeds een overtreffen en wel aan Christus’ zijde. Christus is bestemd ge-

worden om veel meer voor elk kind van Adam te doen dan Adam deed. De heerschappij van dood 

en zonde, vs. 14, 21 wordt vervangen door de heerschappij der genade die veel overvloediger ge-

worden is. 

Indeling en tekst. 
 

Rom. 5: 12-21 bevat vier onderdelen: 

 

A1 / 5: 12-14.    Door één mens zonde en dood. 

     B1 / 5: 15.         Genade gaat uit boven de misdaad. 

     B2 / 5: 16, 17.   Genade leidt tot rechtvaardiging. 

A2 / 5: 18.-21.  Door één mens rechtvaardigheid en leven. 

 

Elk dezer heeft nog drie zinsneden: 

 

A1 / a1 / 12.    Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ( en door de zonde  

         de dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

       b1 / 13.        want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet  

            toegerekend als er geen wet is, 

                 c1 / 14.          maar (toch) heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet  

gezondigd hebben in gelijke overtreding als die van Adam, die een voorbeeld 

is van Hem die komen zou, 

       B1 / d1 /15.    Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. 

       e1 /     Want stierven door de val van één allen,  

           f1 /       veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.1.) die van de  

éne mens Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

B2 / d2 / 16.   En niet gelijk (het vonnis is) door de één die gezondigd heeft, (is) het  

geschenk. Want het oordeel over één val (leidde) tot veroordeling, maar de  
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genadegave uit vele misstappen tot rechtvaardigstelling. 

           e
2 

/l 7             Want, heeft door de val van de éne de dood geheerst door die éne. 

               f2 /       veel meer zullen zij die de overvloed der genade en het geschenk der gerechtigheid  

   ontvangen in het leven heersen door de éne, Jezus Christus. 

A2 /a2 /18.      Zo dan, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling (is gekomen), zo  

         (komt) het ook door één (leven der) gerechtigheid voor alle mensen ten leven: 19. Want,  

         evenals door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden gesteld, zo  

          zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden  

        gesteld. 

         b2 / 20.        Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de val groter zou worden. En waar de  

   zonde is toegenomen, is de genade overvloediger geworden, ca/ opdat, evenals de  

zonde heerst tot de dood, zo ook de genade zou heersen, door gerechtigheid ten  

aionischen leven door Jezus Christus onze Here. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

DE VISIE VAN KARL BARTH (vervolg) 

 

We zouden nog allerlei andere gevallen kunnen aanhalen waar Karl Barth, evenmin als veel andere 

theologen, voldoende rekening houdt met de juiste woorden „die de Heilige Geest leert” , en dus 

allerlei dingen op hetzelfde niveau plaatst. Laat ons nog slechts aanstippen, dat „epouranios”  voor 

hem hetzelfde is als ,,ouranios” . Zie bijv. II, 2, 472 en III, 3, 507 in verband met Ef. 1: 3. 

 

We zullen hier ook niet handelen over de derde „positie”  of „sfeer van zegening” , die der vol-

maaktheid in Christus, door Paulus en meerderen met hem reeds bereikt, en waartoe alle „heiligen 

en getrouwen in Christus Jezus” , tot wie de brief aan de Efeziers gericht is, uitgenodigd worden te 

komen, Ef. 4: 13. Van (klein) kind (nèpios) kan men niet slechts „zoon” , maar zelfs „volkomen 

man, tot de mate der grootte der volheid van Christus”  worden, door Gods overvloedige genade. 

Daartoe moet men de Waarheid in liefde vasthouden. 

 

Als men duidelijk inziet dat de Schrift verschil maakt tussen de positie van „klein”  kind en van 

zoon, zal het gemakkelijker zijn ook het verschil te bemerken tussen zoon en „volkomen man” . 

 

Als algemene conclusie menen we te mogen zeggen, dat Karl Barth’s algemeen schema van de ge-

schiedenis des heils en van de geestelijke posities te weinig onderscheid maakt, allerlei verschillen-

de dingen op dezelfde lijn tracht te plaatsen en daardoor allerlei spanningen of zelfs tegenstellingen 

doet ontstaan, die niet door een handige dialektiek overwonnen kunnen worden en die de eeuwen-

oude strijd tussen de theologen en de grote verdeeldheid tussen de kerken alleen kan voortzetten en 

niet oplossen. Daarbij menen we, dat vele dingen werkelijk in strijd zijn met Gods geschreven 

Woord en dat, ten onrechte, vele dingen „vergeestelijkt”  of veronachtzaamd worden. 

 

Daarentegen kan een meer volledig schema der aionen en der geestelijke posities alle Schriftdelen 

beter tot hun recht laten komen, en zo verdwijnen allerlei pseudoproblemen. Men leert dan ook 

Gods overvloedige genade beter kennen en wordt aangespoord in de geest te komen tot het einddoel 

van de weg der behoudenis: de volle geestelijke gemeenschap met Christus en met God. Zo kan 

men, al in de tegenwoordige boze aioon en de tijd van het zuiver geloof, de volle heerlijkheid van 

Gods genade loven. 

 

 

Na het Aanhangsel plaatsen we een tabel, die enige contrasten doet uitkomen tussen de drie posities 
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van de gelovigen. 

 

AANHANGSEL. 

GELOOF EN THEOLOGIE. 

Geloof, in het algemeen, is het vertrouwen en aanvaarden van iets, dat we niet rechtstreeks kennen, 

door de getuigenis van een ander. 

In de Schrift hebben we een getuigenis Gods in een vorm, die aangepast is aan onze tegenwoordige 

bestaanswijze en die ons gegeven werd door mensen, die door God in staat gesteld werden Hem te 

horen, en die spraken en schreven gedreven door Gods Geest. 

Dit getuigenis betreft de Waarheid, verpersoonlijkt in Christus. 

Er moet van ons uit allereerst een algemeen geloof zijn, het aanvaarden dat de Schrift werkelijk in 

haar geheel Gods geschreven Woord is. Vervolgens een geloof in Christus, mogelijk gemaakt door 

hetgeen de gehele Schrift over Hem mededeelt. Want „hoe zullen wij Hem geloven van wie wij 

niet gehoord hebben” , Rom. 10: 14. 

Maar, om van de schriftelijke uitdrukking van de inhoud van ons geloof te komen tot ware kennis 

van Christus, van de Waarheid, is er een verlicht verstand nodig, Luk. 24: 45, Ef. 1: 18, en dus we-

dergeboorte, 1 Kor. 12: 3; 1 Joh. 2: 14-21; 5:1, 6-10. Hoe meer we al onze gedachten gevangen ge-

ven tot de gehoorzaamheid van Christus, 2 Kor. 10: 5, des te minder we de werking van de Heilige 

Geest in ons tegenstaan, hoe meer we Christus, de Waarheid, liefhebben, hoe beter we Hem zullen 

leren kennen, des te uitgebreider zal ons geloof zijn en des te beter zullen we het in woorden kun-

nen uitdrukken. 

De systematische uiteenzetting van onze Schriftkennis, en dus de inhoud van ons geloof, kan men 

Schrifttheologie of Schriftwetenschap noemen. Ze is het resultaat van het in werking brengen beide 

van ons intuïtief en redenerend verstand, door de Heilige Geest verlicht, Maar die uiteenzetting is 

steeds gebrekkig en moet steeds aan de Schrift getoetst en verbeterd worden om steeds tot een meer 

nauwkeurige formulering der Waarheid te komen. Wij „hebben”  dus nooit de Waarheid, bijv. in 

een reeks leerstellingen. We hebben slechts een gebrekkige kennis van de Waarheid, van Christus, 

van het absolute. 

Dit wil echter niet zeggen, dat we niet zeker zijn van hetgeen we geloven. Want door de wederge-

boorte ontstaat er een geestelijke gemeenschap met Christus, met het absolute, en bereikt ons geloof 

werkelijk Christus, de Waarheid, al kunnen we dit geloof niet op volkomen juiste wijze formuleren, 

al is onze bewuste kennis, onze Schriftwetenschap in zekere mate feilbaar. Er is dus een zekerheid 

des geloofs, Hebr. 10: 22; 11:1. Door de schriftelijke getuigenis Gods kunnen we Hem zelf horen 

spreken. 

Door het aanvaarden van hetgeen God ons wil zeggen door middel van Zijn schriftelijke getuigenis, 

hebben we zekerheid. Niet alleen zekerheid dat we de Waarheid gevonden hebben, maar zekerheid 

van onze levensgemeenschap met Christus, dus van ons heil. Die zekerheid steunt niet op ons ver-

stand, onze theologie, ons gevoel, onze bevinding, maar vloeit voort uit die geestelijke gemeen-

schap met Christus. Het is pas nadat we, door Gods genade, tot die gemeenschap gekomen zijn, dat 

we de inhoud van ons geloof op verstandelijke wijze trachten uit te drukken, dat we heerlijke be-

vindingen kunnen hebben (waarbij die van de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat), al den-

ken we niet vaak meer aan eigen zegen. 
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            TABEL VAN DE DRIE GEESTELIJKE POSITIES 

 
en de drie sferen van zegening 

AARDSE SFEER HEMELSE SFEER OVERHEMELSE SFEER 

Nieuwe geboorte  

Joh. 1: 13; 3: 3, 7, 8; 

1 Petr. 1: 3, 23; 2: 2. 

Nieuwe schepping 

2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 15. 

 

Nieuwe mens  

Ef. 4: 24; Kol. 3: 10. 

 

„Klein kind van God (slaaf) 

Rom. 8: 15; Gal. 3: 24; 4: 1, 9; 

1 Joh. 3: 9, 10. 

Zoon van God (vrij)  

Rom. 8: 14; Gal. 3: 25; 4: 5. 

 

Volkomen man  

Ef. 4: 13. 

 

Vernieuwing van het verstand 

Rom. 12: 2. 

Oude mens gekruisigd  

Rom. 6: 6. 

Oude mens uitgedaan  

Ef. 4: 22; Kol. 3: 9. 

Onder de zonde (slaaf)  

Rom. 7: 14. 

Der zonde dood  

Rom. 6: 2; 8: 2. 

Der zonden dood  

Ef. 2: 1, 5; Kol. 2: 13. 

Gezegend in Abraham  

(zie de profeten). 

Gezegend met Abraham  

Gal. 3: 9, 14. 

Belofte in Christus  

Ef. 3: 6 

Stof der aarde  

Gen. 13: 16. 

Sterren des hemels  

Gen. 15: 3-6. 

In het overhemelse  

Ef. 1: 3; 2: 6. 

Vergeving der zonden  

Mat. 6: 12-15; 18: 27-35. 

Rechtvaardiging  

Hand. 13: 39; Gal. 2: 16. 

Volkomen genade en verlos-

sing Ef. 4: 32; 1: 7. 

Zonden bedekt 

1Joh. 2: 2; 4: 10. 

Verzoening  

Rom. 5: 10; 1Kor. 5: 18-20. 

Volkomen verzoening  

Ef. 2: 16; Kol. 1: 21. 

Opstanding ten laatste dage 

Joh. 6: 39-54. 

Opstanding uit de doden  

1Thess. 4; 1 Kor. 15. 

Uitopstanding uit de doden  

Fil. 3: 11; Kol. 3: 4. 

Aards Jeruzalem  

Gal. 4: 25. 

Jeruzalem in de hemelen  

Gal. 4: 26; Hebr. 12: 22. 

In de rechter Gods  

Ef. 1: 20; 2: 6. 

„Beërven”  de aarde  

Mat. 5: 5. 

„Beërven”  de wereld  

Rom. 4: 13; Gal. 3: 29; 4: 7. 

„Erfenis”  der heiligen  

Kol. 1: 12. 

Aionisch leven op aarde  

Joh. 3: 15-18; 1 Joh. 5: 11. 

Aionisch leven in de hemelen, 

Rom. 6: 23; Gal. 6: 8-10;  

Tit. 1: 2. 

Christus hun leven  

Fil. 1: 21; Kol. 3: 3, 4 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 53. 

25 Eenmaal gezet te sterven, daarna het oordeel. 

 

„En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo zal ook Christus, 

eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, ten anderen maal zonder zonden gezien 

worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid (behoudenis)” , Hebr. 9: 27, 28. 

 

Vaak haalt men ook deze tekst aan om aan te tonen, dat de ziel bewust voortleeft, immers, vlak na 

het sterven komt het oordeel. 

 

De mening dat „daarna”  vlak daarna, onmiddellijk daarop betekent, is niet met de Schrift te bewij-

zen. In sommige teksten betekent het: vlak daarop; zo Joh. 11: 7, 11; 19: 38. In anderen verloopt er 

een zekere tijd, zo Joh. 19: 28, Mk. 16: 12. Het „daarna”  van Lk. 5: 27, Joh. 5: 14 kan wel enige 

dagen geweest zijn, dat van Lk. 10: 1, Joh. 6: 1,7: 1, 13: 7, 21: 1 wel enige weken, dat van Joh. 3: 

22, 5:1, Hand. 7: 7 enige weken of enige maanden, dat van Hand. 13: 20 is enige jaren en het „daar-

na”  van Hand. 15: 16 duurt al 19 eeuwen. Men ziet, dat men uit Hebr. 9: 27 niet mag concluderen, 

dat het oordeel direct na de dood volgt. Dit kan zeer goed pas zijn bij de opstanding. En in die zin 

nemen wij het ook, gezien al wat de Schrift hierin geeft. 
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We zouden het hierbij kunnen laten, menende dat deze tekst niets tegen de leer der opstanding in-

houdt. We zouden er echter ook nog op kunnen wijzen dat een ander woord, „eita” , ook door 

„daarna”  vertaald, evenzeer door grote tijdsruimte van het voorafgaande gescheiden is, zie 1 Kor. 

15: 1 en 24, maar we vermelden dit terloops. Het is over de verdere inhoud van de tekst dat we een 

woord willen zeggen. 

 

Eerst over het woord „gezet” . Dit is te sterk vertaald. In Lk. 19: 20 heeft de S.V.: weggelegd (het 

pand); zo ook Col. 1: 5 (hoop weggelegd) en 2 Tim. 4: 8 (kroon weggelegd). De Nwe. Vert. zet dan 

ook in Hebr. 9: 27 een ander woord, n.1. „beschikt is” . Echter, dit wijzigt de tekst niet zo zeer. 

 

Komend tot het verdere van de tekst, is het wel vreemd te midden van een vergelijking tussen het 

offer van de tweeërlei soort hogepriester en het ingaan in het heiligdom ineens een zinsnede aan te 

treffen over het sterven van de mens en zijn (toekomstig) oordeel, iets eigenlijk in het geheel niet in 

de uiteenzetting past. We geloven daarom dat er iets anders bedoeld wordt. 

 

In hfdst. 7: 8 is sprake van het nemen van tienden door mensen die sterven, dat zijn de priesters, 

hier, in 9: 27, vinden we weder de twee woorden: mensen, en sterven. In hfdst. 7 worden twee 

priesterschappen vergeleken, in hfdst. 9 tweeërlei offeranden. De O.T. hogepriester ging in in de ta-

bernakel, vs. 7, Christus in het heiligdom zonder handen gemaakt, vs. 21, de O.T.-hogepriester ging 

elk jaar in, Christus slechts éénmaal, vs. 25, de hogepriester met vreemd bloed, vs. 25. Christus met 

Zijn eigen,  

vs. 12. Dan volgt vs. 27 ,,En gelijk het de mensen ….. het ,,de”  heeft hier de kracht van ,,die’, be-

schikt was eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo zal ook Christus ten anderen male zonder 

zonden gezien worden “  

 

De uitspraak over het sterven van mensen moet men o.i. niet opvatten als gaande over mensen in 

het algemeen. Het betreft hier de mensen waarover gehandeld is, de hogepriesters. Het „oordeel”  is 

hier niet een al of niet-schuldig verklaren vlak na de daad, maar het is de beslissing die plaats vond 

na de dood van de hogepriester. Dan mochten allen die onopzettelijk iemand gedood hadden en naar 

een der vrijsteden gevlucht waren, vrij uitgaan. Er werd eerst een oordeel over zulk een gehouden of 

de doodslag al of niet opzettelijk was, Num. 35: 24, 25. In het laatste geval bleef hij in leven, maar 

moest in de vrijstad blijven tot de dood van de hogepriester, want hij lag onder de dreiging van de 

bloedwreker, Num. 35: 26, 28. Na de dood van de hogepriester was het oordeel: de beslissing ten 

leven en om in de stad te blijven en tevens de bedreiging door de bloedwreker opgeheven en kon de 

doodslager wederkeren tot zijn bezitting, vs. 28. Die dood bracht de beslissing tot vrijheid. 

 

De antitypische betekenis reikt verder. De vluchtende doodslager vindt zijn antitype in de wederge-

boren gelovigen, die zich onder het Godsoordeel voelen komen te liggen; voor wie de zonde de 

dood wordt, Rom. 7: 13. Zij nu die naar Hem opzien als de grote Hogepriester, weten dat Zijn dood 

hen vrijmaakt van de wet der zonde en des doods en dat er nu voor hen geen veroordeling is, omdat 

zij in Christus Jezus zijn, Rom. 8: 1, de grote antitypische Vrijstad. 

Hebr. 9 gaat evenwel nog verder en toont ook hierin weer het meerdere priesterschap. De dood 

van de hogepriester des Ouden Verbonds gaf de doodslager zijn vrijheid. Niet zijn leven. De leven-

de Hogepriester van het Nieuwe Verbond geeft een hogere verwachting. Geeft Zijn dood de vrijma-

king, Zijn verschijning geeft algehele behoudenis en het hogere leven. 

 

De „verwachting tot zaligheid’’ is de wederkomst. Dan wordt Christus ten anderen male gezien, nu 

niet komend om de zonden te verzoenen (dit is het „zonder zonden” ), maar tot behoudenis. Hierin 

is dan voor hen die gestorven zijn, de opstanding besloten, voor de levende overgeblevenen de ver-

andering in een punt des tijds. Zoals de O.T. hogepriester na zijn ingaan in de linnen kleding, zijn 

sierlijke kledij moest aandoen om daarna voor het volk te verschijnen, Lev, 16: 23, 24, zo zal Chris-
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tus in heerlijkheid verschijnen. Echter is dit alleen tot behoud voor degenen die Hem verwachten. 

 

De mensen die beschikt zijn te sterven, zijn de hogepriesters. In hogere zin is dit ook met Christus 

het geval, n.1. om veler zonden weg te nemen. Maar de O.T. hogepriesters werden niet weer levend 

en konden niet meer gezien worden. Met Christus zal dit wel zo zijn. Hier brengt Zijn verschijning 

bevrijding. N.l. van de dood. 

 

Men ziet hoe het woord „het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel”  een 

veel diepere en andere betekenis heeft dan die welke men er in het algemeen aan geeft. Als argu-

ment voor het bewuste voortleven vervalt het geheel. Indien men bovenstaande uitlegging niet wil 

aanvaarden, blijft nog steeds over het argument, dat het „daarna”  niet betekent „vlak daarop” . 

 

26 In of buiten het lichaam. 

 

„Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam weet ik niet, of 

buiten het lichaam weet ik niet, God weet het) dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in (he-

oos) de derde hemel tot in (eis) het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden“ , 2 Kor. 12: 

2-4. 

 

Laat ons eerst letten op de grondtekst: „Opgetrokken”  is hetzelfde woord dat in 1 Thess. 4: 17 ver-

taald is door „opgenomen”  en in Op. 12: 5 door „weggerukt” . De eerste twee zijn te zwak, de 

weergave van Op. 12 is beter. Het betekent: een zeer snel en met kracht wegtrekken, een wegruk-

ken. Dan is er verschil in voorzetsel, wat de S.V. aangeeft: tot in de derde hemel, en: in het paradijs. 

Het eerste wijst een grens aan en kan vertaald worden door: „tot aan”  (zie Hand. 1: 8; 17: 15) of 

„tot bij”  (Lk. 4: 42, Hand. 9: 38), het tweede betekent hier: „tot in” . Verder is er het „voor veertien 

jaar” . Dit kan geweest zijn op zijn tweede zendingsreis. Tenslotte is er de vraag: Wat is de derde 

hemel. M.a.w.: moet men die opvatten in tijdsorde of in plaatsorde. Naar de tijd zijn er drie heme-

len, de eerste die, „van overlang”  geweest zijn, die van de toen (malige) wereld (aioon), 2 Petr. 3: 5 

de tweede die nu zijn, 3: 7 de derde die van Op. 21. Men kan ze ook ,,plaatselijk”  d.i. sfeerlijk, als 

sferen nemen: dan zijn er de hemelen (de lucht- en sterrenhemel) en de hemel der hemelen, Deut. 

10: 14, 1 Kon. 8: 27 e.a. Voor het plaatselijke pleit het wegrukken, voor de tijdsorde het gezicht dat 

Paulus kreeg, een blik in de toekomst van de nieuwe hemel en aarde. 

 

Mogelijk moeten we beide aannemen maar dit is slechts gissen, want Paulus weet zelf niet hoe alles 

gebeurd is. Is het in het lichaam geschied, d.i. is hij lichamelijk opgeheven tot aan de sfeer die de 

Schrift in het O.T. de hemel der hemelen noemt of is het buiten het lichaam geschied, wat kan aan-

wijzen dat die sfeer tot hem nedergedaald is. Het ,,buiten”  behoeft n.1. niet te betekenen: „zonder” . 

Er is zonde die ,.buiten het lichaam”  geschiedt, 1 Kor. 1: 18, wat evenwel niet inhoudt dat ze „zon-

der”  het lichaam geschiedt. Eén ding is zeker, hij zag onuitsprekelijke dingen, dingen waarvan hij 

niet vermocht te vertellen omdat hij er geen woorden voor had. Het zijn zonder twijfel toekomstige 

dingen geweest, dingen die mogelijk over de vierde aioon heen reiken, een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde met een paradijs als in Op. 22 wordt beschreven, een dat zich uitbreidt tot alle volken, 

dat echter op aarde zal zijn. Het zijn toekomstige visies die hij gehad heeft en die de oude profetieën 

verre overtreffen, want de geluksstaat van de vierde aioon, de toekomende, is in het O.T. te vinden. 

 

Het is echter niet daarvoor dat we 2 Kor. 12 bespreken, maar voor de vraag of er een zelfstandig 

bestaan is van de ziel (die men zonder lichaam geest pleegt te noemen) buiten het lichaam om. De 

Traditie neemt dit als onomstotelijk aan. evenals de Spiritisten en Spiritualisten, maar dan zou Pau-

lus’ lichaam tijdens die openbaring dood geweest moeten zijn, volgens Jak. 2: 26. Maar de Schrift 

houdt ook bij visioenen aan de lichamelijkheid vast. Het is steeds met zijn lichaam dat een profeet 

„in de geest”  wordt. Waar het „buiten”  het lichaam niet behoeft te betekenen „zonder”  lichaam, 

geeft 2 Kor. 12 geen bewijs voor het onafhankelijk bestaan van de ziel. Paulus is niet met of zonder 
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dood lichaam opgetrokken, hij is als „mens”  opgetrokken, weggerukt , geweest, vs. 2, als levend 

(en „lichamelijk” ) mens. Hiermee valt de mening dat de ziel een zelfstandig bestaan zonder li-

chaam zou kunnen hebben en zonder hersenen zou kunnen denken of ervaren zoals Paulus deed. 

 

Wat is de ene Doop? 

No. 29. 

De Baptistische Doopsbeschowing (Slot). 

 

Paulus vermeldt de doop negen maal. In 1 Kor. 1: 14 dankt hij God dat hij zo weinigen gedoopt 

heeft, in 1 Kor. 10: 1, 2 spreekt hij over een symbolische doop, in 12: 13 heeft hij het over een doop 

in een lichaam in een Geest, in 15: 29 spreekt hij mogelijk over de bloeddoop van martelaars, in 

Gal. 3: 27, Rom. 6: 3, 4 en Col. 2: 11, 12 spreekt hij over de doop in Christus’ dood. Deze alleen 

kan de ene doop van Ef. 4: 5 zijn. Alleen in 1 Kor. 1: 14 is sprake van een waterdoop en die bedient 

Paulus juist niet. Laat ons dan zijn navolger zijn, zoals hij vraagt in 1 Kor. 4: 11 en 11: 1; in Pil. 3: 

17 staat: medenavolger. 

 

Ten slotte dit: Willen de Baptistische gelovigen zich niet eens opnieuw oriënteren en onderzoeken 

of de dingen niet anders liggen dan hun geleerd wordt. Zij zullen daarbij niet verliezen maar win-

nen, n.1. Paulus volgende, volmaakt gesteld worden in Christus. En willen degenen onder hen die 

Israëls herstel geloven ten volle aan Israël laten wat de Here voor hen bestemd heeft? 

 

4 De Doopsgezinde beschouwing 

a. De oude leer. 

Als vaders der Doopsgezinde richting moeten beschouwd worden Grebel en Manz, oorspronkelijk 

bekeerlingen van Zwingli, maar die zich later echter tegen hem keerden o.a. inzake de kinderdoop 

en zijn kerkidee. De richting heeft al direct een grote uitbreiding gekregen ook in ons land, maar is 

fel vervolgd door Paus-, Vorsten- en Lutherdom en heeft talloze martelaars gehad; zij verzetten zich 

niet tegen de vervolgers en worden vaak ,,slachtschaapkens van Christus” genoemd. 

 

De eerste weergave van de Doperse visie vinden we bij Grebel die reeds in het jaar van het ontstaan 

dezer Reformatorische stroming aan Münzer schreef: ,,De doop wordt in de Schrift beschreven als te 

betekenen dat de zonden van de dopeling die zich bekeerd heeft en er voor en na gelooft, weggewassen zijn 

door het geloof en het bloed van Christus verder betekent hij dat hij (de dopeling) dood moet zijn geworden 

voor de zonde en wandelt in nieuwheid des levens en dat hij zeker zal behouden worden als hij leeft uit de 

zin van de innerlijke doop “ , Enigszins verkorte weergave. Later schrijft hij of Manz aan de Raad van 

Zürich ,,dat de doop niets anders is dan het sterven van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens; 

ook dat Christus bevolen heeft te dopen hen die onderwezen zijn en dat de apostelen niemand doopten dan 

die onderwezen was” . (Eveneens samenvatting), Het eerste artikel van de Schleitheim-Belijdenis in 

1527 handelt over de doop en luidt: Wat de Doop aangaat, deze zal bediend worden aan hen die tot bete-

ring des levens zijn gekomen en die waarlijk geloven dat hun zonden door Christus weggenomen zijn en aan 

allen die wandelen in de opstanding van Jezus Christus en met Hem wensen begraven te worden in Zijn dood 

zodat zij met Hem mogen opstaan, Dit sluit de kinderdoop uit. Hiervoor hebben we het fundament en getui-

genis der apostelen, Mt. 28, Mk. 16, Hand. 2, 8, 16, 19“ , Later zegt Menno Simons (1496-1562) ,,De 

gelovende ontvangt vergeving van zonden niet door de doop maar in de doop daar zij het rijke evangelie van 

Jezus Christus, dat hun gepredikt en onderwezen is, geloven n.1. de goede boodschappen van genade, verge-

ving der zonden, vrede, gunst, barmhartigheid een eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Zij onder-

gaan een verandering van geest, zien af van zichzelf, hebben bitter berouw over hun oude zondige leven en 

schenken alle ijver en aandacht aan het Woord des Heren Die hun zo’n grote liefde betoond heeft. Zij ont-

vangen daarom de heilige doop als een teken van gehoorzaamheid die voortspruit uit het geloof, een bewijs 
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van God en Zijn Kerk dat zij vast geloven in de vergeving der zonden door Christus Jezus zoals hun in het 

Woord van God gepredikt en onderwezen is” . (Werken II: 201a). Dit alles is ontleend aan The Menno-

nite Encyclopedia, dl. I, 1955. We menen dat uit een en ander voldoende de visie der Doopsgezin-

den van vroeger wordt weergegeven. Deze wordt bevestigd door die van nu. 

 

b. Weergave van nu. 

 
Voor de Doopsgezinden is de Doop het teken van de oude mens die sterven moet en van de nieuwe mens die 

door Gods kracht wordt opgewekt. Dit wordt het zuiverste uitgedrukt door de Dompeldoop (de doop door 

onderdompeling). De mens moet als door de dood heen door Gods genade gered worden. Pas als wij onszelf 

verliezen, al onze zelfgenoegzaamheid tot op de grond geschokt is, als wij weten dat wij moeten vergaan als 

God niet redt en als wij dan tot God komen als de verloren zoon, in de crisis van oordeel en overgave, kun-

nen wij het nieuwe leven vinden. Zo is de Doop, in het bijzonder de Dompeldoop, het beeld van de grote 

crisis van de mens, een crisis ten leven. De mens is in deze 

crisis van dood en leven ten nauwste met Christus in Zijn lijden en opstanding uit de doden verbonden. In het 

bijzonder spreekt daarvan Rom. VI. Juist de Doop drukt uit hoe radicaal en innig de gemeenschap met Chris-

tus is en wat zij betekent: een sterven; ja maar niet een hopeloos sterven van de natuurlijke mens maar het 

sterven met Christus en een wedergeboren worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods, tot 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. 

 

De Doop is een mysterie.De uiterlijke Doop is een teken dat heenwijst naar een geestelijk mystiek gebeuren. 

De gedoopte mens blijft een zondig mens, hij moet telkens weer door Gods genade worden wedergeboren. 
(Verkort ontleend aan ,,Wie zijn wij?”  uitgave van de Doopsgezinde Gemeente te Groningen in 

1947). 

 

c. Teken van het Christusverbond. 

 

In ,,Wie zijn wij?”  zeggen de Schrijvers verder dit: ,,De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het 

Nieuwe Testament welk woord eigenlijk vertaald moet worden door „verbond” . Het Nieuwe Verbond is het 

Christusverbond tussen God en allen die geloven, die Christus als Heer van hun leven hebben aangenomen. 

Elk van die verbonden heeft een „teken” , de mens die dit teken ontvangen heeft is in het verbond opgeno-

men. Het teken van het Oude Verbond is de besnijdenis, die van het Nieuwe de doop. Nu is er groot verschil 

tussen beide verbonden: het Oude-Verbond sluit God met een volk, het Joodse volk; dit is een natuurlijke 

groep mensen, het geslacht van Abraham, Izaak en Jacob; hiertoe behoort men door geboorte en het teken 

ervan kan dan ook kort na de geboorte gegeven worden, het is een zuiver lichamelijk teken; het Nieuwe Ver-

bond echter is niet beperkt tot een bepaald volk of ras en daartoe behoort men niet door geboorte maar door 

Gods roeping en het eigen vrijwillige antwoord op de roeping. Hier is het het persoonlijke geloof, de per-

soonlijke bekering, het persoonlijk door de kracht Gods tot een nieuw leven geboren worden dat leidt tot het 

Christusverbond en daarom kan de doop niet onmiddellijk na de geboorte geschonken worden maar pas 

wanneer de keuze gedaan en het geloof beleden is. Doop en belijdenis horen dan onverbrekelijk bijeen.”  Zo 

de schrijvers over de Doop. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

 

DEEL XXIX No. 6 JUNI 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 6. 

HEBREEËN 11. DOOR HET GELOOF. 

Het drievoudige getuigenis. 
Door het geloof .... ..............       Vs. 8, 9, 17. 

 

Meer dan van een der andere Ouden wordt driemaa1 gesproken van dingen die Abraham door en in 

geloof gedaan heeft: door geloof is hij uitgegaan, heeft hij in tenten gewoond, heeft hij Izaak 

geofferd. Zijn geloof is te groot, zijn voorbeeld te rijk om het in een vers of zin te beschrijven. 

Feitelijk zijde- lings, wordt het ook vermeld in vs. 13. Hij is het grote voorbeeld van de 

gehoorzaamheid des geloofs en met Izaak en Jakob is hij tevens voorbeeld van het geloof dat 

verwacht en in tenten doet wonen. 

 

We moeten van de Patriarchen niet spreken als van nomaden of rondtrekkende sheiks in de 

woestijn. Zij waren dit door het geloof, niet door geboorte, althans Abraham niet. Zij verbleven in 

tenten en waren vreemdelingen door het geloof. 

 

Er is iets in het geloof dat afzondert. Dit deed het waarschijnlijk reeds voor Abel en Henoch en zeer 

zeker Noach. Van Abraham staat het vermeld. Dit is het beginsel niet van de wereld te zijn, zoals 

onze Heer dit later zegt. Verder is er in het geloof een verwachten, zijn er dingen waarop men hoopt 

en die nu nog niet gezien worden. En is er ook al een belofte in voor dit leven het ziet toch 

merendeels uit naar het toekomende. 

 

Laat Abrahams geloof niemand ontmoedigen, want hij heeft dit moeten beoefenen en uitwerken. 

Zijn gehoorzaamheid ging van het ten dele tot het vervoleindigde, ze was in trappen. 

 

- De eerste trap vinden we in Hand. 7, het vertrek uit Ur,  

- de tweede in Gen. 12:1, het vertrek uit Haran,  

- de derde in Gen. 13: de scheiding van Lot en de belofte van een aardse nakomelingschap,  

- de vierde in Gen. 14: het weigeren om iets van Sodoms buit te nemen en de belofte van de  

 stad die fundamenten heeft,  

- de vijfde in Gen. 15: de belofte van een hemelse groep,  

- de zesde in Gen. 17 waar hij het teken der besnijdenis krijgt als een zegel des geloofs,  

- de zevende in Gen. 18: de belofte van een zoon over een jaar (Rom. 4),  

- de achtste: het offeren van Izaak wat volgens Jak. 2: 22 zijn geloof volmaakte, voleindigde. 

 

Uitgedrukt in de weg der behoudenis is het dit:  

 

- Het uitgaan uit Ur: de bekering tot God,  

- het uitgaan uit Haran en het overtrekken van de Eufraat: de geboorte van Boven,  

- de scheiding van Lot: uitwendige vrijmaking van het vlees,  

- de belofte van het aardse zaad: opbloei van het geestelijke leven,  

- de belofte van het hemelse zaad: in beginsel het meer in de Here zoeken, het teken der be-

snijdenis: het in het oog krijgen van het kruis,  
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- de belofte van een zoon: het versterven van de oude mens, wordt gevolgd door het meer ge-

stalte krijgen van Christus,  

- het offeren van Izaak: het met Christus sterven en met Hem leven. 

 

Hebreeën spreekt over de betekenis en kracht van het geloof. Niet over de zwakheden van het vlees. 

Deze heeft Abram evenzogoed gehad: Egypte, Hagar, Abimelech. Wij hebben ze ook maar we 

moeten er met Gods genade overheen en door Gods Geest komen tot de volmaking, de voleindi-

ging. Voor ons komt er nog een eind weegs bij: die van het mede opgewekt tot het mede gezet wor-

den. Ook dat wil God bewerken, indien we slechts als God verder inwerkt, met Abraham zeggen: 

Zie hier ben ik, Here. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 42. 

 

Rom. 5: 12. Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ( en door de 

zonde de dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

Daarom. Schijnbaar verbindt dit voegwoord het eerste deel van het hoofdstuk met het tweede en 

geeft het de indruk uit het voorgaande een conclusie te trekken. Toch doet het dit niet maar gaat het 

op een geheel andere lijn over en leidt iets geheel nieuws in. In hfdst. 2: 1 vinden we iets dergelijks. 

Het is dan ook een overgangswoord en opent een nieuw gedeelte, n.1. dat waarin een geheel nieuw 

licht geworpen wordt op het werk van Christus. Het voert niet terug naar het voorgaande maar leidt 

in tot het volgende: de verzwegen verborgenheid. 

 

Gelijk , d.i.: evenals. We vinden er verder lezende, geen „alzo”  op volgen, de voorzin heeft geen 

na-zin. In enige vertalingen heeft men die gemaakt door het tweede deel van het vers anders te le-

zen. Dit doet (met Canisius en Brouwer) de Nwe Vert.: ,,Daarom, gelijk … zo is ook de dood tot 

alle mensen doorgegaan” . Maar dit is taalkundig noch logisch verantwoord. Taalkundig staat er 

niet ,,outós kai” , „zo ook”  of „alzo” , maar „kai outós”  „en zo” . Logisch heeft het geen zin te 

zeggen: Gelijk de dood door één mens is ingekomen, zo is hij ook tot allen doorgegaan, want de 

tegenstelling zou dan niet lopen tussen Adam en Christus maar tussen Adam en de uit hem gebore-

nen, iets wat Paulus juist niet wil betogen daar hij Adam en die uit hem geboren zijn of worden tot 

een groep verenigt, Anderen, die wel de zin niet zien afgemaakt, menen dat Paulus dit in het vuur 

van zijn betoog vergeten heeft. In de volgende verzen geeft hij echter duidelijke en rustige vergelij-

kingen in welker delen hij wel de nazinnen geeft, daarom kunnen we deze mening niet aanvaarden., 

Er blijft dan slechts de visie over dat de Heilige Geest het niet nodig achtte hier een „alzo”  te ge-

ven. Dit gebeurt ook in 2 Kron. 2: 3; Mt. 25: 14; Rom. 12: 6, 7, 8 niet. Het weglaten van het tweede 

lid van Rom. 5:12 doet te meer de grootheid van Adams zonde en haar gevolgen uitkomen. En heeft 

al vs. 12a dan geen tweede lid, het vindt zijn tegenhanger in vs. 18a. Daar vinden we dat de zonde 

een val wordt genoemd en dat ze tot veroordeling heeft geleid. 

 

Door één mens is de zonde ingekomen. Volgens Gen. 3 is niet door één mens maar door twee men-

sen de zonde in de wereld gekomen. Eva zag dat de boom goed was tot spijze, zij nam van zijn 

vrucht, at, gaf ook haar man en hij at, Gen. 3: 6. Zij was het die verleid werd en in overtreding is ge-

weest, 1 Tim. 2: 14. Niettemin maakt Paulus in Rom. 5 niet de tegenstelling Eva-Christus maar 

Adam-Christus. Nu heeft men hiervoor wel uitleggingen, waarbij men zegt dat het gezag en het 

hoofdschap niet in haar maar in Adam lag, dat hij alleen de zonde in de wereld kon toelaten, maar 

dit alles is voor ons niet in staat het besliste één te verklaren. 

 

Dit „één”  wordt niet minder dan negen maal in dit gedeelte gebruikt:  

- door één mens kwam de zonde in, vs. 12, 16,  

- er was de misdaad van één, vs. 12, 17, 18,  
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- één was ongehoorzaam, vs. 19,  

- door Eén komt de genade, vs. 15,  

- door Eén komt de overvloed der genade, vs. 17,  

- door Eén worden de velen tot rechtvaardigen gesteld, vs. 19.  

- Evenmin als nu de Eén, Christus, twee zijn,  

- evenmin is voor ons de één, Adam, twee. 

 

Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen. Niet door twee. Zonde is geen overtreding 

maar een dwaling, een doelmissing. Gen. 3 laat echter een overtreding zien wat niet hetzelfde is. Zo 

wordt in Rom. 5 iets geopenbaard dat verzwegen is in Gen. 3. 

 

Adams zonde. De zonde heeft een bron waaruit ze opwelt. Die geeft Jakobus aan: het is de begeerte. 

„Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid (begeerte) afgetrokken en 

verlokt wordt, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd 

zijnde baart de dood” , Jak. 1: 14, 15. Hier wordt ons het vijfvoudige proces aangewezen:  

 

- het afgetrokken worden,  

- het verlokt worden,  

- het ontvangen der begeerte,  

- het baren der zonde,  

- het voeren tot de dood.  

 

Adam heeft deze weg als eerste mens ook doorlopen, hij werd afgetrokken of vervreemd van God, 

verlokt tot iets anders, toen schoot de begeerte wortel, deze baarde de zonde (de dwaling) en deze 

voerde tot de dood. 

 

Waarin bestond nu nader bezien Adams zonde? Adam is geschapen naar Gods Beeld. Dit Beeld is 

Hij die later als Christus verschenen is, 2 Kor. 4: 4. Het had de menselijke vorm en als zodanig is 

Adam er uiterlijk naar geschapen. Innerlijk kreeg hij een begaafdheid die hem boven het dier ver-

hief en had hij verstand en wil. Hij was volkomen op de trap van het levende-ziel-zijn, Gen. 2: 7 

maar moest om volmaakt te worden, d.i. vervoleindigd, toch nog een weg doorlopen. Waar het 

Beeld Gods noch man noch vrouw is, was Adam dit ook niet, hij had een hogere eenheid in zich. 

 

Hij werd geschapen buiten de Hof, 2: 8, later werd hij hierin geplaatst. Daar gaf hij de dieren na-

men. Toen is er een ogenblik gekomen waarop hij afgetrokken werd van de Here. Hij beschouwde 

Diens bezoeken niet meer als het hoogste goed, het aardse verlokte hem en er kwam een andere be-

geerte in hem op. Deze was naar een ander, een vrouwelijk wezen. Hij zag de dieren gepaard, maar 

vond voor zichzelf niet een medegenoot, Gen. 2: 19, 20. De verlokking werd nu begeerte, zijn ik-

heid plaatste zich daar achter en toen had de geestelijke bevruchting plaats. Het gevolg was de zon-

de: hij ging zoeken. Dit volgt uit Gen. 2: 20: „Maar hij vond geen hulpe” . 

 

Het woord „vinden”  heeft u de Schrift, evenals in onze taal, in hoofdzaak twee betekenissen: het 

kan betekenen dat men iets wenst terug te krijgen dat men mist, Mk. 1: 37 of verloren heeft, Lk. 15: 

4, 9 e.a. of dat men iets verlangt te krijgen, te ontmoeten of te zien dat men nog niet heeft, Mt. 2: 

11; 7: 8: 8: 10; 11: 29: 21: 2 e.a. Nu had Adam de hulpe niet verloren zoals de vader de zoon in Lk. 

15 en we kunnen het vinden niet nemen in de zin, dat er iets verloren was, het moet dus in de twee-

de zin genomen worden, n.1. van begeren. Nu kan begeren een goede neiging zijn: men kan bijv. 

rust (zoeken en) vinden, Mt. 11: 29, of een schat, 13: 44 enz. maar ook een zondige neiging uit-

drukken: de grote schuldenaar vond de kleine, Mt. 18: 28. We zijn van gevoelen dat we bij Adam 

een onzuivere begeerte moeten aannemen. Hij was een volkomen mens, had het mannelijke en 

vrouwelijke in een hogere eenheid in zich: het krachtige en zachte, de ware geestkracht en het zui-

vere gevoel, maar bij ontspoorde, in zijn wezen, iets onverklaarbaars maar iets dat in feite, in de 
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uitwerking, uitkwam in het zoeken. Het was deze begeerte die de zonde baarde, de doelmissing. 

 

Van deze achtergrond vinden we niets in Gen. 3. Hij is juist verzwegen. Israël kon dit niet verstaan. 

Hun werd het monogame huwelijk geleerd, dat van man en vrouw. Maar dit is niet vanaf Adams 

schepping ingesteld, het is, zoals ieder kan lezen, van later tijd. In Mt. 19: 18 zegt de Here dan ook 

niet dat het van den beginne is geweest, zoals de S.V. zet, maar vanaf een begin: er staat hier geen 

bepaald lidwoord. 

 

Het huwelijk is er door een tweede schepping. Dat blijkt duidelijk uit Gen. 1: 26: eerst schiep God 

de mens, ha adam, daarna schiep Hij weer. Waar nu scheppen is iets voortbrengen dat er als zodanig 

niet is, was er eerst geen man (en geen vrouw) maar alleen een mens, een ongedeelde mens. Daarna 

schiep God van die ongedeelde mens een man en een vrouw. Het tweevoudig ,,schiep”  is een be-

wijs voor ons inzicht. 

 

Het huwelijk heeft ten doel het menselijk geslacht in stand te houden. Dit blijkt uit Lk. 20: 34-36: 

,,De kinderen dezer eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen 

geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden zullen noch trouwen noch ten 

huwelijk uitgegeven worden want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen (even) 

gelijk en zij zijn kinderen (zonen) Gods dewijl zij kinderen (zonen) der opstanding zijn.”   
 

Hieruit blijkt dat het huwelijk er is omdat de mens sterft. Daar God het geslacht in stand wilde hou-

den omdat Hij het werk Zijner handen niet wilde laten varen, heeft Hij het huwelijk ingesteld opdat 

de mens door deze wijze van voortplanting zou blijven. Het is een wondere schepping ter onder-

vanging van Adams zonde, ingesteld om Gods plan door te voeren. Het is als het ware de eerste 

daad van Zijn genade t.o.v. de in wezen reeds gevallen mens. 

 

Buiten de zonde zou er o.i. een andere wijze van vermenigvuldiging hebben plaats gehad, een 

waarbij de mens geen mannelijk of vrouwelijk kind had voortgebracht maar een ongesplitst mens-

kind. Verder zullen we moeten aannemen dat eenmaal, als God alles in allen is, de natuurlijke ver-

menigvuldiging ophoudt evenals deze ophoudt voor hen die een verheerlijkt lichaam verkregen 

hebben             P. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

11. DE ANTICHRISTELIJKE WERKING 

Uit Gen. 3: 1-5 weten we welke de kenmerkende spraak is van Satan, de oude „slang”: 

1. Twijfel aan Gods Woord inboezemen en dit van zijn kracht trachten te beroven. 

2. Als „vader der leugen” , Joh. 8: 44, de leugen tegenover de Waarheid stellen. 

3. De mens te suggereren dat hij zonder God kan leven en eigenlijk zelf god is. Dus zowel de  

 zonde als Gods liefde loochenen, 

 

Men weet dat het Hebreeuwse woord „satan”  de betekenis heeft van „tegenstander”. De Satan is de 

tegenstander bij uitnemendheid, de „bedekkende cherub”  die, door hoogmoed gedreven, Gode ge-

lijk wou zijn en die Hem in de totale wereldgeschiedenis heeft tegengewerkt. Die tegenstand betrof 

in het algemeen de verwezenlijking van Gods Voornemen en het oprichten van zijn eigen heer-

schappij. 
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Eerst richtte Satan zich tegen Adam en het mensdom, dan meer in het bijzonder tegen de lijn waar-

uit het Zaad der vrouw moest komen, vervolgens tegen de Zoon des mensen en daarna tegen het 

volk Israël ten einde de vervulling der profetie en de komst van Gods Koninkrijk op aarde onmoge-

lijk te maken. 

 

Om nog beter in te zien welk het kenmerk is der satanische werking, laat ons een en ander nagaan in 

het N.T. 

 

Het Griekse woord „satanas”  vindt men meer dan 30 keer. Soms wordt het gebruikt voor een te-

genstaande mens, maar meestal voor Satan. Men leert uit die schriftdelen, dat zijn werking vóór 

alles tegen Christus en het geloof in de Waarheid gericht is. Alleen in Luk. 13: 16; 1 Kor. 5: 5; 7: 5 

en 1 Tim. 1: 20 is er sprake van ziekte of verzoeking van de mens. 

 

Waar het N.T. over de Duivel (enkelvoud. Grieks: diabolos = dooreenwerper) spreekt, betreft het 

ook Satan, zoals men kan zien uit Op. 12: 9 en 20: 2. Ook in de dertigtal teksten waar de Duivel 

genoemd wordt, is er sprake van rechtstreekse tegenwerking t.o.v. Christus (ook door middel van 

Judas), en t.o.v. de Waarheid en het geloof in Christus. Alleen in Hand. 10: 38 wordt over ziekte 

gesproken. Hebr. 2: 14 zegt dat hij „het geweld des doods”  heeft, maar het betreft hier vooral de 

dood die in tegenstelling staat met het leven in Christus. 

 

In vele plaatsen, waar „duivelen”  (Grieks: daimonion = demonen), of „onreine geesten”  vermeld 

worden, betreft het afgoderij of bezetenheid. In dit laatste geval gaat het niet over een gewone ziek-

te. Mat. 4: 24; 8: 16; 10: 1 en andere plaatsen maken een onderscheid tussen gewone ziekten en het 

van demonen bezeten zijn. Deze geestelijke wezens zijn waarschijnlijk de gevallen „engelen” , die 

behoren tot het „rijk”  van Satan, waarover Mat. 12: 26 en overeenstemmende plaatsen handelen. 

 

Uit Op. 12 leren we, dat na de strijd van Michael tegen de „draak” , deze laatste (dus Satan) op de 

aarde neder geworpen wordt en dat zijn eerste werk is de „vrouw”  (symbool van Israël) te vervol-

gen en tegen het zaad der vrouw, namelijk hier de christen-Joden, oorlog te voeren. 

 

Als men dit alles goed in acht neemt, bemerkt men dat de Schrift ons een geheel ander beeld geeft 

van Satan dan hetgeen algemeen gangbaar is. Satan is geen wangedrocht met bokkenpoten en ho-

rens, wiens bijzondere werking men moet zoeken in onzedelijkheid, wanorde, diefstal, moord en 

dergelijke. Paulus leert ons, in tegendeel, dat Satan de gedaante aanneemt van een „engel des lichts” 

, 2 Kor. 11: 14. 

 

Voor wat nu de Anti-Christus en de antichristelijke werking betreft, verwijst de Here zelf ons in 

Mat. 24 naar de profetie van het O.T. als Hij waarschuwt voor de „gruwel der verwoesting, waar-

van gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats” . We lezen inderdaad in 

Dan. 7, 8, 9, 11 en 12 van de „kleine hoorn” , die door list en geweld zich van de wereldmacht 

meester maakt, een verbond sluit met het herstelde Israël gedurende 7 jaren, maar na 3 1/2 jaar zich 

als de Anti-Christus openbaart, tegen God spreekt, het dagelijks offer wegneemt, de Tempel onthei-

ligt, de „verwoestende gruwel”  er in opricht en de grote verdrukking der Joden teweegbrengt. 

 

We vinden vele bijzonderheden hierover in het boek Openbaring, waaruit we kunnen opmaken dat 

die „gruwel”  het beeld is van het „beest”  uit de (volken-)zee, eerst gedood maar herleefd, dat door 

iedereen moet aangebeden worden, Op. 13. Dit „beest”  stelt zowel een politieke wereldmacht (sa-

mengesteld uit 10 hoofdnaties, voorgesteld door de 10 horens) als een politieke dictator voor, die 

we de politieke Anti-Christus kunnen noemen, en vereenzelvigen met de „mens der zonde”  van 2 

Thess. 2. 
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Waar dit „beest”  uit de volken (voorgesteld door een „zee” ) opkomt, blijkt het een product te zijn 

van de hoogmoedige mens, die als God wil zijn. Het is de uitwerking van de oude satanische verlei-

ding in het Paradijs. Satan kan dit mensenwerk gebruiken voor zijn eigen doel, namelijk de hele 

aarde er toe te brengen niet God, maar hemzelf te aanbidden, Op. 13: 3. Daarom geeft hij aan dat 

„beest”  zijn kracht, zijn heerschappij en zijn grote macht, vs. 2. 

 

Van de politieke Anti-Christus wordt in de eerste plaats gezegd dat hij grote woorden en godslaste-

ringen spreekt. Vervolgens, dat hij strijd voert tegen de heiligen, hier de christen-Joden. Daarna pas 

lezen we dat hem macht gegeven wordt over alle geslacht en taal en volk. 

 

Ook hier ziet men wederom dat Satan zich vooral tegen God en het verwezenlijken van Gods Voor-

nemen richt, en niet als hoofddoel heeft oorlog, ziekte enz. te verwekken. 

 

Op. 13 handelt ook over het „ander beest”, dat uit de aarde (of „uit het land” ) komt. Het stelt zowel 

een godsdienstige wereldmacht (samengesteld uit twee hoofdgroepen, voorgesteld door de twee 

horens) als een godsdienstige Anti-Christus voor. Deze wordt ook de „valse profeet”  genoemd in 

Op. 16: 13; 19: 20; 20 ; 10, en „dwaze herder”  in Zach. 11: 15-17. Uiterlijk heeft hij de kenmerken 

van een „lam”  (en zal dus heel deemoedig en vroom schijnen), maar hij spreekt zoals de draak. Het 

is de spraak van Satan, in het begin van dit hoofdstuk vermeld. De voornaamste opdracht van de 

godsdienstige Anti-Christus is dan ook de aardse mensen door tekenen te verleiden tot afgoden-

dienst. Deze dienst zal in de beschaafde streken een moderne vorm aannemen, namelijk het aanbid-

den van de Mens, voorgesteld door het beeld van de politieke Anti-Christus, en dus ook van Satan. 

Door broodroof zullen de mensen gedwongen worden zich aan Satans heerschappij te onderwerpen. 

 

Bij het oordeel over Babylon, lezen we dat de hoofdzonde „hoererij”  is, dat is ook hier het aanbid-

den van het schepsel (en in de eerste plaats Satan en de Mens) meer dan de Schepper. Het afvallige 

Israël zal hier blijkbaar een grote rol in spelen en Babylon, het toekomende centrum van wereld-

handel, geldmacht en cultuur, zal het symbool zijn van die fundamentele ,,hoererij” . 

 

Steeds leren we dus een beter beeld te krijgen van het kenmerkende van de Antichristelijke wer-

king. 

 

Paulus en Johannes geven ons ook hierover belangrijke aanduidingen. In 2 Thess. 2: 3, 4 lezen we 

dat de ,,mens der zonde” , de ,,zoon des verderfs”  zich tegenstelt en verheft boven al wat God 

genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de Tempel als een god zal zitten, zichzelve ver-

tonende, dat hij God is” . Van de „ongerechtigde”  zegt Paulus dat zijn toekomst is „naar de wer-

king des Satans, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen; en in alle verleiding der on-

rechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan: daardoor dat zij de liefde der waarheid niet aan-

genomen hebben, om zalig te worden” . 

 

Johannes, een der Apostelen der besnijdenis, noemt vier keer de Anti-Christus, in de tijd waar het 

Koninkrijk nog nabij was, en dus ook de komst van die Anti-Christus: 

 

1 Joh. 2: 18 „Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de Anti-Christus  

  komt,  zo zijn ook nu vele antichristen geworden: waaruit wij kennen dat het de  

  laatste  ure is.”  

 

1 Joh. 2: 22 „Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de  

  Anti-Christus, die de Vader en de Zoon loochent.”  

 

1 Joh. 4: 3 „En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit  

   God niet; maar dit is (de geest) van de Anti-Christus, welken (geest) gij gehoord  
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hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.”  
 

2 Joh. 7 „Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, Jezus Christus  

          komende (Gr. erchomenon) in het vlees: deze is de verleider en de Anti-Christus.”  
 

Men leert hieruit zeer duidelijk wat de Anti-Christus kenschetst. Hij is, zoals Satan, Joh. 8: 44, de 

aartsleugenaar, die zich tegen DE Waarheid stelt, en in het bijzonder loochent dat Jezus de Christus 

is, de Zone Gods, in het vlees komende. Noch in verband met Satan, noch in verband met de Anti-

Christus wordt de nadruk gelegd op oorlog, strijd, ziekte, morele verwording en dergelijke. Deze 

kunnen ook wel gebruikt worden als het te pas komt, maar vormen niet het hoofddoel. 

De Schrift zelf maakt het ons zeer duidelijk dat bijna alles wat men gewoonlijk „kwaad”  noemt, 

voorkomt uit de van God verwijderde mens:  

 

Mark. 7: 21-23 „Want van binnen het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspe-

len, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos 

oog, lastering, hovaardij, onverstand; al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreini-

gen de mens” . 

 

Zie ook Rom. 1: 23-32; 3: 9-18; Gal. 5: 19-21; Ef. 2: 2, 3; Tit. 3: 3; Jak. 1 ; 14, 15. 

 

Al die boosheden komen uit het hart van de mensen, omdat ze de Waarheid Gods veranderd hebben 

in de leugen (van Satan), en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, omdat geen 

enkel mens van nature rechtvaardig is voor God. „Onder de zonde”  doen we de werken van het 

vlees. Door de natuurlijke geboorte zijn we slaven der zonde, Rom. 6: 20, vleselijk, onder de zonde 

verkocht, Rom. 7: 14, 18, en het bedenken des vleses is vijandschap tegen God, Rom. 8: 7. De zon-

de is wetteloosheid, 1 Joh. 3: 4. Jakobus toont de volgorde: eigen begeerlijkheid, zondigen, dood, 

Jak. 1: 14, 15. 

 

Satan kan er ook wel tussen komen, maar dat hoeft niet om de „natuurlijke”  mens tot allerlei zon-

den te drijven. Deze zijn een noodzakelijk gevolg van de zonde, namelijk van de natuurlijke vijan-

dige houding van de mens tegenover God. Alleen de wedergeboorte kan veel veranderen, Titus 3: 3. 

Dan ontstaat er in de mens. door zijn begin van gemeenschap met Christus, een neiging tot het goe-

de, al blijft hij nog gevangen in de wet der zonde, Rom. 7: 23. Dan ontstaat er een inwendig con-

flict, tussen goed en kwaad, Rom. 7. Maar door Jezus Christus is er verlossing. Met Christus kan 

men der zonde sterven, kan de oude mens met Hem gekruisigd worden en kan men deel hebben aan 

Christus’ rechtvaardigheid, Rom. 6. Dan wordt men door de wet van de Geest des levens in Chris-

tus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde, is men tot de positie van „zoon van God”  gekomen, 

Rom. 8. 

 

Maar deze verlossing wil Satan tegenwerken, en uit de Schriftplaatsen, waar over Satan, de Duivel, 

de boze machten gehandeld wordt zien we, dat we hier de voornaamste werking moeten zoeken van 

Satan, en dus ook van de Anti-Christus. Hij wil Christus’ offer onvruchtbaar maken, zijn eigen 

heerschappij stellen tegenover die van Christus, wil overwinnen als „god dezer aioon”, zijn konink-

rijk bevestigen. Hij belooft vrede, 1 Thess. 5: 3, welvaart en geluk. Hij werkt nu in de „zonen der 

ongehoorzaamheid” , Ef. 2: 2, en wil allen overtuigen, dat de mens geen Verlosser nodig heeft:  

1. omdat de mens zichzelf kan redden,  

2. omdat hij eigenlijk geen redding nodig heeft, want hij is niet slecht van nature en hoeft zich zelf, 

in eigen kracht, slechts verder te ontwikkelen. Is er kwaad in de wereld, wel daar moet dan die 

veelgeprezen God de schuld van dragen, want alles is immers uit Hem! 

 

Zonde is ook doelmissing. De mens werd geschapen om te heersen en te komen tot de heerlijkheid 

Gods. Door de zonde hebben ze die heerlijkheid niet, en al heersen ze in zekere mate over de na-
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tuur, dit kan alleen de eindcatastrofe bespoedigen, die hun zal leren dat men niets goeds bereikt 

zonder Christus. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 54. 

27 De opname van 1 Thess. 4. 

 

De visie van de bewust voortlevende en tot Christus heengegane ziel wordt duidelijk weerlegd door 

1 Thess. 4: 13-18. We willen het voornaamste ervan dat past in het kader van ons betoog nagaan. 

 

,,Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende (onkundig) zijt van degenen die ontslapen zijn, 

opdat gij niet bedroefd zijt als de anderen die geen hoop hebben” . Vs. 13. 

 

We hebben er al op gewezen dat zowel in het Hebr. als in het Gr. voor „slapen”  en „ontslapen”  

hetzelfde woord staat. In 1 Thess. 4 staat het woord „koimao”  dat in Mt. 28: 13, Joh. 11: 11, 12, 

Hand. 12: 6 van de natuurlijke slaap wordt gebruikt maar in andere teksten van de slaap des doods; 

in Mt. 27: 52 van heiligen, in Hand. 7: 60 van Stefanus, in 13: 36 van David, in 1 Kor. 7: 39 van de 

man en in 1 Kor. 15: 6, 8, 20, 51; 2 Petr. 3: 4 en ook in Thess. 4: 13, 14, 15 van ontslapen gelovi-

gen. In 1 Kor. 11: 30 had de S.V. ook „ontslapen” moeten zetten, dit doet de Nwe Vert. Het is daar 

geen toestand van geestelijke ingezonkenheid maar van de toestand des doods. Velen waren in 

Korinthe door onwaardig gebruik van het maal des Heren gestorven. 

 

„Want dat zeggen wij u door het woord des Heren dat wij, die levend overblijven zullen tot de 

toekomst des Heren, niet zullen vóór komen degenen die ontslapen zijn.”  Vs. 15. 

 

Wat maakte de Thessalonicensen bedroefd? Dit: de gestorvenen onder hun medegelovigen zouden 

’s Heren wederkomst niet levend meemaken. Dit bewijst dat zij niet geloofden dat dezen als onster-

felijke zielen ten hemel waren gegaan en reeds ,,tot heerlijkheid bevorderd”  waren: Dan zouden zij 

hun, de levenden, al zijn voorgegaan. Paulus zegt echter, dat zij, de levenden, de gestorvenen niet 

zouden vóór komen. D.i.: eerder aankomen, Nwe Vert.: voorgaan. Gij, levenden, zult niet eerder bij 

de Here zijn dan zij die gestorven zijn, zegt Paulus. „Want, indien wij geloven dat Jezus gestorven 

is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn, in (lees: door, Gr. dia) Jezus we-

derbrengen met Hem”  Vs. 14. 

 

Uit vs. 14 en 15 volgt onweerlegbaar dat van hen die de Here tegemoet gaan in de lucht er nu nog 

niemand bij de Here is, immers, de opname moet nog plaats hebben. De doden komen de levenden 

niet voor door als voortlevende geesten bij de Here te zijn, de levenden komen de ontslapenen niet 

voor omdat zij, levend overblijvende tesamen worden opgenomen, vs. 17; tesamen is: in één ver-

band en tegelijkertijd. 

 

Christus brengt de aflijvige zielen niet met Zich mee maar deze groep gelovigen, die slapen in het 

stof der aarde, worden pas dan opgewekt: „Die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan” , 

vs. 16d; dan doen zij de onverderfelijkheid aan; de levenden verkrijgen de onsterfelijkheid 1 Kor. 

15: 52 en dan pas gaan zij tesamen de Here tegemoet: „Alzo, zullen wij altijd met de Here wezen” , 

vs. 17b. „Alzo” : op deze wijze. Maar dan op geen andere. Dat is de hope van deze groep. En tevens 

de troost: „Zo dan, vertroost elkander met deze woorden” . Vs. 18. 

 

We willen op nog iets wijzen. Er staat in vs. 14 volgens de S.V.: „alzo zal God degenen die ontsla-

pen zijn, in Jezus (weder) brengen met Hem” . Dit zegt de grondtekst niet. Er staat: „door Jezus” . 

En al leest men vaak in rouwadvertenties: „ontslapen in Jezus”  dan is dit wel goed bedoeld maar 
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on-Schriftuurlijk geciteerd. Men moest schrijven: die in Christus gestorven zijn, de woorden van vs. 

16 maar heeft het „in Christus ontslapen” , dat ook in 1 Kor. 15: 18 voorkomt, verward met het „in 

Jezus wederbrengen” , der S.V. „In Christus”  betekent hier: in de hoop op de verhoogde opgestane 

Heiland, „door Jezus”  is: door de weer in het vlees komende Persoon des Heren. 

 

28 Het in- en uitwonen. 

 

„Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt (Nwe Vert.; al 

vervalt ook onze uiterlijke mens), zó wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 

Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend 

eeuwig (aionisch) gewicht der heerlijkheid (uit) dewijl wij niet aanmerken (niet zien op) de din-

gen die men ziet maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, (d.i. 

voor een tijd), maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig (aionisch). Want wij weten dat, zo ons 

aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van (Gr.: uit) God hebben, een 

huis niet met handen gemaakt maar eeuwig (aionisch) in de hemelen. Want ook hierin zuchten 

wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, Overkleed te worden. Zo wij ook over-

kleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, 

bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed maar overkleed worden, opdat het sterfelijke 

van het leven verslonden worde. Die ons nu dit alles bereid heeft is God die ons ook het onder-

pand des Geestes gegeven heeft. 

 

Wij hebben dan altijd goeden moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de 

Here (want wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen). Maar wij hebben goede 

moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. 

Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende hetzij uitwonende om Hem welbehaaglijk te 

zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat een 

iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam (geschiedt), naar dat hij gedaan heeft hetzij goed, 

hetzij kwaad” . 2 Kor. 5: 1-10. 

 

Vs. 1. De tent en het gebouw. Het aardse huis dezes tabernakels, d.i. tent. We hebben hier te doen 

met een tweede- naamvalsbijstelling; in onze taal zouden we tussen huis en tabernakel een komma 

of de afkorting d.i. zetten: het aardse huis, (d.i.) tabernakel of tent. We vinden hier dezelfde bouw 

als in vs. 5: het onderpand des Geestes, d.i. het onderpand, de Geest. 

 

Het woord „huis”  heeft een letterlijke en een figuurlijke betekenis; hier komt het in de laatste zin 

voor. Paulus gebruikt het om aan te geven dat er een bewoner is, de inwendige mens of ook de Hei-

lige Geest (zie 1 Kor. 6: 19): 

 

De gesteldheid van dit huis waarmee het lichaam wordt bedoeld, is die van een tent. Brouwer 

spreekt daarom van een tentlichaam. Hiermee wordt de vergankelijkheid aangeduid. Daartegenover 

wordt gesteld een gebouw, een huis niet met handen gemaakt, wat het aardse huis trouwens ook niet 

is. Dat is dan het onsterfelijke lichaam. En dit zal niet op aarde zijn maar in de hemelen. Het is uit 

God, d.i. de kracht om het daar te stellen is uit Hem. 

 

Paulus bewoordingen zijn ontleend aan de O.T.-zaken. In 2 Kor. 3 heeft hij een vergelijking 

gemaakt tussen Oud- en Nieuw Verbond. Het O.V. zou voorbijgaan, het N.V. zou een blijvende 

betekenis hebben, 3: 11. Bij het O.V. behoorde de tabernakel, de tent der samenkomst, Ex. 40: 2, 

die symbool was van het niet-blijvende, bij het N.V. behoort een vaste tempel. De tabernakel was 

voor de woestijnreis, de tempel voor het land der rust. Daaraan denkende ziet Paulus nu in het 

lichaam der vergankelijkheid de tentwoning, in dat der heerlijkheid de gebouwwoning. Vanzelf ligt 

er in de tabernakel veel meer besloten maar bezien van het verplaatsen spreekt ze van tijdelijkheid 

en dit is het punt dat hier naar voren wordt gebracht. Wie meent dat er hier geen vergelijking is 
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tussen tabernakel en tempel maar tussen een gewone tent en een gebouw zal tot dezelfde slotsom 

komen. Wij wilden de zaak zoveel mogelijk in het licht der Schrift stellen. 

 

Tussen de tent- en de gebouwwoning ligt het „breken” . Algemeen meent men dat dit het sterven 

aanduidt, met als gevolg het verderven van het lichaam. Dit is echter geheel en al onjuist. Het gaat 

hier niet over een lichaam met een ziel en over een ziel zonder lichaam, het gaat over twee lichamen 

elk met een inwendige mens, tussen wat deze gelovigen op aarde hadden en wat zij in de hemel ook 

zouden hebben maar dan in geheel andere staat. Het woord ,,gebroken”  is kataluc, d.i. neer-

losmaken. Het wordt in Mt. 24: 2; 26: 61; Mk. 13: 2; 14: 58; Lk. 21: 6 en Hand. 6: 14 gebruikt voor 

het afbreken van de tempel; in Mt. 5: 14 voor het ontbinden, d.i. verbreken van de wet en voorts in 

Hand. 5: 38; Rom. 14: 20. Nergens betekent het „sterven”  en dit doet het ook in 2 Kor. 5: 1 niet. 

Het gaat om heel wat anders en Paulus gebruikt het hier alleen omdat het in zijn stijlfiguur past. Het 

geeft de werkelijkheid niet aan maar past in de beeldspraak die hij geeft, het duidt niet het sterven 

aan maar een verandering, zoals uit het volgende blijkt. 

 

Wat is de ene Doop ? 

No. 30. 

d. In de gronddwaling gebleven. 
 

Komende tot de beschouwing der Doopsgezinde visie beginnen we te zeggen dat we zeer veel 

kunnen onderschrijven van wat de grondleggers der leer en haar voorstanders van nu over het 

geestelijk proces van Rom. 6 zeggen. Zij zien dit als een oordeel Gods over de oude mens en een 

door de dood heen door Gods genade gered worden. Wij stemmen daarmee van harte in, alleen, we 

geloven dat zij hier, juist omdat zij hebben gemeend en menen dit op zichtbare wijze uit te moeten 

beelden, te veel uit het oog verloren hebben dat dit proces alleen kan ondergaan en doorstaan 

worden met Christus. Het viervoudig „mede”  van Rom. 6 wijst hierop met nadruk en maakt het 

daardoor tot een zuiver geestelijke zaak. Evenmin als Christus’ kruisiging versymboliseerd kan 

worden, kan dit met het indompelen in Zijn dood. 

 

Naar men kan zien beroepen ook de Doopsgezinden zich voor de uitbeelding op Mt. 28 en Mk. 16 

en trachten dit beroep te versterken door op het dopen in Handelingen te wijzen. We verwijzen voor 

de weerlegging wat het eerste betreft naar wat we er over schreven bij de Baptistische doopsvisie. 

Voor wat de doop in Handelingen aangaat, zij er nogmaals op gewezen dat er toen niet gedoopt is in 

de naam van Vader, Zoon en Geest maar alleen in de naam van Christus. En verder, dat dit dopen 

paste bij het Evangelie voor de Besnijdenis dat gepredikt werd met het oog op het komende 

Koninkrijk aan Israël op te richten en gevolgd werd door gave van heilige geest, iets wat nu niet 

plaats vindt. 

 

Verder zij opgemerkt dat in de Doopsgezinde visie wedergeboorte en rechtvaardiging vereenzelvigd 

worden en voorts dat de mens telkens weer wedergeboren moet worden; hier wordt wedergeboorte 

en bekering (waar die nodig mocht zijn) verward., Dat wedergeboorte en rechtvaardiging niet 

hetzelfde zijn, bewijst de Romeinenbrief. Paulus schrijft deze aan de geroepenen van Jezus 

Christus, 1: 6; deze geloofden reeds in Christus; mogelijk door de prediking van Petrus op de 

Pinksterdag, zie Hand. 2: 10, maar moesten verder geleid worden, Paulus brengt hun dan „enige 

geestelijke gave”  toe, maar deze leidt niet tot wedergeboorte maar van deze tot rechtvaardiging. De 

wedergeboorte vloeit niet voort uit het met Christus samengeplant worden in Zijn dood maar gaat 

aan deze vooraf; men kan niet met Christus sterven zonder eerst tot Hem gekomen te zijn. Dit 

laatste leidt tot het van Christus zijn, het eerste tot het in Christus zijn. 
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Dit alles vloeit daaruit voort dat de vaders der Doopsgezinde richting, alhoewel ze met de traditie 

van de kinderdoop wilden breken, toch in de gronddwaling der Oude Kerk bleven dat Israël en 

daarmee de besnijdenis had afgedaan en het Nieuwe Verbond op zich zelf toepasten .Zij noemden 

dat het christusverbond en dit is, volgens hen, niet beperkt tot een bepaald volk of ras; daartoe 

wordt men geroepen en kan men vrijwillig toetreden als antwoord op de roeping. Het teken is dan 

de doop. Dit is een bewijs dat de Doopsgezinde visie dezelfde fout maakt als de Baptistische. Het 

Nieuwe Verbond is evenzo goed voor Israël als het Oude en heeft zeker niet de doop tot teken. We 

komen bij de Calvinistische visie nader op de verbonden terug, hier zij alleen gezegd dat het N. 

Verbond behoort tot het grote volk aan Abram beloofd en dat het verbond van Gen. 12, laten wij het 

het grote Abrahamietische verbond mogen noemen, zeker niet leert dat degenen uit Israël en die uit 

de Volken die tot in Christus geloven nu Israël vervangen. Dat is gronddwaling der Oudchristelijke 

Kerk die de vaders der Doopsgezinde richting en hun geestelijke zonen niet te boven zijn gekomen 

en waaruit alle andere fouten voortvloeien. 

 

Wij hopen dat de Doopsgezinde gelovigen van nu zich nader om het Woord willen scharen en op-

nieuw willen gaan onderzoeken. Waar reeds velen, bijzonder in de Verenigde Staten, in de laatste 

tientallen jaren Israël als toekomstig heilsorgaan hebben leren zien en de z.g. Dispensational Truth 

(de bedelingenleer) hebben aanvaard, mogen zij als niet gebonden aangeschreven dogma’s er ge-

makkelijker toe komen de consequenties te trekken die Israëls plaats, eerst in Handelingen, dan van 

nu, Lo Ammi, en straks in de toekomst vordert. Als zij daarbij dan zien dat God Paulus een uniek 

evangelie gegeven heeft voor de tussentijd van Israëls verwerping en wederaanneming met een 

nieuwe hoop en prijs, waarin geen afschaduwing of verfsymbolisering voorkomt omdat het roept tot 

het Lichaam van Christus welks Hoofd, waaraan het vast moet houden, boven alle symbolen verhe-

ven is, zullen zij zeker zijn medenavolgers willen worden en dan zullen zij, voorstanders van de 

geestelijke doop, deze echter niet meer trachten uit te beelden, maar hem zien om van de wederge-

boorte in de rechtvaardiging te komen om dan verder voort te gaan tot de maat van de grootte der 

volheid van Christus, iets dat ver boven alles is. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

 

DEEL XXIX No. 7 JULI 1957 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 7. 

HEBREËN 11. IZAAKS ZEGENING 1. 

1. Izaak. 

Door geloof heeft Izaak Jakob en Ezau gezegend ook voor de toekomst   Vs. 20. 

 

Izaak in dit vers en Jakob in vs. 21 worden, evenals Abraham in vs. 17, nogmaals vermeld om nog 

een andere zijde van het geloof aan te geven, de zegening. Hiermee brengt de Briefschrijver enkele 

feiten uit het leven van deze patriarchen naar voren die anders mogelijk uit het oog zouden zijn ver-

loren. 

 

Feitelijk vormen vs. 20 en 21 een paar. In beide gevallen is daar een oude vader die zo goed als 

blind is. Van Izaak staat dat zijn ogen donker waren geworden en hij niet zien kon, Gen. 27: 1, van 

Jacob dat zijn ogen zwaar waren van ouderdom en dat ook hij niet zien kon, 48: 10. In beide ge-

vallen betreft het een tweetal, Jakob en Ezau, Efraïm en Manasse. In beide gevallen wordt de 

jongste gezegend boven de oudste. Ook werd in beide gevallen een poging gedaan Gods voornemen 

door ouderlijke voorliefde te verhinderen maar in beide gevallen behaalt het geloof de overwinning 

en gaat Gods voornemen naar de verkiezing door. 

 

Hoewel Izaak van de vier grote patriarchen (Jozef meegerekend) het langst leefde, wordt er toch 

van hem minder vermeld dan van de anderen. Twaalf hoofdstukken worden gewijd aan Abraham, 

twintig aan Jakob en Jozef, maar aan Izaak nog geen drie. 

 

Als we zijn karakter vergelijken met dat van Abraham en Jakob is op te merken dat er minder van 

Abrahams geloofsoverwinningen en minder van Jacobs falen in is. Over het geheel genomen is het 

leven van Izaak wat teleurstellend: het begint als een heldere morgen maar eindigt als een bewolkte 

avond. Zoals in dat van velen vermindert de eerste glans. Het enige dat de Heilige Geest er om te 

vermelden uit kiest is het zegenen van zijn zonen. 

 

Izaak geeft ons een beeld van de verzonken, of althans zeer ingezonken, staat waartoe een kind van 

God kan komen en tevens een plechtige waarschuwing voor het koesteren van de natuurlijke be-

geerten. Als we onze leden op de aarde niet doden en ons niet onthouden van veel dat tegen het 

geestelijke leven strijdt, zal de fijne toespitsing van dit laatste worden afgestompt, althans sterk 

worden verminderd. 

 

In plaats van zijn lichaam ten onder te houden gaf Izaak aan de zinnelijke begeerte van het smake-

lijk eten toe. „En Izaak had Ezau lief want het wildbraad was naar zijn mond” . Gen. 25: 28. Dit 

bracht hem onder de invloed van een die hem geestelijk niet verwant was en aan wie hij, ondanks ’s 

Heren beschikking van bijna tachtig jaren vroeger, toch de zegen wilde geven van zijn vader Abra-

ham. Hierin had hij het vlees en zijn begeerlijkheden niet ten onder gebracht en zo gaat van zijn ster 

een matte glans uit, die echter opflikkert door het doorbrekend geloof. 
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De Brief aan de Romeinen 
No. 43. 

 

Dat de eerste mensen reeds gevallen waren voor het eten van de boom der kennis blijkt uit meer dan 

één ding. Eva stond onder de invloed der zinnen, zij zag aan wat voor ogen is n.l. dat de boom goed 

was tot spijze, begeerte des vleses, dat hij een lust was voor de ogen, begeerte der ziel, ja een boom 

om verstandig te maken en als God te zijn, grootsheid des levens. Dit alles was niet uit God maar 

uit de wereld, zoals Johannes dit later noemt, 1 Joh. 2: 16. Zij werd bovendien bedrogen door Satan 

die haar zeer waarschijnlijk als engel des lichts in een glanzende gedaante verschenen is, 2 Kor. 11: 

3, en die zij niet onderkend heeft, wat zij indien zij nog in de rechte staat geweest zou zijn, zeker 

zou hebben gedaan, Adam viel haar zonder enig verzet bij en bewees daardoor mede in die sfeer te 

staan. Zij bewezen zo dat zij niet meer in de ware innerlijke gemeenschap met God stonden. Hieruit 

volgt dat er reeds voor Adams verleiding en Eva’s overtreding iets gebeurd is en hierop wijst nu 

Rom. 5: 12: door één mens is de zonde in de wereld gekomen. 

 

Er komt nog iets bij. In 1 Kor. 15: 22 staat dat allen in Adam sterven. ,,In Adam”  wil zeggen: in 

zijn persoon en natuur begrepen. Indien Eva gezondigd had na haar schepping zou zij niet in Adam 

gestorven zijn, dus niet in hem gezondigd hebben. Maar waar door één mens de zonde in de wereld 

ingekomen is, had Eva de reeds gezondigd hebbende menselijke natuur ook in zich, evenals allen 

die in de lijn der geslachten uit hem en haar geboren zijn. Eva laten zondigen buiten Adam om 

maakt 1 Kor. 15 krachteloos. Evenmin als het ,,in Christus”  inhoudt dat buiten Hem ook nog ie-

mand anders zou kunnen levend maken, evenmin betekent het ,,in Adam” dat Eva buiten hem ge-

storven is. Uit één zijn allen voortgekomen en in één zijn allen gestorven (of sterven allen) omdat 

deze éne gezondigd heeft en zijn natuur op allen overdraagt. Ook hier gold: Wie zal een reine geve 

uit een onreine. 

 

Men zal vragen hoe God hen dan toch kon zegenen als ze beide reeds zondig waren. We vragen 

hierop: Hoe kon God Noach en de zijnen zegenen die ook zondaars waren, Gen. 9: 1 en Abram, 12: 

2 en Ismaël, 17: 19 en Potifar, 39: 5 en anderen. Deze tegenwerping baat hier dus niet. 

 

Adams (en ook Satans) zonde heeft menselijkerwijs God voor een keuze gesteld, Hem als het ware 

verzocht. Naar Zijn recht had Hij de ene mens moeten doen sterven want het wezen der zonde, wet-

teloosheid, vraagt om vergelding, naar Zijn liefde wilde Hij zijn zoon (Lk. 3: 38) sparen. God loste 

dit dilemma voorlopig op door beide te doen: de dood als oordeel maar niet terstond en het voortge-

zette leven door splitsing van de oorspronkelijke natuur om later als het Zaad der vrouw Zichzelf als 

de éne Mens uit het geslacht te laten geboren worden en in Zichzelf recht en liefde tot hun recht te 

laten komen door het oordeel heen de liefde als genade uit te delen. Ook hier geldt: O diepte der 

rijkdoms. 

 

Met de zonde van de éne mens komt het z.g. proefgebod in een heel ander licht. Dit gebod bedoelde 

niet om tot een kiezen voor God te komen, zoals men leert, maar om de zonde die er reeds was, te 

openbaren en te veroordelen. 

 

Rom. 5: 13. want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet toe-

gerekend als er geen wet is, 

Vs. 13 zegt dat de zonde niet toegerekend wordt als er geen wet is. Welnu. God stelde een wet: niet 

eten van de boom der kennis. Hij wist dat Adam en Eva dit zouden doen omdat zij reeds zondaars 

waren. Evenmin als Israël bij Sinaï de wet kreeg opdat zij die onberispelijk zouden kunnen gaan 

houden maar opdat zij tot kennis der zonde zouden komen, „want door de wet is de (volle) kennis 

der zonde” , Rom. 3: 20, evenmin kreeg Adam het gebod opdat zo zijn trouw jegens God geopen-

baard zou worden maar opdat zijn ontrouw aan het licht zou komen. Door dit gebod kon God de 



Uit de Schriften 1957 Pagina 65 
 

zonde tot overtreding maken. Er was geen wet gegeven tegen het uitvallen uit zijn eenheid, daarom 

kon dit niet toegerekend worden, er werd wel een gebod gegeven tegen de gevolgen van het eten 

van het eten van de boomvrucht. Zo werd de zonde levend (Rom. 7) en kon de dood als oordeel 

volgen. Nu kon ook de Bevrijder aangeboden worden. 

 

Zonde is in wezen wetteloosheid. Ze is negatief een tekortschieten aan wat verwacht kan worden, 

een uitvallen uit de loop, een niet voldoen aan Gods wet op alle gebied van het leven, in één woord: 

een missen van het doel waartoe het wezen bestemd is. Positief is ze een zoeken om iets anders 

hiervoor in de plaats te stellen, een ander doel na gaan jagen Door zijn zonde kon Adam het door 

God gestelde doel niet meer bereiken, daartoe had hij één (volkomen ongedeeld) mens moeten wil-

len blijven. Van volkomen zou hij dan volmaakt geworden zijn, vervoleindigd. 

 

Dan zou hij ook Satan en diens macht over de dood hebben kunnen overwinnen, zou door God over 

al de werken Zijner handen gesteld zijn geworden en Gods Beeld gelijkvormig gemaakt zijn. Hij 

vervreemdde van God, verloor zijn eenheid en daarmee het beeld van het ware Beeld Gods zijn en 

werd, opdat God toch tot Zijn voornemen zou komen, omgeschapen tot en tweeheid waarin wel het 

Beeld-Gods-zijn niet verloren ging maar gesplitst werd en niet meer in zijn kiemvolheid aanwezig 

was. Daarbij werd de zonde een macht over hem die hem gekluisterd houdt, een binding waaruit 

noch hij noch de uit hem geborenen zich ooit uit zichzelf weer kunnen verlossen. 

 

Door de zonde de dood. Het gevolg van de zonde is de dood. Hieronder moet men niet de geestelij-

ke dood verstaan. Deze dood was reeds ingetreden doordat de begeerte deed ontvangen, ja reeds 

toen Adam van God afgetrokken en verlokt werd. Toen reeds ontstond de verduistering in het ver-

stand. Maar dit bedoelt Paulus hier niet, hij heeft de tijdelijke, de lichamelijke of „natuurlijke”  

dood op het oog. Deze ontstaat door vervlokking van het eiwit. 

 

Dat Paulus hier over de tijdelijke dood spreekt, volgt uit het vers. De zonde is het gevolg van de 

geestelijke dood, de begeerte; deze voert dan niet nogmaals de geestelijke dood mee maar de tijde-

lijke of de lichamelijke. 

 

Velen zien de dood als een natuurproces. Dit moge hij zijn in de lagere werelden van planten en 

dieren, hij is het niet in de mensenwereld. Daar is hij het gevolg der zonde en deze behoort niet tot 

het wezen van de mens; derhalve kan de dood, die er het gevolg van is, niet iets natuurlijks zijn, iets 

dat zijn natuur eigen is. Wel kon hij komen omdat de mens nog niet zijn onsterfelijkheid had. 

 

De dood is niet alleen een gevolg, hij is ook een macht; hij heerst, vs. 18 en niemand kan er zich aan 

onttrekken of hem overwinnen. Dit komt omdat God hem tot een oordeel gemaakt heeft en Zijn 

veroordelend vonnis zich over allen uitstrekt, Rom. 8: 20. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

 

De meeste gevolgen der zonde, verre van door Satan veroorzaakt te worden, hinderen hem in het 

bereiken van zijn doel. Hij wil de perfectie, ook de modelmens, de model- maatschappij, vrede, het 

beheersen van de natuur, enz. zonder Christus, en nu valt de uitslag hem steeds tegen. Door een 

geweldig ingrijpen en machtige wonderen zal de Anti-Christus er gedurende korte tijd in slagen zijn 

doel steeds dichterbij te komen. Daartoe moet echter Israël uitgeroeid worden, en vele anderen ver-

moord, Op. 7: 14; 12: 17, zodat hij kan hopen, dat de gehele aarde het Beest zal aanbidden, Op. 13: 

8. 
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Mat. 24: 11, 24; 2 Thess. 2: 9, 10; 1 Tim. 4: 1; 1 Joh. 2: 18; Op. 16: 14 enz. In het hoofdstuk over 

De Krachten der Toekomende Aioon hebben we er op gewezen, dat er sinds een paar tientallen 

jaren een grote verandering is gekomen bij vele intellectuelen, een terugkeer tot een meer spiri-

tualistische wereldopvatting. Vele buitengewone gebeurtenissen, waarvan men vroeger eenvoudig 

het bestaan loochende, worden nu op systematische wijze onderzocht door de Parapsychologie. In 

principe kan men zich verheugen over het minder worden van het atheïsme. Voor sommigen, die 

door een atheïstische omgeving gehinderd worden te geloven in het bestaan van God, kan de Para-

psychologie een middel zijn om hun ogen te openen. Maar daartegenover staat het grote gevaar, dat 

die opleving van een meer geestelijke wereldbeschouwing de verkeerde richting uitgaat. En hier-

door kan de Anti-Christus geholpen worden. 

 

Men ziet dus hoe voorzichtig men moet zijn in alle dingen. Zonder de Schrift loopt men gevaar ver-

blind en bedrogen te worden. 

 

Voor wat het Communisme betreft, menen we dat het meestal zoals verschillende andere politieke 

stromingen, begrepen wordt in de zin van de verheerlijking van de Mens, het bereiken van een idea-

le toestand zonder God. In de basis zijn dergelijke principes dus antichristelijk. En daarbij komt nog 

dat, in afwachting van de verwezenlijking van een valse hoop, de individuele mens niet meer telt en 

herleid wordt tot een raderwerk in een grote organisatie. De gevallen mens wordt aldus beroofd van 

de weinige vrijheid die hij nog heeft. Door het betrekkelijk goede, bijv. het bestrijden van kapitalis-

tische misbruiken en de verbetering van de stoffelijke levensomstandigheden, wordt de mens van 

het onontbeerlijke beroofd. 

 

Waar vinden we dan de voornaamste, fundamentele, werkzaamheid van Satan in de tegenwoordige 

bedeling? Om een antwoord te krijgen op deze vraag, is het voldoende goed in te zien dat de Schrift 

ons leert dat zijn bijzonderste zorg is, zich tegen Christus te stellen, trachten te beletten dat Christus 

verheerlijkt worde, en dat, door het bestaan en de bekering van Israël het Koninkrijk der hemelen 

een aanvang neme op aarde. In het algemeen gezegd, verblindt de god dezer aioon de zinnen, opdat 

de mensen niet verlicht zouden worden door het evangelie der heerlijkheid van Christus, 2 Kor. 4: 

4. 

 

We moeten dus in de eerste plaats de werking van de Boze zoeken in de godsdienstige wereld. Hij 

heeft geen bezwaar tegen „godsdienst”, zelfs niet tegen een min of meer christelijk getinte, als de 

kracht er van maar gebroken is. Het waren godsdienstige Joden, die de Here „adderengebroedsels” 

noemde en die Hem het hevigst vervolgden. Waar hij wel bezwaar tegen heeft, is de volle Waar-

heid, dat is het levende en het geschreven Woord Gods. Men herleze hierover bijv. Ef. 6: 10-20. De 

listige omleidingen van de Duivel betreffen de Waarheid, de gerechtigheid, het evangelie des vre- 

des, het geloof in Gods Woord, de behoudenis, het bekendmaken van de verborgenheden. 

 

Paulus had geen strijd met ,,atheïsten”. Als hij met mensen te doen had, die God niet kenden, dan 

wees hij op de natuur. Hand. 14: 15-17. Maar hij waarschuwde al in het tijdperk der Handelingen 

voor de arglistigheid van Satan, die Eva bedrogen heeft, 2 Kor. 11: 3. en sprak dan over hen, die een 

andere „Jezus” prediken, een verschillende geest, een verschillend evangelie, dan hetgeen hijzelf 

verkondigde. En hij eindigde met de volgende woorden: „Want zulke valse apostelen zijn bedrieg-

lijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Sa-

tan zelf verandert zich in een engel des lichts”. 

 

Ook de valse christussen en valse profeten zullen zich verschuilen onder de gedaante van godzalig-

heid, 2 Tim. 3: 5, en zo door hun tekenen en wonderheden zelfs bijna de uitverkorenen verleiden, 

Mat. 24: 24. 
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In zijn laatste brief schrijft Paulus: „Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zul-

len verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelve leraars opgaderen naar 

hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich ke-

ren tot fabelen”. Men ziet, dat het steeds gaat over de Waarheid. Van het begin van onze tegen-

woordige bedeling af, keerde men zich af van de Waarheid door Paulus verkondigd, en tegen het 

einde zal de christenheid voldoende afgeweken zijn, om de komst van de Anti-Christus mogelijk te 

maken. Het is niet Gods getuigenis, die de norm is, maar de menselijke overlevering. Menselijke 

organisaties schrijven voor wat men moet geloven, willen heerschappij voeren over ons geloof. 

 

De Anti-Christus zal er dan in slagen een algemene zichtbare Kerk te vormen, die de plaats inneemt 

van de Gemeente, die Christus zal bouwen na zijn wederkomst. 

 

Verder moeten we de invloed van de Boze zoeken in al hetgeen gericht is tegen het volk Israël en 

zijn bekering, die tot gevolg zal hebben dat de profetie wederom in vervulling gaat, Christus op 

aarde komt en het Koninkrijk instelt. Want Satan weet, dat hij dan overwonnen is en gebonden zal 

worden. Laat ons er aan herinneren dat Satan Petrus trachtte te beletten zich te bekeren, Luk. 22: 31, 

32. Later waarschuwde Petrus de verstrooide Christen-Joden voor hun ,,tegenpartij”, namelijk de 

Duivel, die als een briesende leeuw omgaat, 1 Petr. 5: 9. Nog steeds ligt een deksel op het hart van 

de zonen Israëls wanneer Mozes gelezen wordt, 2 Kor. 3: 15 en het is de god dezer aioon, die ook 

hun zinnen verblindt, 2 Kor. 4: 4. 

 

Waar de antichristelijke werking zich dus in het bijzonder richt tegen de Waarheid, tegen Christus, 

tegen het ware geloof, tegen Israël, is er gevaar onbewust deel te nemen aan die werking voor allen, 

personen of organisaties, die zich niet strikt houden aan Gods getuigenis, aan de ganse Schrift. 

 

Tenslotte is er een bewuste of onbewuste neiging tot het antichristelijke in alles wat de mens wil 

verheerlijken, zijn zondige toestand wil verloochenen of als niet zeer ernstig wil opvatten, tot zelf-

verlossing aanspoort, een of ander schepsel doet aanbidden, in het kort, de noodzakelijkheid en 

volmaaktheid van Christus’ offer vergeet, verzwijgt of ontkent, en in Hem niet de enige Middelaar 

ziet tussen de Vader en de gevallen mens, de Zone Gods die andermaal in het vlees zal komen om 

zijn Koninkrijk op aarde op te richten. 

 

AANHANGSEL 

Satans tegenwerking de eeuwen door. 

 

Ziehier een kort overzicht van Satans voornaamste werkingen in de loop der geschiedenis, die 

steeds tot hoofddoel hebben de komst van het Koninkrijk op aarde te beletten, maar die ook steeds 

door God verijdeld werden of zullen worden. 

 

1.Het verleiden van Eva en de val van Adam Maar God beloofde het Zaad der vrouw, dat 

Satan zou overwinnen. 

2.Satan richt zich tegen de gehele lijn, door 

welke het Zaad zou komen: 

idem 

a.De gevallen engelen moeten het ganse mens-

dom verderven, Gen. 6. 

Maar het Zaad kwam toch. 

 

b.Het land Kanaän wordt door satanische volken 

bezet, Gen. 12: 6. 

idem 

c.De hongersnood in het beloofde land, Gen. 12: 

10. 

idem 

d.Sarah in de handen van Farao en van Abime-

lech, Gen. 12: 10-20; 20: 1-18. 

idem 
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e.Poging tot uitroeiing der uitverkoren familie 

door hongersnood, Gen. 50: 20. 

idem 

f.Joram vermoordt al zijn broeders,2Kron. 21: 4. idem 

g.Filistijnen en Arabieren voeren alle kinderen 

van Joram weg, behalve Joachaz, 2 Kron. 21:17  

idem 

h.Athalia brengt het kon. zaad v. h. huis van 

Juda om, behalve Joas, 2 Kron. 22: 10, 11. 

idem 

i.Haman zoekt het gehele volk uit te roeien, 

Esther 3: 6 

idem 

j.Herodes brengt al de kinderen onder de twee 

jaren om, Mat. 2: 16. 

idem 

k.Verzoeking door Satan van de Here Jezus, 

zich van de tinne des Tempels te werpen. 

idem 

3.Satan gebruikt religieuze mensen om Christus 

te doden. 

Maar de Here geeft zijn leven vrijwillig, en staat 

op. 

4.Israël bekeert zich niet en wordt ter zijde ge-

steld. 

Maar slechts tijdelijk, en Paulus opent een 

nieuwe weg. 

5.Paulus verlaten. Maar hij doet de grote verborgenheid kennen. 

 

6.Israël bekeert zich niet en wordt ter zijde ge-

steld. 

Maar telkens zijn er, die tot de Schrift terug 

gaan. 

7.Afbrekende Schriftkritiek, overlevering, 

Kerkgezag. 

Maar men kan niets tegen de Waarheid. 

8.Verstand en wetenschap gebruikt tegen God. Maar vermag niets denken en zoeken, komt men 

terug. 

9.Israel steeds vervolgd, ook na zijn herstel. Maar de Here bezwaart een overblijfsel. 

10.De Anti-Christus Maar de Here doet hem te niet, bindt Satan en 

richt zijn Koninkrijk op 

 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 55. 

 

Vs. 2. In dit vers beschrijft Paulus de innerlijke gesteldheid van de gelovigen die in het tentlichaam 

waren. Zij zuchten en verlangen, beide doen zij omdat de verandering van de tent in het gebouw 

nog uitblijft. 

 

Deze verandering is een overkleed worden met de woonstede uit de hemel. En deze woonstede is de 

heerlijkheid in hfdst. 4: 17 genoemd. Het woord komt alleen nog voor in Jud. 7 waar sprake is van 

de gevallen engelen die hun woonstede, hun heerlijkheidsfeer, verlaten hebben; in 2 Kor. 5 kan men 

het nemen voor de hemelse heerlijkheid zelf. 

 

Met deze heerlijkheid wenste de apostel toen nog „overkleed”  te worden. Hier verandert de stijlfi-

guur en gaat Paulus van de vergankelijkheidgedachte der tent over tot die van een bekleding. 

 

Het woord „overkleed”  komt alleen voor in dit vers en in vs. 4. In het Gr. is het ependunomai, let-

terlijk het op-ingaan. Het is een samenstelling van epi en endunomai welk laatste woord betekent in 

kleren ingaan. kleding aan doen, bekleden. Bekleden komt in letterlijke betekenis o.a. voor in Mt. 6: 

25; 23: 11; Mk. 1: 6; 6: 9; Lk. 12 : 22; Op. 1: 13; 15: 6; 19: 14; in figuurlijke zin in Rom. 13: 12; Ef. 

6: 11, 14; Col. 3: 12; 1 Thess. 5: 8 e.a. Het „overkleden”  wijst niet alleen het bekleden aan, de 
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overgang van het aardse in het heerlijkheidlichaam, maar tevens dat dit van bovenaf over deze ge-

lovigen zou kunnen komen. Het van ependunomai afgeleide zelfstandig naamwoord ependutès, dat 

we in Joh. 21: 7 vinden, betekent opperkleed. Dit was een kleed dat over het hoofd werd geworpen 

en dan daar beneden getrokken, zoals vrouwen een japon aantrekken. Het overkleed worden is het 

van boven uit, van Godswege „uit God”  bekleed en overkleed worden met de woonstede, de heer-

lijkheid, en daardoor wordt het sterfelijke van het leven verslonden zonder dat men sterft, 

 

Vs. 3. Echter, het kon ook in die tijd al anders zijn: n.1. dat men niet bekleed maar ontkleed werd. 

Die mogelijkheid was reeds gebleken bij hen die ontslapen waren, 1 Kor. 11: 30, niet geestelijk in 

slaap waren gevallen tot welke gedachte de S.V. aanleiding zou kunnen geven, maar gestorven, 

ontslapen (Nwe Vert.) als gevolg van een oordeel over het niet onderscheiden van het lichaam des 

Heren. Zulken en ook anderen die stierven voor ’s Heren wederkomst kwamen in een staat van 

verderving, zij werden „naakt” . Dat „naakt”  betekent niet dat zij geestelijk naakt voor God stonden 

zonder bekleding met Christus’ gerechtigheid, maar dat zij in de doodsstaat kwamen, dat zij als een 

zaad neerlagen. We vinden hetzelfde woord in 1 Kor. 15: 37 waar het vertaald is door „bloot” : een 

bloot graan. Een blote graankorrel is er een zonder uitgroei; die moet wachten op gunstige 

omstandigheden als zaaiing, bevochtiging, verwarming. Overgebracht op 2 Kor. 5 betekent het dat 

zij die „naakt”  terneer lagen dus moesten wachten „tot de tijden en gelegenheden die de Vader in 

Zijn eigen hand had gesteld” , d.i. tot Christus’ wederkomst. Pas dan zouden ze opstaan, 1 Thess. 

4. Het „bekleden”  kon dus pas na de opstanding volgen en voor hen zou gelden: dit verderfelijke 

moet onverderfelijkheid aandoen, 1Kor. 15: 53a. 

 

Dit naakt zijn nu begeert Paulus niet; hij wil niet ontkleed maar overkleed worden. Het ontkleden 

leidt tot het „naakt” zijn en zo wil hij niet gevonden worden. 

 

Paulus wenst dus niet te sterven. gebeurt dit dan wordt hij „naakt”  bevonden en moet eerst 

opgewekt worden, 2 Kor. 4: 14. Hij ziet in dat ’s Heren wederkomst nog wel eens lang kan uitblij-

ven. „Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden” . In 1 Kor. 15 was het: niet allen 

ontslapen in 2 Kor. 5 meer negatief: niet overkleed worden. 

 

In dit licht krijgt de uitdrukking: het huis, deze tabernakel (of tent) nog een diepere zin. De 

tabernakel in de woestijn kon naakt bevonden worden. Dan waren alle gordijnen afgenomen en 

stonden de berderen (de brede baddings) niet meer opgericht. Dan was de ark onder een dekkleed 

maar in zekere zin toch ook „naakt” , gehaald uit zijn behuizing. Luther meende in de tabernakel de 

symbolische uitbeelding van de mens te mogen zien. We kunnen hem hierin, maar dan 

cconsequenter, bijvallen. De voorhof is dan het lichaam, het heilige de ziel, het heilige der heiligen 

de geest, de ark de inwendige mens des harten of het ego zoals we tegenwoordig meer zeggen. 

Welnu, dan is „de naakte”  toestand het ingetrokken zijn van de inwendige mens in de dood en het 

neerliggen als een „bloot”  graan dat door Gods kracht, niet uit zichzelf, bewaard wordt tot de 

opstanding. 

 

Vs. 5. God heeft dit alles bereid. Al of niet overkleed zullen zij komen tot het huis aionisch in de 

hemelen. De Geest is daarvan het onderpand. Hij geeft de verzekering dat het zal geschieden. 

 

Vs. 6. Inwonende in het lichaam wonen ze uit van de Here. Hier gebruikt de apostel een nieuw 

beeld. Inwonende is endèmos. Dèmos betekent volk en endèmos is: wonende onder zijn volk; dit 

zei men in Griekenland van hen die in de stadsgemeenschap verkeerden en niet afwezig waren. 

Uitwonend zijn is ekdèmos, het zijn buiten de volksgemeenschap. Het inwonen in dit lichaam, „het”  

heeft hier de kracht van een aanwijzend voornaamwoord, is het uitwonen van de Here, het hier op 

aarde zijn en het niet bij de Here in de hemel zijn. 

 

Vs. 7. In die tijd moet men door geloof wandelen, niet door aanschouwen. 
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Vs. 8. Onder dit uitwonen heeft Paulus goede moed, wil hij door geloof leven maar is evenwel hier 

niet „thuis” , niet endèmos. Daarom strekt zich zijn verlangen uit om uit dit lichaam uit te wonen en 

bij de Here in te wonen. Hij wil van het ekdèmos endèmos, van het uitwonend inwonend worden. 

 

Wie gezien heeft dat het hier om tweeërlei lichaamstoestand gaat, zal begrijpen dat dit uit het 

lichaam, d.i. uit dit lichaam uitwonen niet is als onsterfelijke ziel tot Christus te gaan om bij Hem 

als „geest”  in te wonen maar dat het betreft de verandering in een punt des tijds, in een oogwenk, in 

de laatste bazuin. 

 

Vs. 9 en 10. De hoofdzaak voor Paulus is om de Here welbehaaglijk te zijn, hetzij hij nog in het 

aardse lichaam verblijft, hetzij hij het hemelse verkrijgt, want hij weet dat er een rechterstoel van 

Christus is waarvoor hij goed- of afkeuring zal wegdragen al naar gelang men hier, in deze tent, 

goed of kwaad gedaan heeft. Deze rechterstoel is er niet een ter veroordeling ten dode maar ter 

beoordeling van de door de gelovigen gedane werken. Deze beoordeling zal gaan over wat men op 

het Fundament gebouwd heeft in leer, 1 Kor. 3: 12-15 en over wat men verricht heeft in het 

lichaam, 1 Kor. 3: 16, 17 e.a. 

 

Als we het geheel nogmaals overzien blijkt dat Paulus handelt over de tweeërlei toestand van het 

lichaam, de aardse en de hemelse, iets waarover hij reeds gesproken heeft in 1 Kor. 15: 44 onder de 

bewoording: een natuurlijk (ziellijk) lichaam en een geestelijk lichaam. Het naakt zijn is een 

tussentoestand waarin wel zekere lichamelijkheid is maar niet die van de gewone lichaamsvorm. 

 

We moeten zowel 1 als 2 Kor. lezen vanuit de sfeer waarin ze geschreven zijn. Deze stond nog in 

het teken van Christus’ wederkomst. In die tijd kon men nog verwachten levend over te blijven om 

dan zonder sterven verheerlijkt te worden. In 2 Kor. 5 moet men daarom beslist niet aan het sterven 

denken. Juist aan het tegendeel: het levend overblijven. Dan zou het tentlichaam niet in de groeve 

der vertering gelegd, niet tot in zijn moleculen ,.afgebroken”  worden, maar overkleed; het werd 

„afgebroken”  wat zijn aards-lichamelijke functies betreft, buik en spijze werden tenietgedaan,  

1 Kor. 6:13, maar niet wat zijn bestaan aangaat, dan werd het „tot heerlijkheid bevorderd” . Maar 

ook pas dan. 

 

Wie meent dat de gelovige vanaf Christus’ opstanding tot vlak voor Zijn wederkomst bij zijn ster-

ven naar de hemel gaat, alleen omdat hij o.a. ook op het woord van 2 Kor. 5: 1 meent dat men als 

gelovige direct het gebouw van God ontvangt, begaat ook hier de vergissing de woorden uit hun 

verband te nemen en niet te letten op wat er verder staat. Paulus wil niet sterven om bij de Here te 

komen maar hij wenst niet te sterven, niet ontkleed te worden. Wanneer het waar is dat de gelovi-

gen bij hun sterven naar de Here gaan, naar het Vaderhuis, het huis aionisch in de hemelen, is het 

dan niet meer dan vreemd dat Paulus daar over zucht. „Want ook in deze tabernakel zuchten wij, 

bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed maar overkleed worden” . Hij begeert niet om 

als ziel zonder lichaam, zoals men meent, tot de Here op te stijgen, hij is er bezwaard over in de 

naakte toestand te komen. Hoe kan men dan zeggen dat men voor de troon gaat juichen, in de lanen 

van het paradijs gaat wandelen, in de heerlijkheid wordt opgenomen, in de rust ingaat en zo al meer. 

Paulus wenst deze staat niet, hij zucht erover. Want de dood is geen vriend die hem daartoe voert 

maar een vijand die eerst nog tenietgedaan moet worden. En dat niet bij het sterven maar door of 

levend over te blijven en veranderd te worden of op te staan, door onsterfelijkheid aan te doen, dit is 

voor hen die levend overblijven, door onverderfelijkheid aan te doen, dit verkrijgen zij die reeds 

ontslapen zijn. Beiden is er voor deze groep alleen bij Christus’ wederkomst. En deze is er niet bij 

het sterven van de enkeling zoals we reeds zagen bij de bespreking van de plaats in het Vaderhuis 

maar in de laatste bazuin waarbij de doden onverderfelijk opgewekt worden. 2 Kor. 5 bewijst juist 

het tegendeel van wat men meent. En al zullen zij die in deze visie heengaan dit voor hun gevoel 

niet ervaren, eenmaal zullen zij zien dat zij tijdens hun dood niet bij de Here geweest zijn, niet 
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overkleed zijn geworden maar naakt zijn geweest tot het punt des tijds waarop hun opstanding 

kwam. 

Slot. 

 

Over het ontbonden worden van Fil. 1 en de ontbinding van 2 Tim. 4 spreken we later. 

 

Wat is de ene Doop ? 

No. 31. 

5. De doopsbeschouwing van de Broeders, 

a. De Christelijke Doop. 

 

De Broeders, ook wel zich noemend de Vergadering der gelovigen, steunen, alhoewel zonder ge-

schreven belijdenis, voor een deel op de visie van Darby. Deze was meer dan een eeuw geleden 

predikant in de Engelse Staatskerk maar toen hij tot het inzicht gekomen was van het herstel en de 

toekomst van Israël, brak hij hiermee. Hij leerde verder dat de Gemeente met Pinksteren begint en 

na de grote verdrukking opgenomen wordt. 

 

In ons land hebben gaandeweg een groep gelovigen zijn visie, zij het door zijn opvolgers wat ge-

wijzigd, overgenomen. Zij zijn, evenals hij, voorstanders van de doop der volwassenen, althans van 

die na persoonlijke geloofsbelijdenis. 

 

Een hunner woordvoerders was H. C. Voorhoeve. Deze schreef o.m. over doop en avondmaal. Hij 

maakte en met hem zijn medegelovigen onderscheid tussen de doop van Johannes en die welke in 

Mt. 28 door Christus is ingesteld; de laatste noemde hij „de Christelijke doop” . Men zie: „Nu is het 

van groot belang bij de beschouwing van de Doop, dat wij inzien, dat de doop van Johannes niet dezelfde is 

als de doop, die door Jezus is ingesteld. De Christelijke doop, waarmede wij gedoopt worden, welke de 

Apostelen hebben bediend, en die voortaan uitsluitend wordt toegepast, is geheel en al onderscheiden van de 

doop van Johannes”. Doop en Avondmaal, blz. 8. 

 

De Schrijver verwijst dan naar Hand. 19 waar, naar hij meent, van een herdoop sprake is en waar 

Paulus, na vs. 4 geciteerd te hebben, ongeveer als volgt gesproken heeft: „Die Jezus is gekomen. Hij is 

gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren en heeft van daar de Heilige Geest gezonden om te wonen in 

allen, die in Hem geloven. De doop van Johannes heeft dus nu geen waarde meer, gij moet met den doop van 

Jezus gedoopt worden.”  En wat was het gevolg? Deze mannen geloofden alles wat Paulus hun zeide, 

en daarop werden zij gedoopt tot den naam des Heeren Jezus. (Cursivering van de Schrijver). 

 

Klaar en duidelijk is door deze geschiedenis het onderscheid aangetoond tussen de christelijke doop 

en de doop van Johannes. De doop van Johannes wordt, als geheel onderscheiden van den Christe-

lijke doop, ter zijde gesteld, en heeft opgehouden waarde te bezitten. Zo zelfs dat deze mannen op- 

nieuw gedoopt moesten worden, en wel tot den naam des Heeren Jezus.” , blz. 9, 10. 

 
,,De doop van Johannes is derhalve de doop der bekering voor de Joden, die tot God terugkeerden en de 

Messias verwachtten, welke thans heeft afgedaan, en waarvoor de Christelijke doop in de plaats gekomen is. 

Dit blijkt duidelijk uit de instelling van den Doop in Mattheüs XXVIII: 19 en 20. Ware de doop van Johan-

nes en de doop door Jezus ingesteld één en dezelfde zaak en van gelijke betekenis, dan had de Heere Jezus 

die doop niet behoeven in te stellen, maar had alleen maar aan de discipelen behoeven te zeggen, dat zij op 

dezelfde wijze zouden voortgaan met dopen, als toen Hij met hen omwandelde. Maar zo deed Hij niet; inte-

gendeel. Hij geeft hun een heel nieuwe opdracht, die voor de gehele wereld van de belangrijkste en heerlijk-

ste gevolgen zou zijn” , blz. 12. 
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Na nu een uiteenzetting te hebben gegeven van Mt. 28: 19 en 20 vervolgt de Schrijver: 

 

„Bij de indompeling in het water zegt degene die doopt: ,,Ik doop u tot den naam des Vaders, en des 

Zoons, en des Heiligen Geestes. Zó is het verordend. Zó hebben de Apostelen het gedaan. Zó is het 

door de hele Christelijke Kerk aangenomen. Niemand verandere daaraan. Maar, zal deze of gene 

misschien zeggen, „wij lezen meermalen o.a. bij de twaalf mannen te Efeze, dat zij gedoopt werden 

tot den naam van Jezus” . Volkomen juist; maar dit wil niet zeggen, dat de doper bij de indompe-

ling gezegd heeft: ,,Ik doop u tot den naam van Jezus” , maar dat de doop die toegediend werd, in 

tegenstelling tot den doop van Johannes of van den proselietendoop, de doop tot den naam van Je-

zus was. Het spreekt vanzelf, dat de Apostelen en al de predikers des Evangelies, die zo getrouw 

aan de opdracht des Heeren hebben voldaan, op geen andere wijze hebben gedoopt, dan Hij hun 

bevolen heeft” , blz. 18, 19. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

 

DEEL XXIX No. 8 AUG. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 8. 

HEBREEËN 11 IZAAKS ZEGENING II. 

,,Allen gezondigd” . Gods voornemen blijft vast. 

Door geloof heeft Izaak Jakob en Ezau gezegend ook voor de toekomst,   Vs. 20 

 

Het verhaal is bekend. Izaak meent dat hij spoedig zal sterven en wil doen wat Abraham waar-

schijnlijk ook te zijnen opzichte gedaan had: Gods zegen overdragen. Hiervoor had Abraham echter 

Gods aanwijzing: In Izaak zou zijn zaad genoemd worden, Gen. 21: 12. Maar die ontbrak t.o.v. 

Ezau. Hij had Jakob aangewezen. ,,Twee volken zijn in uw schoot en twee natiën zullen uit uw 

ingewand vaneen scheiden en het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de 

mindere dienen” , Gen. 25: 23. 

 

Waartoe dit? Hierop werpt Rom. 9: 7-12 licht en openbaart het diepere voornemen van God. „Want 

als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het 

voornemen Gods dat naar de verkiezing is vast bleve, zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal de 

mindere dienen.”  In dit voornemen wordt niet Nahor maar Abraham geroepen, niet Ismaël maar 

Izaak als eerstgeborene aangemerkt, komt Jakob in plaats van Ezau, later Efraïm in plaats van 

Manasse en Juda in plaats van Ruben. 

 

En waartoe is dit nu weer? „Opdat ze (de belofte) zij naar genade, (en) vast zij al den zade” . 

 

Alle partijen in Gen. 27 falen. Ezau had zijn eerstgeboorterecht „verkocht” , verkwanseld is beter 

woord. Jakob liet zich verleiden zijn vader te misleiden, later deden zijn zonen het hem. Rebekka 

schijnt van Izaak vervreemd te zijn want in plaats dat zij naar hem toegaat en hem wijst op Gods 

uitspraak tijdens haar zwangerschap, slaat zij, omdat zij vreest dat Gods voornemen anders verij-

deld zal worden, een weg in die haar veroordeelt. Izaak faalt het meest want hij wil de grote zegen 

van zegendrager te wezen geven aan een die deze niet waardig was, hoewel hij beter wist. Dit blijkt 

uit vs. 33: „Toen verschrikte Izaak met zeer grote verschrikking en zeide: Wie is het ik heb hem 

gezegend, ook zal hij gezegend wezen” . 

 

Hiermee komt hij op het rechte spoor en houdt Gods voornemen in eerste aanloop stand. Dan wordt 

het verder bevestigd, want: „Izaak riep Jakob en zegende hem,”  28: 1    

„en God almachtig zegene u, en Hij geve u de zegen Abrahams, u en uwen zade met u” , zie vs. 3 

en 4. 

 

Ezau’s tranen hadden Izaak niet bewogen de zegen te verleggen. Gods raad moest bestaan ondanks 

er in zijn hart andere gedachten waren geweest (Spr. 19: 21). Nu hij Gods voornemen weer helder 

zag, was hij hard als een rots en is het: „Door geloof zegende Izaak Jakob en Ezau, ook voor de 

toekomst” . Beide kregen aardse goederen, maar de oudste zou de jongste dienen tot zekere tijd, vs. 

40. Echter de zegen van Abraham voor de nog verdere toekomst die Izaak Jakob toewenste werd 

hem door God bevestigd, 28: 13, 14. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 44. 

 

Rom. 5: 12. Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ( en door de 

zonde de dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

En zo. Waarop doelen deze woorden? Ze kunnen vooruit wijzen zoals in 1 Kor. 9: 24 (loopt alzo), 

26 (ik kamp alzo), 2 Kor. 9: 5; Rom. 11: 25. Indien men het „en zo”  van Rom. 5: 12 hier ook bij 

wil voegen zou het naar wat volgt moeten wijzen maar dan is het de vraag hoe men dit gedeelte 

moet lezen. Daarover gaat men uiteen. Men zou het dan zo moeten lezen: en alzo is de dood door-

gegaan omdat allen gezondigd hebben. Zo doet het de Elberfelder-, de Canisius, de Nwe Vert. en 

Brouwer. In de regel wijst het „alzo”  terug naar het voorafgaande zoals in 1 Kor. 7: 7 (de ander 

alzo); 8: 12; 11: 28 (en ete. alzo); 14: '25 (en alzo worden de verborgen dingen openbaar). Dan blijft 

de vraag waarop wijst het terug, op „dood”  of op „mens” . M.a.w.: moet men als het op „dood”  

slaat, lezen: evenals door één mens de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood 

en zo, dus door de dood, de dood tot alle mensen is „doorgegaan of moet men, als het op „mens”  

slaat, lezen: evenals door één mens de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood, 

zo is ook door één mens de dood tot alle mensen doorgegaan. We menen dat dit laatste de bedoe-

ling is want dit vers en de volgende verzen worden beheerst door wat de ene mens heeft teweegge-

bracht. Niet de dood is er door de dood maar de dood is er door de ene mens. 

 

In wie allen gezondigd hebben. Heel wat andere vertalingen zetten het „in welken”  der S.V. heel 

anders over en wel door „omdat”  of een gelijkbetekenend redengevend voegwoord (vermits). Zo de 

Leidse Vert., die van Obbink- Brouwer, Voorhoeve, de Canisius-Vert., de Nwe Vert., de Franse van 

Second en van Martin, die van Luther, de Parallelbibel, de Duitse Vert. van Albrecht en de Herziene 

Engelse. Van der Palm zet: „en door hem zijn allen zondaars geworden”  en Bakels. „sinds welke 

zij allen gezondigd hebben” . Men ziet dat de overgrote meerderheid „omdat”  heeft, hetzij in 

woord hetzij in opvatting. Wij houden ons aan de S.V. en willen hiervan rekenschap geven. 

 

Voor „in welken”  staat in het Grieks „eph ho” . Eph (Ef.) is de verkorte en met het oog op de vol-

gende klinker wat verzachte klank van „epi”  dat letterlijk „op”  betekent en van „ho” , de derde 

naamvalsvorm van het mannelijke „hos”  of van het onzijdige „ho”  (deze zijn in het Grieks gelijk), 

dat „die”  of „de”  betekent. Waar er in het voorgaande gedeelte drie mannelijke woorden staan: 

mens, wereld en dood, is „eph ho”  een mannelijke derde naamval en moet dan letterlijk vertaald 

worden door „op wie”  of „op welke” . 

 

Om nu de betekenis te vinden van „eph ho” , gaan we na waar het verder voorkomt. Dat is buiten 

Rom. 5:12 viermaal: Lk. 5: 25, 2 Kor. 5: 4, Fil. 3: 12, 4: 10; in de vrouwelijke vorm ,,eph hè”  staat 

het in Lk. 11: 22. Als we de teksten nagaan blijkt dat hierdoor geen concordante vertaling is te ver-

krijgen. Men zie: Lk. 11: 22: Die neemt zijn wapenrusting waar hij op vertrouwde, Lk. 5: 25: En 

opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had; 2 Kor. 5:4: Nademaal wij niet willen ont-

kleed worden, Fil. 3:12: Waartoe ik ook van Christus gegrepen ben, 4:10: om aan mij te denken 

waaraan gij ook gedacht hebt. Kan men in 2 Kor. 5: 4 en Fil. 3:12 „omdat”  vertalen, in Fil. 4: 10 

gaat dit niet: „waaraan”  drukt geen reden of grond uit maar wijst een persoon aan: „aan wie gij ook 

gedacht hebt” . Uit dit alles blijkt dat de zaak concordanties niet voor het grijpen ligt en men slechts 

in twee van de vijf teksten buiten Rom. 5: 12 „omdat”  kan zetten.  

 

Gaat dit nu ook niet in Rom. 5:12? We geloven van niet. Als men hier „omdat”  zet, zoals ook 

Luther en Calvijn doen, laat men Paulus dit zeggen: ,,en zo de dood tot alle mensen doorging om-

dat allen gezondigd hebben” . Maar dan laat men hem precies het tegenovergestelde zeggen van 

wat zijn betoog doet verwachten. Hij wil immers zeggen dat zonde en dood in de nieuwe mensen-
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wereld zijn ingekomen door één, maar dan past hierin niet dat de dood er is omdat allen zondigen, 

dit is in strijd met vs. 15 en 17. 

 

Er zijn anderen die zeggen dat het eph’ ho niet op de mens terugslaat maar op het dichtst bij staande 

woord „dood” . Zij zeggen: men is zondaar omdat men sterven moet. M.a.w.: indien met niet stierf, 

was men geen zondaar. Maar ook dit gaat niet op. Allereerst: men zondigt niet omdat men sterft of 

sterfelijk is want Christus stierf maar was geen zondaar. En vele gelovigen zullen niet sterven, al 

zijn zij zondaars, 1 Kor. 15. Voorts: de dood is iets lichamelijks en de zonde is iets geestelijks. Het 

lichamelijke heeft het geestelijke niet tot gevolg, maar dit het lichamelijke. Niet omdat men sterft ,is 

men zondaar maar omdat men zondigt sterft men. Door middel van een schip komt de lading bin-

nen, maar niet door middel van de lading komt het schip binnen. 

 

Verder, men kan in de dood niet zondigen omdat dan alle gedachten en daden opgehouden hebben. 

Men zal zeggen: men zondigt in de geestelijke dood. Maar het woord thanatos, dood, betekent 

steeds de lichamelijke dood. De eindconclusie is dus het ,,op wie”  of ,, in wie”  niet op het woord 

dood slaat. 

 

Het kan ook geen betrekking hebben op het woord „wereld” . Dit is helemaal onhoudbaar. Er zijn 

vele dingen in de wereld, maar daarom zijn zij niet zondig. 

 

Blijft het woord „mens” . Dit staat wel vrij ver van eph’ ho verwijderd maar is in het ,,en zo”  weer 

opgenomen. Het volgt uit het hele betoog van Paulus, dat hierop neerkomt: De dood is er door 

Adams zonde. De zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Vanaf Adam tot Mozes was er 

geen geopenbaarde wet. Toch stierven de mensen ook toen al. Hiervoor moet een oorzaak zijn. De-

ze is: toerekening der zonde. Niet volgens de geopenbaarde wet. Ook niet door de hun van nature 

bekende wet (Rom. 1: 18, 2: 12-15). Zij werd dus toegerekend op grond van iets anders: op grond 

van Adams overtreding tegen de ingeschapen wet. Hij was de wortel of basis waarop allen zondig-

den. Hij zondigde tegen de wet der liefde jegens God van wie hij zich vervreemdde en jegens zich-

zelf: hij viel uit de eenheid. Door deze wet te overtreden ontstond er een toestand waarin allen uit 

hem voortspruitend zijn gaan verkeren. 

 

Hier tegen wordt wel opgemerkt dat ,,eph.’ ho”  te ver van het woord „mens”  staat om er betrek-

king op te hebben. Dit bezwaar vervalt als men in het middengedeelte van vs. 12 een tussenzin ziet 

en de tekst zo leest: „Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is (en door 

de zonde de dood en de dood alzo tot alle mensen is doorgegaan) in wie allen gezondigd hebben”  
Of, met omzetting van de zin: „Daarom, gelijk door één mens (in wie allen gezondigd hebben) de 

dood in de wereld is ingekomen,”  enz. 

 

Wij hebben de S.V. gevolgd (daarmee de andere niet aanvaard) en nu ook verdedigd, maar niet om 

reden van oudheid of eerbied maar  

 

le op grond van het feit dat ,,eph’ ho”  niet concordant te vertalen is, niet uitsluitend redengevend 

voegwoord (omdat) is;  

 

2e omdat, waar de dood zonder uiterlijke wet heerst, er een andere wet moet zijn op grond waarvan 

hij wordt toegerekend;  

 

3e omdat deze wet niet de in de schepping geopenbaarde natuurwet is want onbewuste kinderen 

hebben nog niet gezondigd en sterven toch daar God hen ziet liggen in Adam en ze daarom als zon-

daren rekent;  

 

4e omdat 1 Cor, 15 leert dat allen in Adam sterven, waaruit volgt dat allen in hem zondigden en dat 
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dit allen toegerekend wordt, geheel buiten latere persoonlijke zonden om. 

 

De ene zonde van Adam brengt veroordeling over allen. De dood is er het gevolg van. De mens 

zondigt niet eerst persoonlijk om dan te sterven, hij wordt als zondaar aangemerkt als uit Adam 

geborene en in hem begrepen. De apostel gebruikt daarom in 5: 12 de verleden-tijdvorm: ,,in wie 

allen zondigden” . Indien Paulus bedoeld had te zeggen dat, omdat de mens persoonlijk zondigt hij 

daarom sterft, dan had hij de aoristvorm, de tijdloze vorm gebruikt. Hij doet dit niet maar bezigt de 

verleden tijd hiermee aangevend dat dit zondigen geheel verleden tijd is geworden. Dit kan alleen 

als men ziet dat allen in Adam zondigen en de dood daarvan het gevolg is. Het bewijs is de dood 

van onbewuste kinderen. Zij sterven zonder dat ze persoonlijk gezondigd hebben. Onwetend ja 

meer nog, ongeboren zondigden zij reeds omdat God hen ziet in Adam inliggend. Vandaar de ver-

leden tijd van Rom. 5: 12. 

 

Koninkrijk en Kerk 

door S. Van Mierlo. 

Errata 

 

In het laatste stuk was een bepaalde bladzijde, verloren gegaan. We geven dit nu en plaatsen een 

paar delen van het voorgaande artikel om een geheel te krijgen. 

 

De meeste gevolgen der zonde, verre van door Satan veroorzaakt te worden, hinderen hem in het 

bereiken van zijn doel. Hij wil de perfectie, ook de modelmens, de model- maatschappij, vrede, het 

beheersen van de natuur, enz. zonder Christus, en nu valt de uitslag hem steeds tegen. Door een 

geweldig ingrijpen en machtige wonderen zal de Anti-Christus er gedurende korte tijd in slagen zijn 

doel meer dichterbij te komen. Daartoe moet echter Israël uitgeroeid worden, en vele anderen ver-

moord, Op. 7: 14: 12: 17, zodat hij kan hopen, dat de gehele aarde het Beest zal aanbidden, Op. 13: 

8. 

 

In het Nabije-Oosten zal er een buitengewone ontwikkeling plaats hebben. Babylon zal blijkbaar het 

centrum zijn van koophandel en cultuur, Op, 18: 3, 22, 23, maar ook van verzet tegen God en de 

afgoderij van de Anti-Christus (steeds door „hoererij”  aangeduid). Maar ,,wanneer zij zullen zeg-

gen: het is vrede, en zonder gevaar! dan zal een haastig verderf hun overkomen” , 1 Thess. 5: 3. 

In één ure wordt niet alleen Babylon verwoest, en niet meer gevonden, Op. 18: 21, maar ook de 

steden der volken, Op. 16 :19. Het zal dan blijken, dat alleen door de God van vrede, de ware vrede, 

geluk, welvaart enz. kan komen. 

 

In onze bedeling is er nog geen werkelijke vervulling der profetie, want deze betreft in het bijzonder 

Israël en kan dus pas weer beginnen na hun herstel als Gods volk. Maar wel kunnen we al zien, dat 

alles in de maatschappij in de richting gaat van het fundamenteel antichristelijke. Op alle gebieden 

wil de mens de gevolgen der zonde trachten te ontkomen. Waar hij lichamelijk en geestelijk zwak 

staat tegenover de natuur, probeert hij nu tot heerschappij te komen door middel van wetenschap en 

techniek. De slechte maatschappelijke toestanden zoekt hij te verbeteren door wetten, organisaties, 

sociale hulp enz. Ziekte wil hij overwinnen, door cultuur alles hoger opvoeren en ook door 

,,godsdienst”  vele toestanden verbeteren en de mens helpen zich zelf te redden. 

 

De meeste van die humanitaire, sociale, culturele pogingen zijn natuurlijk op zichzelf prijzenswaar-

dig, maar waar het op aankomt is de geest waarin ze in het algemeen ondernomen worden, het doel 

dat ze beogen. Wij mogen veronderstellen, dat weinigen in volle bewustzijn een antichristelijke 

neiging hebben, maar dan zijn ze verblind door de god dezer aioon. 
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Overigens moet men niet vergeten, dat hetgeen men aan de ene kant wint, men aan de andere ver-

liest. Men ziet dit in onze tijd duidelijk in de weinig ontwikkelde landen. Men onderwijst de mensen 

en verbetert de sociale toestanden, maar juist daardoor komt er wanorde en oorlog. In de beschaafde 

landen legt men zich toe op ,,planning”: een elite zal voor alles zorgen en aan de massa zekerheid 

en vrede geven. Zo wordt de mens in zijn wezen aangetast: hij wordt een rad in een groot rader-

werk, heeft geen vrijheid meer, gebruikt zijn geestvermogens niet meer. Zo wordt hij herleid tot een 

goed ontwikkeld dier. 

 

Niemand kan uitmaken in hoeverre Satan die menselijke werking bestuurt, maar we mogen ver-

moeden dat de natuurlijke neigingen van de mens zelf voldoende zijn in de meeste gevallen. 

 

Satans meer speciale werking moeten we ook niet zoeken in het atheïsme. Evenals een verkeerde 

voorstelling van Satan (een wangedrocht, dat achter alle onzedelijkheid en boosheid zit) zijn eigen 

plannen in de hand kan werken, omdat men ze dan niet op het werkelijk gebied van zijn activiteit 

zoekt, zo kan hij ook, door opportunisme, het atheïsme gebruiken, en zijn eigen bestaan laten loo-

chenen. Maar, noch de Satan, noch de Anti-Christus zijn atheïsten. Ze weten natuurlijk wel beter, en 

zullen voorzeker veel meer geraffineerde methoden gebruiken dan antigoddelijke propaganda. De 

tijd schijnt gekomen dat ze het atheïsme als een hindernis beginnen te voelen, want de Anti-Christus 

heeft behoefte aan geloof in geestelijke dingen. Hij zal zijn aards rijk trachten te vormen door 

krachten, tekenen en wonderen. Het N.T, waarschuwt ons in meerdere plaatsen voor de komende 

werkingen der boze machten, Mat. 24: 11, 24; 2 Thess. 2: 9, 10; 1 Tim. 4: 1; 1 Joh. 2: 18; Op. 16: 

14 enz. In het hoofdstuk over De Krachten der Toekomende Aioon hebben we er op gewezen, dat 

er sinds tientallen jaren een grote verandering is gekomen bij vele intellectuelen, een terugkeer tot 

een meer spiritualistische wereldopvatting. Vele buitengewone gebeurtenissen, waarvan men vroe-

ger eenvoudig het bestaan loochende, worden nu op systematische wijze onderzocht door de Para-

psychologie. In principe kan men zich verheugen over het verkwijnen van het atheïsme. Voor som-

migen, die door een atheïstische omgeving gehinderd worden te geloven in het bestaan van God, 

kan de Parapsychologie een middel zijn om hun ogen te openen. Maar daartegenover staat het grote 

gevaar, dat die opleving van een meer geestelijke wereldbeschouwing de verkeerde richting uitgaat. 

En hierdoor kan de Anti-Christus geholpen worden. 

 

Men ziet dus hoe voorzichtig men moet zijn in alle dingen. Zonder de Schrift loopt men gevaar ver-

blind en bedrogen te worden. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 56 

VI DE RIJKE MAN EN LAZARUS  

of 

DE Z.G.N.  TUSSEN STAA T VAN LUKAS 16. 

1. Inleiding. 
 

Telkens weer wordt Lk. 16: 19-31 zowel van Rooms-katholieke als van Orthodox-protestantse zijde 

aangevoerd als bewijs voor de leer dat de mens een ziel heeft en geen ziel is en dat deze ziel, die 

men voor onsterfelijk houdt, na de dood bewust voortleeft. Men gelooft dat de Here zelf dit in het 

tweede gedeelte van Lk. 16 geleerd heeft en daarmee even het gordijn heeft weggeschoven van de 

dingen die na het sterven wachten. Vroeger nam men veelal aan dat dit voor de gelovigen de vol-
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komen staat van heerlijkheid was, voor de ongelovigen die van eeuwig afgrijzen, tegenwoordig 

spreekt men meer van een voorlopige heerlijkheid en een voorlopige rampzaligheid. Het toneel van 

Lk. 16 dient dan, meent men, om dit te bewijzen. De voorlopige staat tussen het scheiden van de 

ziel uit het lichaam en de ,,opstanding des vleses” , die van het lichaam, zal dan bij het laatste oor-

deel bevestigd worden en overgaan in ,,de eeuwige staat” . De gelovigen gaan bij het sterven naar 

het Paradijs, dit heet dan, zegt men. in Lk. 16 „Abrahams schoot” , de ongelovigen naar de plaats 

die men het voorportaal der Hel kan noemen. Voor velen is er ook nu eigenlijk niet zo heel veel 

verschil tussen de voorlopige en toekomstige staat, ze vloeien ineen. 

 

Dit gedeelte schijnt werkelijk een onneembare vesting te zijn waartegen de wapenen van de visie 

die wij voorstaan niet baten en weldra versplinterd worden. Iedere poging deze vesting te veroveren 

schijnt tot mislukking gedoemd. De gehele O. en N.T. leer die we tot dusver gevonden hebben 

schijnt vanuit deze vesting met onfeilbare zekerheid bres geschoten te worden en de Traditieleer der 

bewust voortlevende ziel in wel of wee hiermee voorgoed veilig gesteld. 

 

Indien Christus dit alles als werkelijkheid geleerd heeft, zullen we het moeten geloven en onze me-

ning moeten herzien. Maar het kan zijn dat zij die de Traditieleer aanhangen te vroeg aannemen dat 

Lk. 16 hun visie onweerlegbaar maakt en dat wat Christus hier zegt nog niet in feite waar is, d.w.z. 

de werkelijkheid weergeeft, maar voor waar gehouden wordt zonder het te zijn. Hiermee zou dit 

sterk gewaande bolwerk ineenstorten. 

 

Het is een simpele zaak een bepaalde leer aan te hangen of over te nemen zonder dat men een eer-

lijk onderzoek heeft ingesteld en dan probeert in de Bijbel er bewijzen voor te vinden. Dit blijkt 

telkens weer. Men raadpleegt dikwijls de Schrift zoals Beliam het God deed: n.1. om eigen inzicht 

door te zetten en God te willen laten zeggen wat vooroordeel en neiging is. Daarom willen we deze 

zaak zo grondig mogelijk onderzoeken en meerdere punten hierin bespreken om te zien of Lk. 16: 

19-31 werkelijk leert wat men meent dat het leert. 

 

2. Het verband waarin Lk. 16: 19-31 voorkomt. 

Vier toespraken 
 

Lk. 16: 19-31 wordt te midden van de verhalen van het Lukas-evangelie bijna steeds beschouwd als 

een „eiland”  dat afgesneden is van het „vasteland”, van dit evangelie d.i. niet in enig noodzakelijk 

verband staat met de omringende delen er van. Wie dit doet, beneemt zich het licht om verder te ko-

men. De sleutel tot de betekenis en het doel van Lk. 16: 19-31 ligt juist in wat gevonden wordt in de 

delen die het omgeven. 

 

De eerste stap die we, om tot een oplossing te komen, moeten doen is door de mens gemaakte 

hoofdstukindeling in dit deel der Schrift weg te nemen en na te gaan waar de Here begon te spreken 

om Hem dan te beluisteren tot waar Hij ophoudt. Nu begint Hij reeds in Lk. 14: 25 en gaat zonder 

onderbreking door tot 17: 10. Wie dit deel nagaat zal zien dat Hij niet van plaats verandert en dat 

het dus één rede is, verdeeld in meerdere onderdelen en gesproken tot meerdere groepen. 

 

Het eerste deel is tot de scharen: 14: 25-35. Dat waren oppervlakkige hoorders; zij worden gewaar-

schuwd de kosten te berekenen voor zij Hem gaan volgen. Tot hen richtte Christus twee „gelijkenis-

sen” , hier: vergelijkingen (torenbouw, krijgsplan) met als toepassing: Wie niet alles verlaat kan 

Mijn discipel niet zijn, vs. 33. 

 

Nu komen de tollenaars en zondaars, zij schijnen meer te willen horen, 15: 1. Dit deed de Farizeeërs 

en Schriftgeleerden murmureren en was aanleiding tot hetgeen de Here noemt ,,deze gelijkenis” , 

vs. 3. Deze heet zo omdat ze één thema behandelt: de verhouding en de gesteldheid van Farizeën en 
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tollenaars; al wat we daarover vinden omvat Lk. 15 en 16, het is dus een gelijkenis met onderdelen 

en wel vijf; hiervan staan er drie in Lk. 15: 3-12. In 16: 1 richt de Here zich tot de discipelen maar 

Hij vervolgt de gelijkenis van 15: 3 en spreekt in een nieuw onderdeel over de onrechtvaardige 

rentmeester, vs. 1-8 gevolgd door een toepassing, vs. 9-13. Hierop beschimpen Hem de Farizeeërs, 

vs. 14 Dan richt Hij zich weer tot hen en volgt het laatste gedeelte van de gelijkenis, 16: 15-31. De-

ze is verdeeld in tweeën: 16: 15-18 en 19-31. Ten slotte richt Hij zich weer tot de discipelen, 17: 1-

4. We hebben dus het volgende: 

 

      A1 / 14: 25.      Zich omkerende zei Hij tot hen (de scharen).  

                   B1 / 15: 3.        En Hij sprak tot hen (de Farizeeërs van vs. 2). 

                      C / 16: 1.        En Hij sprak ook tot Zijn discipelen. 

               B2 / 16: 15.      En Hij zeide tot hen (de Farizeeërs van vs. 14). 

                C / 17: 1.        En Hij zeide tot de discipelen, 

A2 / 17: 6.       En de Here zeide tot de apostelen. 

 

Als we het binnendeel B1, C1, B2 en C2 nader uitwerken vinden we: 

               B1 / D1/ 15: 2.      De Farizeeërs murmureren. 

        E1 / 15: 3-32.        Eerste toespraak tot de Farizeeërs. 

                C1 / F1 / 16: 1-13.       Eerste toespraak tot de discipelen.  

         B2 / D2/ l6: 14.     De Farizeeërs beschimpen Hem. 

                                E2 / 16: 15-31. Tweede toespraak tot de Farizeeërs. 

                C2 / F2 / 17: 1-4.          Tweede toespraak tot de discipelen. 

 

We vinden hierin dus duidelijk een dubbel tweetal toespraken, n.1. twee tot de Farizeën en twee tot 

de discipelen. Hiermee wordt Lk. 16: 19-31 geheel bevrijd uit het isolement waarin men het telkens 

weer besluit en wordt een verbinding gelegd naar de overige delen. Het verkrijgt daardoor een ge-

heel ander karakter, het wordt geïntegreerd, opgenomen in een geheel dat de Schrift ons reeds voor-

gehouden heeft in Lk. 15: 3: „En Hij zeide tot hen deze gelijkenis” . Voor we nu tot bespreking van 

Lk. 15 en 16 overgaan eerst een woord hierover. 

 

3. „Deze gelijkenis”. 

 

Als men vraagt; hoeveel gelijkenissen heeft Lk. 15, dan is het antwoord stellig: drie. Maar waar 

staat dit? Men neemt het gewoon aan. Is het verhaal van de verloren penning een gelijkenis? Men 

houdt het er voor. Ook dat van de verloren zoon(s). Maar we zoeken in Lk. 15 tevergeefs naar dat 

woord boven die verhalen. Als we consequent zijn, moeten we zeggen: er is geen gelijkenis van de 

verloren penning noch ook een van de verloren zoon. Evenmin hebben we een gelijkenis van de 

Rijke Man en Lazarus. Dit alles eenvoudig omdat dit geen gelijkenissen op zich zelf zijn maar on-

derdelen van een geheel, een vijfderlei schildering van één zaak, van „deze gelijkenis” . Als we dit 

woord lezen in Lk. 15:3, dan is de gelijkenis van het verloren schaap geen gelijkenis op zichzelf 

maar dat deel vormt met de andere schilderingen een trits, een groep van symbolische schilderingen 

die eerst in hun volledigheid „deze gelijkenis”  vormen. We moeten al de vijf verhalen van Lk. 15 

en 16 daarom niet op zichzelf beschouwen maar als onderling van elkaar afhankelijk; ze vormen 

geen onsamenhangende delen maar zijn door een logische betrekking een geheel, één gelijkenis. En 

deze handelt over de tollenaarzondaars en de Farizeeën, samen of afzonderlijk belicht. Dit moet bij 

de verklaring op de voorgrond staan, het is het hart der zaak. 

 

4. Verdere indeling. 

 

De toespraken zijn ook weer verder te ontleden en zo vinden we het volgende: 

 

E1. De eerste toespraak tot de Farizeeërs heeft drie onderdelen: 
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G / 15: 4-6. De honderd schapen. Toepassing vs. 7. 

       H / 15: 8-9. De tien penningen. Toepassing vs. 10. 

  I / 15: 11-27. De twee zonen. Toepassing vs. 28-32, 

 

       F1. De eerste toespraak tot de Discipelen heeft eveneens drie delen: 

       J / 16: 1-8. De onrechtvaardige rentmeester. 

    K / 16: 9-12. Toepassing. 

 L / 16: 13. Illustratie: De twee meesters. 

 

E2.    De tweede toespraak tot de F. heeft twee delen: 

M / 16:15-18. Wat de F. deden.  

N / 16: 19-31. Wat de F. dachten en leerden. 

   F2. De tweede toespraak tot de D. heeft ook twee delen: 

O / 17: 1, 2. Het komen der ergernissen. 

      P / 17: 3, 4. Wee over hem , die ze veroorzaakt. 

 

Men ziet hoe strikt systematisch alles is opgebouwd, bewijs voor de inspiratie. Tevens dat Lk. 16 en 

daarmee de Rijke man en Lazarus vervolg zijn van Lk. 15. Het is één geheel. 

 

4.De eerste toespraak tot de Farizeën 

De eerste drie gelijkenisonderdelen Lk. 15: 4-32. 

a. Het verloren schaap. 

 

Israël wordt genoemd de schapen van Gods weide, Ps. 95. We vinden deze gedachte terug in Ez. 34. 

In Joh. 10 stelt de Here Jezus Zich voor als de Goede Herder. Hij wilde Israël weiden en zal dit 

eenmaal ook ten volle doen, Mt. 2 Petrus noemt Hem de overste Herder, 1 Petr. 5. Dat Hij nu een 

beeld uit het herdersleven neemt heeft daarom te diepere betekenis. 

 

In het eerste deel der grote gelijkenis schetst Christus ons de zorg van de ware Herder voor de scha-

pen en daarin Gods zorg voor Zijn volk Israël en tevens Zijn eigen taak. Dit volk was eigenlijk in 

zijn geheel afgedwaald, zoals het dit eenmaal ook ten volle erkennen zal, Jes. 53, maar alleen de tol-

lenaars en zondaars voelden dit. Zij namen Christus’ woord aan en bekeerden zich. En zulken wilde 

de Goede Herder verzamelen en ten Leidsman wezen. De Farizeën echter meenden de bekering niet 

nodig te hebben; zij waren de negen en negentig voor hun besef, in eigen oog, niet verloren scha-

pen. De Here zegt echter dat zij in de „woestijn”  waren, niet „thuis” , niet in het land der rust. Zij 

waren door allerlei gevaren omringd en hadden de goede Herder hard nodig maar steunden alleen 

op eigen gerechtigheid. Zo ontstond er een geestelijk verschil tussen het verloren schaap en de ne-

gen en negentig „rechtvaardigen”; het „schaap”  kwam tot bekering, de anderen niet. 

 

In dit deel der gelijkenis schetst de Here niet slechts de behoudenis van de zondaar persoonlijk. Het 

ene schaap stelt een groep voor, evenals de negen en negentig. Wie dit niet in het oog houdt zal 

geen perspectief krijgen. 

 

Deze gelijkenis is te allen tijde toegepast op afgedwaalden die de terugweg zochten en vonden, en 

voelden dat ook zij iets verlaten hadden waarnaar zij moesten terugkeren. Dit was dan hun opvoe-

ding van het ouderlijk huis of een vroegere geloofsstaat. Maar alleen voor de groep tollenaars en 

zondaars in Israël gold het beeld van het verloren schaap. M.a.w. we moeten deze gelijkenis voor 

Israël uitleggen en kunnen ze op anderen toepassen. En toepassen is: werken met vergelijkingen. 

Wie bij de uitlegging over de geïnspireerde verschillen heen glijdt en meent dat onze Here het voor 

elke groep afgedwaalden heeft bestemd, is mede oorzaak van de verwarring in het christendom. Het 

is een gelijkenis voor het Koninkrijk, ze heeft te maken met Israël waarvan de Here een dienaar 
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geworden is en we moeten haar uitleggen voor een groep uit de Besnijdenis. En wel de tollenaars-

zondaarsgroep. 

b. De verloren penning. 

 

In het tweede deel schetst Christus de waarde van de verlorenen. Zij zijn als het huwelijksgeschenk 

van een vrouw. Van de bruidschat kreeg zij n.1. enige penningen als huwelijksgift. Deze waren te-

vens het onderpand voor het huwelijk. Men begrijpt zo waarom de vrouw de penning zo naarstig 

zocht en zo blij was die gevonden te hebben. Ze moest hem terug hebben, hij was haar alles waard; 

daarin toch lag symbolisch de volheid van haar huwelijk. Zo was het Christus alles waard de zon-

daars te zoeken en weer te brengen. Hij ontzag zich geen moeite. 

 

Ook hier weer typeert de verloren penning een groep. Is het verlorene een kostbaar bezit, de Fari-

zeeër kijkt toe. Het beroert hem niet. Hij voelt zich noch een verloren schaap van het Huis Israël 

noch heeft hij het gevoelen van de goede Herder. En mogen zich de engelen in de hemel verheugen 

over één zondaar die zich bekeert, hij staat er ongevoelig bij. Vandaar dat de Here nu een nieuwe 

greep doet: Hij tekent een dubbel beeld: de verlorene en de onwillige. Dit is het derde deel der ge-

lijkenis: die van de verloren zoon(s). Het is een laatste poging om tot liefde te nopen. 

 

c. De verloren zoon(s). 

 

De jongste zoon stelt weer de tollenaars-zondaarsgroep voor. Deze heet de jongste zoon omdat hij 

het laatst opgekomen was in Israël. Na de Farizeeërs en Schriftgeleerden. De jongste zoon dwaalde 

ver af, maar keerde, hoewel geheel verarmd en verzwakt, toch boetvaardig weder. Wat blijkt nu? 

Dat wel de vader zeer verblijd was maar dat de oudste zoon zelfs niet binnen wilde komen om ook 

vrolijk te zijn. Zelfs toen de vader uitging, liet hij zich niet overhalen. Hij bleef buiten. Dit wierp 

een grote schaduw op het feest. Er staat dan ook zo merkwaardig: ,.Zij begonnen vrolijk te zijn” . 

De feestvreugde werd gestoord door de houding van de oudste zoon. 

 

Zo was het in Israël. Er was blijdschap bij Gods engelen over de zich bekerende tollenaars en zon-

daars maar de Farizeeërs hielden zich daar verre van. Zo was er een geestelijke scheiding,een kloof. 

De Vader was verblijd met Zijn Dienaren omdat Hij de jongste „zoon”  zijn plaats in het „Huis”  

kon terug geven,  het beërven van het Koninkrijk der hemelen, maar de oudste zoon wilde niet bin-

nenkomen en bleef ontbreken. Hij typeert de Farizeeërgroep. Deze weigerde het Koninkrijk der 

hemelen binnen te gaan, Lk. 7: 29, 30. 

 

Hiervoor was een oorzaak: de ware liefde ontbrak. Zij waren gevangen in eigengerechtigheid. Nu 

dit bleek, ging de Here verder en begon weer over hen te spreken. Dat vinden we in het volgende 

deel. 

 

Wat is de ene Doop ? 

Nr. 32. 

De Doopsbeschouwing van de Broeders (Vervolg) 

 

„En waar men zou kunnen tegenwerpen, dat deze mensen (de drie duizend op de Pinksterdag gedoopten) 

Joden waren, en dus den enigen waarachtige God kenden, en met Zijn woord en wil bekend waren, en daar-

om direct gedoopt konden worden, daar wordt deze tegenwerping door de geschiedenis van de stokbewaar-

der te Filippi geheel weerlegd. Deze man was een blinde heiden, had geen kennis van God, leefde tot de 

nacht, in welken hij bekeerd werd, in duisternis en zonde, en werd door Paulus in diezelfde nacht met al de 

zijnen gedoopt. Er is in de Handelingen en de Brieven geen geval opgetekend, waarin anders werd gehan-

deld. Van een wachten met den doop; totdat men in de Christelijke leer onderwezen was, is er geen sprake. 

Dit zijn instellingen en praktijken van later. Maar na den doop kwam het onderwijs en dit is van even groot 
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belang als de prediking en de doop” , blz. 19. 

 

We menen genoeg geciteerd te hebben om in de gedachte van de Schrijver te komen. De hoofdzaak 

komt hierop neer dat hij onderscheid maakt tussen de doop van Johannes en de doop van Mt. 28 en 

zegt dat de eerste geen waarde meer heeft nu de laatste van kracht is, een die al door de apostelen in 

Handelingen bediend is. 

 

We menen dat aan deze beschouwing meerdere onjuistheden en verwarring kleven. We stellen er 

het volgende tegenover: 

 

1e. Hand. 1 is de voortzetting van de vorige dingen. De apostelen denken aan het Koninkrijk, 1: 6. 

Hierin dwaalden zij niet want de Here berispt hen niet maar zegt alleen dat het hun niet toekwam de 

tijden en gelegenheden te weten. Hij had veel met hen gesproken en geeft hun vlak voor Zijn he-

melvaart niet de opdracht van Mt. 28 maar een die zich beperkte tot Jeruzalem, Judea, Samaria en 

het uiterste des lands (niet: der aarde, dat is onjuiste vertaling; het Gr. woord ge heeft een dubbele 

betekenis, die van land en van aarde, het verband moet uitwijzen hoe het vertaald moet worden. 

Waar we nergens lezen dat de twaalf apostelen der Besnijdenis tot de Heidenen zijn gegaan in het 

buitenland (Petrus had niet alleen een gezicht maar ook nog een opdracht nodig om tot Cornelius te 

gaan en eerst Paulus later tot de verre Heidenen gezonden werd, moet men in Hand. 1: 8 „land”  

zetten). Toen begon de opdracht van Mt. 28 zeker niet. 

 

2e. Petrus predikt evenals Johannes de doop der bekering, hij zegt immers in Hand. 2: 38: „Bekeert 

u en een ieder van u worde gedoopt “  Dit is de doop van Johannes. Mt. 3: 2, 11; Lk. 3: 3, niet wat 

de Schrijver noemt de Christelijke doop. Waar hij erkent dat de doop der bekering voor de Joden 

was en in Hand. 2 van geen enkele onbesneden Heiden sprake is, het waren Joden en Jodengenoten,  

werd dus de doop van Johannes toegediend. 

 

3e. We mogen dit ook aannemen t.o.v. Lydia en de stokbewaarder. Zij zijn de enigen die met hun 

gezinnen in de Handelingen door Paulus gedoopt zijn. We lezen niet dat zij de heilige geest ontvin-

gen. Waar Paulus het Koninkrijk nog predikte, hij sprak immers van een andere Koning, Jezus, 

Hand. 17: 7, en de vergeving der zonden verkondigde. 13: 38, 39, kon hij ook de doop van de af-

wassing der zonden toedienen. We vernemen hier nog niets van zijn evangelie der rechtvaardiging 

waar geen waterdoop voor nodig is. Hij had nog geen enkele Brief geschreven, en de eerste ervan, 1 

en 2 Thess., staan nog op Koninkrijks bodem. 

 

4e. De twaalf mannen van Hand. 19 zijn niet herdoopt, We wezen hierop reeds en voegen er hierbij 

dat de lezer dit ook zonder structuur zelf kan uitmaken. In vs. 4 vinden we dat Paulus iets zei, in vs. 

6 wordt zijn naam herhaald en pas dan doet hij iets: die mannen de handen opleggen. Nu staat in vs. 

5 in de grondtekst niet het woord „hem” , het staat in de St. Vert, dan ook cursief. Dit wijst dus niet 

op Paulus terug maar op wat er bij Johannes’ prediking gebeurde, n.1. dat zij die hoorden gedoopt 

werden. Dit houdt in dat er anderen waren die niet hoorden bijv. de Farizeeën die zich niet lieten 

dopen al kwamen zij tot Johannes, zie Lk. 7: 29, 30; maar dat sluit uit dat het die twaalf mannen 

betreft, want die hadden allen gehoord en waren gedoopt, toen zij nu Paulus hadden gehoord werd 

hun alleen de handen opgelegd. In Hand. 19: 5 is dus geen herdoop maar wordt in vs. 4 het doen 

van Johannes beschreven. 

 

5e. Indien zij al herdoopt waren, dan zou dit toch niet gebeurd zijn met de „Christelijke”  doop want 

zij zijn dan alleen gedoopt in de naam des Heren Jezus evenals de Israëlieten in Hand. 2: 38: ,,en 

een ieder van u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus” . 

 

6e. De Schrijver mag beweren dat de formule van Mt. 28 wèl gebruikt is, voor ons sluit het een het 

ander uit. Mt. 28 is voor de Volken maar de apostelen der Besnijdenis zijn nooit tot deze heenge-
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gaan. Nu kan men, en dat doet de Schrijver, menen dat de opdracht van Mt. 28 aan anderen overge-

dragen is, maar dit wordt weerlegd door de zending van Paulus: hij zegt tweemaal dat hij de predi-

ker, apostel en leraar der Volken is, 1 Tim. 2: 7; 2 Tim. 1: 11. Zie ook Rom. 11: 13. Hierin ligt het 

bewijs dat de zending van Mt. 28 niet doorgegaan is, zoals de Schrijver meent; voor ons is ze zelfs 

nog niet begonnen. We komen hierop nog terug. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXIX    No. 9    SEPT. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 9. 

HEBREEËN 11 IZAAKS ZEGENING III. 

Door geloof heeft Izaak Jakob en Ezau gezegend, ook voor de toekomst.  Vs. 20. 

 

De zegen aan Ezau in ongeloof toegedacht, is op Jakob gekomen door geloof. Een wonderlijke 

wenteling. Echter, men moet deze niet in hfdst. 27 zoeken. Daar ontvangen beide zonen natuurlijke 

zegeningen: Jakob krijgt dauw van de hemel, vettigheid der aarde, tarwe, most, dienende volken, 

neergebogen naties, heer over de broeders. En wel klinkt het thema van de grote zegen er reeds in 

het slot in door: vervloekt die u vervloekt, gezegend wie u zegent, maar noch het grote volk wordt 

beloofd, noch het land Kanaän noch het ten zegen zijn van Gen. 12: 2 en 3b. Het is alsof Izaak 

weerhouden wordt, hij kan het niet verder sturen. De grote zegen wordt pas gegeven in Gen. 28: 1 

en dat is de zegen des geloofs, een die naar genade is. Daarom draagt Izaak Jakob op een vrouw te 

zoeken van de dochters van Laban. En dan volgt wat Rebekka had willen horen, maar waar ze 

vergeefs op wachtte en Jakob op gehoopt had. Want door alle bedrog heen was het bij hem een 

worsteling om de hogere zegen te verkrijgen, maar toen niet verkregen had, n.1. ,,En God de 

Almachtige zegene u en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u dat gij tot een menigte van 

volken wordt“  28: 3. 

 

Dit was het begin van de ware zegen: de Almachtige. Van deze Almachtige lezen we ook bij 

Abraham, Gen. 17: 1 als Hij hem zegt heel vruchtbaar te zullen maken en Hij Zijn verbond met hem 

opricht, Jakob spreekt ook van deze Almachtige t.o.v. Manasse en Efraïm, 48: 4. En dan gaat vs. 4 

verder: ,,En geve u de zegen Abrahams, u en uwen zade met u opdat gij erfelijk bezit het land 

uwer vreemdelingschappen, hetwelk God Abraham gegeven heeft.”  Verder kan Izaak ook hier 

niet, maar niet uit ongeloof of vleselijkheid maar omdat hij weet dat het nog hogere alleen door de 

Here gegeven kan worden. Dit was ook met hem zo gebeurd: ,,in uw zaad zullen gezegend worden 

alle volken der aarde” , Gen. 26: 4. Dit nu gebeurt ook met Jakob: ,,in u en in uw zaad zullen alle 

geslachten des aardbodems gezegend worden,”  28: 14. 

 

Dit is het voornemen naar de verkiezing. Het gaat in die verkiezing om tweeërlei:  

1e Gods vrijmacht en soevereiniteit: Hij bepaalt en Hij zegt die zegen toe,  

2e het doel der verkiezing: het verkoren instrument is er om anderen te zegenen, ten bate van hen en 

niet ten koste. 

 

Indien het Calvinisme deze twee dingen ook gezien had, zou het niet tot de dubbel eenzijdige be-

schouwing gekomen zijn, dat de verkiezing de. verwerping meebrengt tot eeuwig wee en eigenlijk 

doel in zichzelf is, Gods soevereiniteit kent verkiezing. Gods voornemen kent zegening door middel 

van de verkorenen, wat ook Rom. 8: 21 duidelijk laat zien. Zo is ook Jakob gesteld ten zegen voor 

alle volken, iets wat nog onvervuld is.        P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 45. 

 

Rom. 5: 13. want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet toe-

gerekend als er geen wet is, 

Tot de wet. Paulus onderscheidt hier twee perioden in de geschiedenis van het Adamietische ge-

slacht; die zonder wet en die daarna. „Wet”  staat hier zonder lidwoord, uit het verband, vs. 14, 

blijkt dat ze is de openbaring van Gods wil aan Israël. Voor deze nu was reeds de zonde in de we-

reld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is die haar tot overtreding maakt. 

 

Rom. 5: 14 Maar (toch) heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet  

gezondigd hebben in gelijke overtreding als die van Adam, die een voorbeeld is van Hem die ko-

men zou, 

Ook van Adam tot Mozes heerste de dood. Waar er toen geen wet was, waarom heerste dan toch de 

dood en waarom werd de zonde dus toch toegerekend. Hoe is dat met Gods rechtvaardigheid te rij-

men. Over Adam kwam het vonnis des doods door overtreding, maar waarom hadden allen uit hem 

geboren het oordeel des doods gekregen daar zij èn niet gezondigd hadden zoals Adam èn er geen 

wet was om hen te veroordelen. Hiervoor moet dan een andere oorzaak zijn. Vs. 18 geeft hierop het 

antwoord, n.1. dat het oordeel gekomen is door Adams val. Op dit punt willen we echter nu niet 

dieper ingaan maar er mee wachten tot we dit gehele gedeelte behandeld hebben. 

 

Niet gezondigd als Adam. Geen der uit Adam geborenen heeft in gelijke overtreding gezondigd als 

hij. De S.V. zet „gelijkheid” . Het Gr. woord homoióma drukt geen volkomen gelijkheid uit maar 

een zekere overeenkomst. We vinden het in Rom. 1: 23; 5: 14; 6 :5; 8: 3; Fil. 2: 7 en Op. 9: 7.  

In geen dezer teksten is sprake van volkomen gelijkheid, er is slechts een zekere overeenkomst. 

 

Overtreding. Dit is een der woorden om Adams zondeval te beschrijven. Het Gr. woord, parabasis, 

betekent een er naasttreden, een over iets heengaan, een ontwijken; ook een voorbijgaan. We vinden 

alleen bij Paulus: Rom. 2: 23; 5: 14; Gal. 3: 19; 1 Tim. 2: 14; Hebr. 2: 2; 9: 15. (Het werkwoord 

parabaino staat in Mat. 15: 2, 3; Hand. 1: 25; 2 Joh. 9). We vonden reeds in 1 Tim. 2: 14 dat Eva in 

overtreding is geweest; dit wordt daar niet van Adam gezegd, die is verleid. In Rom. 5: 14 echter 

staat echter dat ook hij in overtreding is geweest. 

 

De overtreding van Eva is in Gen. 3 geopenbaard en al geven we toe dat Adam door zijn mee-eten 

ook overtreden heeft, we geloven niet dat Rom. 5 spreekt van het overtreden van het verbod niet 

van de boom der kennis te eten maar dat hier iets anders bedoeld wordt. Dit volgt immers uit vs. 12: 

dat door één mens de zonde ingekomen is. De overtreding van Adam behoort tot de verzwegen ver-

borgenheid van Rom. 16: 25, is dus niet in Gen. 3 geopenbaard. Deze overtreding heet in vs. 15, 17 

en 18 een val (S.V.: misdaad), in vs. 19 ongehoorzaamheid en ze betreft steeds de éne mens. 

 

Men kan vragen: Wat is dan Adams overtreding, de ongehoorzaamheid van de éne mens? We gelo-

ven dat deze ons niet rechtstreeks geopenbaard is maar vervat is in de woorden dat hij een voor-

beeld, Gr.: een type is van Hem die komen zou. Aan het slot willen we een gedachte hierover aan de 

hand doen. Hier zeggen we alleen dat Adam een gebod ontvangen heeft dat hij niet heeft gehoor-

zaamd. Dit behoeft er niet een met hoorbare stem geweest te zijn, het kan zeer wel een innerlijke 

openbaring zijn geweest. 

 

Van Christus staat twee maal dat Hij een gebod van de Vader ontvangen heeft, Joh. 10: 18, 12: 49, 

50. Dit hoeft mede in het geheel niet met hoorbare stem geweest te zijn; deze toch heeft Hij slechts 

driemaal gehoord, bij de doop, op de berg der verheerlijking, vlak na de intocht (Mt. 3, 17, Joh. 12). 
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Het is daarom een inwendig gebod geweest, een aanspreken door de Geest in Zijn geest. En zo kan 

dat ook bij Adam geweest zijn. 

 

Adam een type. Adam heet een type van Christus. Wat Adam, de ongedeelde mens had moeten zijn, 

heeft Christus volbracht. We kunnen de gedeelde mens Adam geen type noemen. Dit was hij wel 

toen hij naar Gods Beeld geschapen was. Christus heet niet rechtstreeks het antitypos. Dit woord 

komt voor in Hebr. 9: 24 (afbeelding) en 1 Petr. 3: 21 (tegenbeeld). Toch kunnen we Hem in onze 

taal het Anti-type van Adam noemen, daaronder dan verstaande dat Hij het grotere en meerdere en 

veel rijkere tegenbeeld van Adam was. 

 

Waarin had Adam nu een type moeten zijn? Hij had o.a. middelaar Gods en der Pre-Adamietische 

wereld moeten wezen. Adam wordt steeds bezien in het licht van zijn nakomelingen, als hun stam-

vader, maar niet in dat van de voor hem geschapen rassen. Kan het nu niet dat God hem geschapen 

heeft met het oog op deze? Paulus’ evangelie leert de verzoening der wereld door Christus. Moeten 

we nu het type van Deze ook niet in dit licht zien. Wat Hij verricht heeft voor de wereld van nu en 

de voorwereld van toen, had Adam voor de voorwereld moeten doen: haar weer in de rechte staat 

voor God brengen. Anders kan hij hier geen type genoemd worden. 

 

 Rom. 5: 15 Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. Want stierven door de val van één allen,  

 veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.1.) die van de éne mens 

Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

De val. Paulus gebruikt hier een ander woord voor Adams tekortschieten, n.1. „paraptoma” . Dit 

woord is door de S.V. steeds door „misdaad” (misdaden) vertaald behalve in Rom. 4: 25 (zonden) 

en 11: 12 (val). Deze vertaling is te sterk want dit drukt te veel het opzettelijke uit, terwijl Gal. 6: 1 

spreekt van het door een paraptoma overvallen worden. Het er bij behorende werkwoord parapipto 

komt voor in Hebr. 6: 6 en is daar vertaald door „afvallig worden” . Ook dit is te sterk; beter is „uit-

vallen” . De grondbetekenis van paraptoma is: een mistred, misslag of misstap. Buiten de Evangeli-

en (Mt. 6: 14, 15; 15; 18: 35; Mk. 11: 25, 26) en Jakobus (5: 16) vinden we het alleen bij Paulus. 

 

In Ef. 2: 1 is het verbonden met „zonden” : we moeten dood zijn voor de misdaden en zonden, be-

wijs dat het van de laatste onderscheiden is. In Rom. vinden we het negenmaal en hiervan zesmaal 

in dit gedeelte, vs. 15, 15, 16, 17, 18, 20. (Voorts in 4: 25; 11: 11, 12). 

 

We geloven dat we in Rom. 5 het woord waar het in het enkelvoud staat, n.1. in vs. 15 en 17 in zijn 

oorspronkelijke betekenis moeten nemen, n.1. als een terzijde vallen, een uit iets uitvallen. 

 

Adam is uitgevallen op de weg die hij gaan moest; het van levende ziel worden tot een geestwezen 

dat anderen tot zegen kon wezen. Hij heeft een val gemaakt uit de eenheid in de door hem begeerde 

tweeheid, is van levende ziel tot stervende man en vrouw geworden. Wil men het afvallig worden 

van Hebr. 6: 6 hier handhaven, dan is het zo: hij is van God afgevallen en is in de geest gaan dwa-

len, hij beging de misstap de eenheid van geest met Hem te verlaten en is zo terzijde van de levens-

weg komen te liggen. 

 

Adams val is tevens een belediging, een kwetsen van de Here in Zijn goedheid en liefde, een Hem 

openlijk prijs geven als iemand die men niet acht. 

 

De genadegift. Dit woord Gr. charisma, komt behalve in 1 Petr. 4: 10 alleen bij Paulus voor, zestien 

maal. Hij gebruikt het om er de geestesgaven mee aan te duiden, 1 Kor. 1: 7; 12: 4, 9, 28, 30, 31; 

Rom. 12: 6, maar ook andere gaven, 1 Kor. 7: 7; 2 Kor. 1: 11; 1 Tim. 4: 14; 2 Tim. 1: 6, In Romei-

nen vinden we het in 2: 11, 5: 15, 16; 6: 23 en 11: 29. In 5: 15, 16 betekent het niet een bepaalde 

aan een mens gegeven gave maar de in Christus aangebrachte gave van de toerekening der gerech-

tigheid; het woord wordt hier dus genomen om de kern der behoudenis aan te geven.  P. 
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Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 

door S. Van Mierlo. 

EEN WOORD VOORAF 

 

Voor de tweede bewerking van de Franse uitgave van Het Onderwijs van de Apostel Paulus hebben 

we aan de oorspronkelijke tekst meerdere hoofdstukken toegevoegd in verband met de toestanden 

vóór en na het jaar 70 en de ontwikkeling van de zogenaamde „algemene”  Kerk. 

 

Daar er voorlopig geen sprake is van een tweede druk der Nederlandse bewerking, hebben we ge-

meend, dat het nuttig kon zijn die toegevoegde hoofdstukken afzonderlijk te publiceren onder bo-

venstaande titel. 

 

We werden dan echter genoodzaakt nu en dan te verwijzen naar Het Onderwijs van de Apostel 

Paulus en we veronderstellen, dat de lezer goed vertrouwd is met dit werk of het misschien nog 

eens eerst wil bestuderen. Een goede kennis van de inhoud van Het Goddelijk Voornemen is ook 

onontbeerlijk. 

 

We zouden het betreuren al sommige lezers zich zouden ergeren aan enkele gedachten, die hier 

voorgesteld worden en die in strijd zijn met algemeen gangbare overleveringen. We menen echter, 

dat men de Schrift niet mag uitleggen, uitgaande van menselijke opvattingen die zich in de loop der 

eeuwen hebben ontwikkeld, maar dat we Gods geschreven Woord moeten nemen zoals het ons ge-

geven werd en dit Woord alleen als absolute norm aanvaarden. 

Februari 1956. 

EERSTE DEEL 

De toestand aan het einde van het tijdperk der Handelingen. 

 

Alvorens we nagaan welke indruk de verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel, in het jaar 70, 

op de gelovigen heeft gemaakt, willen we de kenmerken nagaan van de voornaamste groepen, die 

men duidelijk moet onderscheiden, en ook een blik werpen op de algemene toestand aan het einde 

van het tijdperk der Handelingen. 

 

De Joden kan men natuurlijk allereerst indelen volgens hun houding t.o.v. Christus. De meesten 

geloofden niet dat Jezus de Christus was, en voor hun moest de Messias dus nog komen. Anderen 

zagen in de persoon van Jezus hun Messias, eerst gekomen in de vernedering, maar zij hoopten op 

zijn spoedige wederkomst in heerlijkheid om Jeruzalem weer op te bouwen, de verstrooiden te ver-

zamelen in hun land en zijn koninkrijk op aarde op te richten. Zij waren dus christenen. 

 

En toch bleven ze Joden voor wat betreft hun nationaliteit en dus ook hun deel hebben aan de ver-

bonden die de Here met deze natie had gesloten. Deze christenen bleven dus in dit opzicht afge-

scheiden van de christenen uit de volken. We noemen ze ,,Christen-Joden”  en niet ,Joden-Chris- 

tenen” , want deze laatste term moet men voorbehouden voor Joden die, na hun bekering tot Chris-

tus, hun nationale voorrechten prijs geven. 

 

Een verdere indeling dringt zich hier op. Sommige Christen-Joden meenden dat ieder mens noodza-

kelijkerwijze deel moest uitmaken van het uitverkoren volk (en zo deel hebben aan de zegening van 

het Verbond) om behouden te worden. Bijgevolg beweerden ze, dat de christenen uit de volken in 

het volk Israël opgenomen moesten worden door de besnijdenis (en daarbij een reinigende water-

doop ondergaan en een offerande brengen), evenals de vroegere proselieten. We zullen deze 

,,extremistische Christen-Joden”  noemen. 
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Anderen, waaronder de Apostelen, waren zich welbewust, dat volgens de profeten en de Here zelf 

het volk Israël niet voor zichzelf uitverkoren was, maar wel om de andere volken tot zegen te zijn. 

Hun natie moest dus, als zodanig, volkomen afgescheiden blijven van de andere natiën, en er was 

geen behoefte voor de niet-Joodse christenen zich te laten besnijden en de voorschriften der Wet te 

onderhouden. We noemen deze de „gematigde Christen-Joden” . 

 

Als Israël zich, als natie, had bekeerd en geloofd dat Jezus de Christus was, zou Gods voornemen 

zich op ,,normale”  wijze hebben verwezenlijkt. De Here zou wedergekomen zijn, de nieuwe aioon 

van het Koninkrijk op aarde aangebroken en het uitverkoren volk, in zijn land verzameld en dan had 

het zijn zendingsopdracht kunnen beginnen uit te voeren en dus alle volken tot de wedergeboorte en 

het deelhebben aan de aardse Abrahamietische zegeningen kunnen leiden. 

 

Maar zo is het niet gegaan, en naar gelang de officiële vertegenwoordigers van het volk in de grote 

centra hun Messias verwierpen, heeft Paulus zijn bijzonder (universeel) Evangelie uitgeroepen, dat 

steunde op de hemelse Abrahamietische beloften. 

 

Op deze wijze werd dus een nieuwe weg geopend voor alle mensen, individueel genomen (dus niet 

als volken). Zonder te hoeven te wachten op de bekering van Israël, konden ze op individuele wijze, 

reeds deel hebben, in de geest, aan de zegeningen waartoe de massa pas later zal komen, namelijk 

nadat Israël zijn wereldomvattende missie volbracht zal hebben, in de aioon van het Koninkrijk. 

 

Uit bovenstaande volgt dan, dat we nu ook onderscheid moeten maken tussen de gematigde Chris-

ten-Joden die bleven bij het Evangelie der besnijdenis der 12 Apostelen, en de anderen die Paulus 

navolgden en zijn Evangelie der voorhuid aanvaardden, betreffende de hogere Abramietische zege-

ningen, onafhankelijk van het Verbond met Israël. 

 

De eerste groep bleef, op geestelijk gebied, in de sfeer der wedergeboorte, terwijl de tweede groep 

reeds deel had aan de sfeer der verzoening en der rechtvaardiging voor God door het geloof van, en 

in Christus, en de dood van de oude mens met Christus. In de geest, ,,in Christus” , waren ze geen 

Joden meer en in dit opzicht niet verplicht de Wet van Mozes te onderhouden; maar waar ze nog op 

aarde leefden, bleven ze in dit opzicht nog steeds Joden en uitgenodigd al de voorschriften der Wet 

waar te nemen. 

 

Er waren dus wedergeborene gematigde Christen-Joden en gerechtvaardigde gematigde Christen-

Joden. 

 

Deze verschillende groepen kunnen we door het volgende schema voorstellen: 

 

               Zij die niet geloven dat Jezus de Christus is      1. 

                                             

                                            Extremisten (besnijdenis voor alle mensen)               2. 

 

Joden   Christen-Joden                        wedergeborenen (Evangelie der 12)   3. 

                                             

                                             Gematigde 

                                                               

                                                               Gerechtvaardigden (Evangelie van Paulus)  4. 

 

We hebben dus ten slotte vier groepen, die we van 1 tot 4 genummerd hebben. Natuurlijk was er 

ook nog in elke groep een zeker verschil van opinie. Zo spreekt de Schrift over de sekten der Fari-

zeeën en der Sadduceeën, en vermelden oude geschriften ook de Essenen.  
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De algemene houding voor wat betreft het nationalisme, de christologie en de eschatologie kunnen 

we echter als volgt voorstellen: 

 

Groep 

no. 

Nationalisme Christologie Eschatologie 

1 Geen behoudenis buiten Israël Jezus is slechts een 

mens 

Verwachten Messias en 

Koninkrijk op aarde 

2 Geen behoudenis buiten Israël Jezus is de Christus ? Verwachting wederkeer in 

heerlijkheid en Koninkrijk 

3 Israël verkoren om alle volken tot 

zegen te zijn 

Jezus is de Christus Verwachting wederkeer in 

heerlijkheid en Koninkrijk 

4 Israël verkoren om alle volken tot 

zegen te zijn 

Jezus is de Christus Verwachting wederkeer en 

verandering van lichaam 

 

In het begin werden de Christen-Joden beschouwd als een nieuwe Joodse sekte en „Nazarenen”  

genoemd, Hand. 24: 5, 14; 28: 22. De naam „christen”  werd toen meer in het bijzonder gebruikt 

voor de christenen uit de volken. Hand. 11: 26. 

 

Volgens Eusebius, en andere schrijvers der eerste eeuwen, was Jakobus, de broeder des Heren, het 

hoofd (episkopos) van de gemeente der Nazarenen van Jeruzalem. Daar hij de Wet zeer getrouw 

waarnam, noemde men hem ,,de rechtvaardige”. Ten tijde van zijn opzicht, schijnt er in deze ge-

meente eenheid van geloof te zijn geweest. Hij werd waarschijnlijk in het jaar 62, of kort daarna, 

gestenigd en vervangen door Simeon, oom van Jezus en van Jakobus. Volgens een legende werden 

de Christen-Joden gewaarschuwd van de nabij zijnde verwoesting van Jeruzalem. Hoe ook, ze trok-

ken naar Pella, ten Oosten van de Jordaan. Anderen schijnen zich ook gevestigd te hebben te Berea 

(Aleppo) en te Kochaba (ongeveer 40 km van Pella). 

 

Tot nu toe spraken we alleen over de Joden. Voor wat de Heidenen betreft, hadden sommigen zich 

al lang in het volk Israël laten opnemen als besneden proselieten. Maar vele onbesneden proselieten 

leefden in de kringen der synagogen, en het was vooral aan deze, dat Paulus zijn Evangelie predikte 

nadat de Joden de boodschap van het Koninkrijk verworpen hadden. 

 

Men moet niet vergeten, dat de Here, vóór zijn dood, aan de 12 Apostelen der besnijdenis uitdruk-

kelijk bevel had gegeven zich (nog) niet tot de volken te wenden, noch tot de Samaritanen, Mat. 10: 

5. Na de opstanding van Christus, moesten zij zijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Ju-

dea en Samaria, en tot aan het uiterste der „aarde” . We zien, inderdaad, dat deze Apostelen Israël 

tot bekering roepen te Jeruzalem, Hand. 1 tot 7 en naar Samaria gaan, Hand. 8 en 9, maar dat er een 

zeer bijzondere opdracht nodig was voordat Petrus tot Cornelius ging, Hand. 10, en dat de Christen-

Joden er erg verwonderd over waren, Hand. 11. Sommigen onder hen, die Jeruzalem hadden verla-

ten wegens de vervolging veroorzaakt door de marteldood van Stefanus, gingen wel naar Fenicië, 

Cyprus en Antiochië, maar ze spraken het woord alleen tot de Joden, Hand 11: 19. We lezen ook, 

dat „enige Cyprische en Cyreneïsche mannen” , welke te Antiochië gekomen waren, tot de „Griek- 

sen”  spraken en de Here Jezus verkondigden. Later kwamen Barnabas en Paulus er ook, Hand. 11: 

20-22. 

 

Het is dus duidelijk, dat de opdracht der Twaalf al de volken tot discipelen te maken en deze dan te 

dopen in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, Mat. 28: 19, pas volbracht 

moest worden na de bekering van het volk Israël en de wederkomst des Heren, als Hem niet slechts 

alle macht in hemel en op aarde gegeven zal zijn, vs. 18, maar als Hij zijn grote kracht zal aange-

nomen hebben, en Hij als Koning zal heersen, Op. 6: 16; 11: 15, 17; 12: 10; 19: 1, 6. We hebben 

overigens in Het Onderwijs van de Apostel Paulus gezien, dat de brieven van Jakobus, Petrus en 

Johannes in het bijzonder gericht waren tot Christen-Joden. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 57 

DE RIJKE MAN EN LAZARUS 

5. De eerste toespraak tot de Discipelen. 

Het vierde gelijkenisonderdeel met zijn toepassing en illustratie Lk. 16: 1-14. 

 

Uit de hiervoor gegeven structuren bleek reeds aan dat Lk. 16: 1-14 drie geledingen heeft: het ver-

haal van de rentmeester, vs. 1-8, zijn toepassing, vs. 9-42 en een illustratie; de twee meesters, vs. 

13. 

 

a.De onrechtvaardige rentmeester. 
 

In dit onderdeel vinden we een rentmeester die het goed van zijn heer doorbrengt. Als hij daarover 

aangeklaagd wordt en rekenschap zal moeten gaan geven, zorgt hij er voor, dat hij, indien hij ont-

slagen wordt, onderdak zal hebben. Hij vermindert de pachten die hij zeker eerst onrechtmatig ver-

hoogd heeft nu om bij de pachters in de gunst te komen en van hen na zijn ontslag onderhouden te 

worden. 

 

De rentmeester is weer geen afzonderlijk persoon maar duidt de Farizeeërsklasse aan. Even baat-

zuchtig als de rentmeester met het goed van zijn heer omsprong, deden de Farizeeërs dit met het-

geen zij moesten waarnemen. Zij legden het volk zware lasten op maar wilden zelf geen vinger uit-

steken om ze mee te dragen, Mt. 23: 4. Zij vertienden, munt, dille en komijn; eisten van deze gerin-

ge zaden ook het tiende deel als gave voor God maar lieten na het zwaarste der Wet, het oordeel, de 

barmhartigheid en het geloof (beter: de trouw). 23: 23. Had de rentmeester geen recht de vorderin-

gen van zijn heer te verzwaren, hij had evenmin recht ze te verminderen. Ook dit deden de Farizeën. 

Zij zeiden bijv. dat de eed van geen waarde was als men bij de tempel zwoer, maar wel gold als 

men bij het goud van de tempel zwoer, 23: 16. Zo ook t.o.v. het altaar en de gave er op, vs. 17. En 

zo waren er zeker heel wat meer van deze dingen. 

 

De „heer”  van 8a die de rentmeester prees is vanzelf niet de Heer Jezus maar degene in wiens 

dienst de rentmeester was. Terecht hebben dan ook de St.- en de Nwe. Vert. een kleine h. 

 

Duidt de rentmeester een groep aan, die der Farizeeërs, dan ook zijn heer. Deze is dan het boos en 

overspelig geslacht dat een teken begeerde. Dit liet de Farizeeërs de baas spelen over Israëls wetten 

en inzettingen. Hier gold: zo knecht, zo heer. De rentmeester droeg de goedkeuring weg van zijn 

heer wat bewijst dat beiden dezelfde geestesgesteldheid hadden. 

 

In de aanklacht over zijn onrechtmatig beheer kan men waarschijnlijk de prediking van Johannes de 

Doper en van Christus zien. Van onze Here weten we zeker dat Hij Farizeeën en volk telkens wees 

op het terzijde zetten van Gods gebod ter wille van menselijke instellingen. Zie Mk. 7: 6-13. Moge-

lijk hebben de Farizeeërs toen wat van hun scherpe eisen laten vallen, iets wat het zondige Israël 

graag hebben wilde. Het prees daarom de handelwijze der Farizeeërs en ging ten slotte zo ver dat 

het op hun aandrang Christus ter kruisiging verwees. 

 

b.De toepassing. 
 

Vanaf vs. 8b tot vs. 12 maakt de Here de toepassing op dit deel. Hij zegt: ,,Want de zonen dezer 

eeuw (aioon, niet: wereld) zijn schranderder in hun geslacht dan de zonen des lichts” . Zij zien 
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m.a.w, meer vooruit dan de volgelingen van de Heer. 

 

Het nu volgende vers wordt meestal zo verklaard alsof de Here hier een aanprijzing geeft zich 

vrienden uit de onrechtvaardige Mammon te maken door met zijn geld en goed zo om te gaan en ze 

zo te besteden dat men daarmee vrienden uit die Mammon verkrijgt. We kunnen met dusdanige 

verklaringen in het geheel niet meegaan en geloven dat vs. 9, het begin van een toepassing is die 

zegt hoe het niet moet zijn. 

 

In vs. 9 staat een nadrukkelijk ,,Ik” . En Ik, Ik zeg, Gr.: Kai egó lego. Taalkundig is dit ego niet 

nodig want in het Grieks zijn de persoonlijke voornaamwoorden reeds in de werkwoordsvormen 

begrepen. Staan die voornaamwoorden er apart nog bij, dan beklemtonen ze deze. Er had hier kun-

nen staan: Kai lego: En Ik zeg, er staat naar we zagen: Kai ego lego. Daarom rijst de vraag: Waar-

om die beklemtoning? 

 

We geloven dat hierdoor dit deel in tegenstelling geplaatst wordt tot het voorgaande. Maar: in welke 

tegenstelling dan. Vs. 8 werd ook door de Here gesproken, waarom moet Hij dan in vs. 9 zeggen: 

En Ik zeg ulieden.Men voelt de moeilijkheid. 

 

Hier komt nog een tweede bij. De raad die de Here geeft: „Maakt u vrienden uit de onrechtvaardi-

ge Mammon (Gr.: de Mammon der ongerechtigheid), opdat wanneer u zal ontbreken, zij u mo-

gen ontvangen in de eeuwige (aionische) tabernakelen,”  is niet in overeenstemming met Zijn 

vorig onderricht in Mt. 6: 25-30: „Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten en wat gij 

drinken zult, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt.”  Geeft Hij dan nu de 

raad om zich vrienden te maken uit of: met behulp van, zoals men wil lezen, de ongerechtige 

Mammon om later bij hen onderdak te kunnen vinden? Zijn raad was kort te voren geweest alles te 

verkopen en de armen aalmoezen te geven, Lk. 12: 31, 32, niet om met zijn geld vrienden te ver-

werven van wie men een tegendienst kon verwachten. En in Lk. 7: 12-14 had Hij geleerd geen 

avondmaal te bereiden voor vrienden, broeders, magen of rijke buren om niet terug genodigd te 

worden en vergelding te verkrijgen: men moest armen, verminkten, kreupelen en blinden uitnodi-

gen, zulken die niet terug konden vragen. Lk. 16: 9 staat hiermee in tegenspraak. 

Men ziet dat de dingen zo niet goed liggen en we geloven dat men de Here een grote blaam oplegt 

door Hem te laten zeggen zo de ongerechtigde Mammon te benutten, terwijl Hij vroeger gezegd 

heeft dat men niet God kan dienen èn de Mammon, Mt. 6: 24. Zo brengt men Hem in tegenspraak 

met Zichzelf en zou men zich zijdelings toch nog weer „schatten op aarde”  verwerven, Mt. 6: 19. 

Met dit alles voor ogen geloven we dat we vs. 9a anders moeten lezen, n.1. als oratorische, als rede-

naarsvraag, een waarin het antwoord opgesloten ligt en dat de hoorders voor zichzelf geven of dat 

later door de spreker gegeven wordt. We menen dat dit laatste hier het geval is en de Here het ant-

woord geeft in vs. 10-12 Hij zegt niet dat Hij die raad van dat vrienden maken geeft maar Hij 

vraagt, en dat ongetwijfeld door de toon die Hij aan deze woorden gaf, of Hij dit nu doet. Men kan 

dan aldus lezen: ,,En zeg Ik ulieden: Maakt u vrienden uit de Mammon der ongerechtigheid“  

Het antwoord is een krachtige ontkenning een „Neen” . Maar dit wordt in andere vorm gegeven in 

vs. 10-12. 

We komen hierop terug in een paar kanttekeningen, zo ook op de eeuwige tabernakelen. We ver-

volgen eerst de verdere toepassing, die in structuur dit geeft: 

Q1 / 8    Christus’ oordeel: Want de zonen dezer eeuw ......  

R1 / 9   En zeg Ik u (wat de rentmeester deed). 

S / 9   N.l.: Maakt uzelve vrienden.................. ? 

           R2 / 10   (Neen, Ik zeg): Die getrouw is in het kleinste die is ook in het grootste getrouw. 

Q2 /l 1, 12   Christus’ oordeel: Zo gij dan in de onrechtvaardige Mammon niet getrouw zijt geweest. 
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In vs. 8 vinden we Christus’ uitspraak dat de zonen dezer eeuw schranderder zijn in hun geslacht 

dan de zonen des lichts. Maar, vraagt Hij: Zeg Ik u daarmee nu dat ge uzelve vrienden moet maken 

uit de Mammon met het egoïstische oogmerk later geborgen te zijn? Beslist niet, Ik zeg u wat an-

ders n.1.: Wie getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw en die in het minst onrecht-

vaardig is, is ook in het grote onrechtvaardig. Men moet getrouw zijn; het kan zijn dat men daarmee 

vrienden verwerft, maar het mag niet gaan ten koste van trouw en rechtvaardigheid noch ook zijn 

uit een egoïstisch oogmerk. 

 

c. Illustratie. 

In vs. 13 licht de Here het voorgaande nog eens toe door als illustratie het beeld van de twee heren 

te geven. De rentmeester wilde zijn heer en de pachters dienen. Christus zegt dat men geen twee 

heren kan dienen want men zal dan de ene liefhebben en de andere haten of in verzachte vorm de 

een verachten en de ander aanhangen. Men kan God niet dienen en de Mammon. En dit wilden de 

Farizeeërs en met hen vele anderen door zich vrienden te maken uit de Mammon met het doel later 

verzorgd te worden. 

De Farizeeërs hebben èn het verhaal èn zijn toepassing en illustratie goed begrepen al waren ze tot 

de Discipelen gericht. Zij hadden meegeluisterd. En wat deden ze nu? Ze „beschimpten”  de Here, 

Gr.: trokken de neus voor Hem op, vs. 15. Hierop richtte Hij andermaal het woord tot hen. Voor we 

Zijn volgende toespraak behandelen eerst een paar aantekeningen. 

6. Enkele aantekeningen, 

a. En zeg Ik u. 

Wij vatten vs. 9 als een vraag op, d.w.z. naar de strekking. 

,,En zeg Ik u ..........  Is dit hetgeen Ik u zeg. De Concordante vertaling zet vs. 9 zelfs als een vraag 

over en geeft als Kanttekening: 

„Het beklemtoonde Ik wijst er op dat er een tegenstelling tussen de heer van de onrechtvaardige 

rentmeester en Christus. Dit kan niet in de aantonende wijs worden uitgedrukt, Daarbij beveelt de Here 

niet de ongerechtigheid aan en raadt Hij niet aan om bedrog te plegen. Bovendien slaat het gevoelen dat 

in het volgende wordt uitgedrukt geheel in tegenstelling tot zo’n dubbele handelwijs. Getrouwheid maar 

geen sluwheid is de eis ter verkrijging van eer in het Koninkrijk” . 

We kunnen deze uitspraken niet anders dan logisch vinden en deze vertaling volgen. Hier 

doorbreekt de Geest op deze wijze de taalvorm om de vragende vorm aan te geven en waar de 

Griekse tekst oorspronkelijk geen leestekens had kon de vraag ook daardoor niet uitgedrukt worden. 

Dit deed de Heilige Geest nu door egovoor het werkwoord te zetten. Men kan de tekst dus zo lezen: 

„En Ik, zeg ik u“  We geven toe dat dat het enige voorbeeld in het N.T. is met deze constructie 

maar dit wil nog niet zeggen dat men daarom zou moeten vertalen: En Ik zeg u  Het verband geeft 

genoegzaam aan dat logisch de vraagvorm wordt geëist, dus: En zeg Ik u ? 

Ook de Companion Bible heeft deze visie. 

De Nwe. Vert. doet op een paar andere plaatsen hetzelfde, m.a.w. ze maakt een vraag, al staat de zin 

in de bevestigende vorm. In Mt. 8: 7 vertaalt ze niet zoals de S.V.: Ik zal komen en hem genezen 

maar: Zal Ik komen en hem genezen? Ook hier staat het voornaamwoord, nu met een tegenwoordig 

deelwoord: Ego, elthon: Ik, komende, (zal genezen). Ook Mt. 11: 23 vat de Nwe Vert. als een vraag 

op: En gij, Kapernaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Hier staat het beklemtonende 

voornaamwoord, nu; „gij” , Gr.: su. Indien nu in deze teksten een vraag gezien wordt, dan zeker in 

Lk. 16. 
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b. De eeuwige tabernakelen. 

 

De eeuwige d.i. aionische tabernakelen betreffen niet iets in het toekomende leven. Wij leven nu in 

de „eeuwige”  tabernakelen; het zijn de woningen behorend aan de ,,zonen dezer eeuw” . Hoe zou 

het ook mogelijk zijn dat iemand nu vrienden zou maken uit de Mammon van dit leven om, als hij 

zelf niet meer had, in tabernakelen van een toekomstig leven ontvangen te worden. Het woord 

„tabernakel”  wijst juist op een vergankelijke staat in dit leven, niet op iets dat blijft in een 

toekomstig hoger leven. 

 

7. De tweede toespraak tot de Farizeën Hun praktijk Lk. 16: 16—18. 

 

Als de Farizeën de neus voor Hem optrekken, is het ogenblik gekomen waarop Christus Zijn tweede 

toespraak tot hen richt. Dit gedeelte heeft twee geledingen naar we reeds aangaven en elk daarvan 

heeft een verwijzing naar de Wet en de Profeten zodat we M. en N. (zie § 4) nader als volgt kunnen 

indelen: 

M /T1 / 16: 15   Wat de F. deden. (Een gruwel voor God). 

  U1 / 16: 16, 17   De Wet en de Profeten (Verkondigd)  

N /T2 / 16: 18-30   Wat de F. leerden. (Ook een gruwel voor God). 

          U2 / 16: 31    Mozes en de Profeten (Niet geloofd).  

 

d. Hun praktijk. 

 

We geven van vs. 16-17 de volgende omschrijving: „Gij belacht en beschimpt mij alsof ik het mis 

heb, maar gij kunt de ongerijmdheid van uw leer niet ontkennen, noch de juistheid van de mijne of 

de beschuldiging die ik tegen u inbreng loochenen, Gij zoekt u voor de mens te rechtvaardigen maar 

God kent uw harten. Gij vereert hoog uw tradities, gij zoekt de eer van mensen en tracht uw aanzien 

te verhogen. Maar wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog”, vs. 15. De Wet en de 

Profeten waren de wijze waarop God Israël leiding gaf tot op Johannes; maar gij hebt er onrecht-

vaardig mee gehandeld door ze te veranderen naar uw goeddunken en wilt er zo uw tradities mee 

ophouden. Toen Johannes het Koninkrijk predikte, gebruikte iedereen er geweld en vijandschap 

tegen door het tegen te spreken en te bespotten, vs. 16. Toch zullen eerder hemel en aarde 

voorbijgaan dan dat een tittel der wet (het kleinste teken in de Hebr. woorden) valle, vs. 17. Om een 

voorbeeld te nemen, het is waar dat God echtscheiding toeliet en die regelde, maar gij hebt die door 

uw inzettingen en willekeurig systeem verlaagd tot winstbejag. Toch blijft de Wet van kracht en 

ieder die zijn vrouw om allerlei oorzaak maar niet wegens overspel verlaat en een ander trouwt die 

doet overspel, en een ieder die de verlaten vrouw trouwt die doet eveneens overspel, vs. 18. 

 

Hierop antwoordden de Farizeën niets maar uit hun blik zal gebleken zijn dat ’s Heren woord geen 

ingang bij hen vond. En dan spreekt de Here ineens het vijfde onderdeel der gelijkenis uit, dat over 

de Rijke Man en Lazarus. 

 

Wat is de ene Doop ? 

No. 33. 

 

7e. De Schrijver maakt geen verschil tussen de doop in heilige geest en de inwoning van de Geest in 

het hart. Indien men van een „Christelijke”  doop wil spreken moet men de doop in heilige geest zo noemen 

niet de waterdoop van Mt. 28. Immers is de doop van Johannes er een welke hijzelf toedient. Zo is de doop 

waarmee Christus krachtens de belofte aan Johannes en aan Hemzelf gedaan Degene die doopt in heilige 

geest, Mt. 3: 11; Lk. 3: 16; 24: 49; Hand. 1: 5; 2: 33. Hier is de Schrijver overheen gegleden en heeft 

deze doop verward met de inwoning van de Geest of hij heeft er niet van gerept omdat de gaven van 

heilige geest nu gemist worden. Nu belijden de Broeders hierin dat het geloof ervoor er niet is of 
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althans te klein is maar waar het zelfs aan een gemeente als Korinthe, waarvan vele leden twijfelden 

aan de opstanding en vele anderen te berispen waren door losbandig gedrag, in één woord een niet 

voorbeeldige gemeente, niet aan gaven ontbrak, In 1 Kor. 1: 7, gaat dit argument niet op. Bovendien 

zou het zeer vreemd zijn als er vroeger geen zeer gelovige personen zouden zijn geweest en zulken 

er ook nu niet zouden zijn die groot geloof genoeg hadden of hebben om deze gaven, die van Mk. 

16 bijv. te ontvangen. Het ontbreken van die gaven is niet te wijten aan ongeloof maar ligt in wat 

anders: in verandering van bedeling. Daarom kon Paulus later ook niet meer genezen; hij heeft 

daarbij voorzegd dat de gaven zouden ophouden, 1 Kor. 13. 

 

8e. We geloven dat de visie van Darby beter is dan die van H. C. Voorhoeve. We vinden die 

geciteerd in het werk van de Darby volger en herziener A. C. Gaebelein: The Gospel of Matthew 

(Het Evangelie van Mattheüs). Bij Mt. 28 heeft Darby o.a. gezegd: 

 
,,De bediening in Handelingen is niet de vervulling van die van Mt. (28), maar van die van Lukas; het 

boek is de voortzetting van zijn Evangelie; ook was de bediening van Paulus die door een afzonderlijke 

Goddelijke zending tot de evangelisatie der Natiën geroepen werd er niet de uitvoering van (n.1. van de 

opdracht van Mt. 28). Hij had een geheel en al andere zending van de verrezen en verheerlijkte Heer 

waaraan toegevoegd werd de bediening der Gemeente   

De vervulling van de opdracht hier in Mt. (28) is onderbroken maar er is de belofte met hen te blijven voor 

hen die uitgezonden worden in de voleinding van de eeuw... De opdracht werd gegeven... maar we vinden 

geen volbrenging ervan“  (Ontleend aan The Bible and Baptism, a study on Baptism van H. Bultema, 

blz. 6). 

 

Als Darby nog even verder was gegaan en niet gezegd had dat de opdracht onderbroken is maar nog 

geheel toekomstig, en ze daarbij had zien toevertrouwd aan de Elf (later Twaalf) in de opstanding 

en als taak voor de toekomende eeuw, had hij ons standpunt weergegeven. Dat hij ze onderbroken 

ziet weerlegt de mening van Voorhoeve aangaande de Christelijke doop. Die weerlegt hij eigenlijk 

zelf ook zoals zal blijken. 
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U i t  d e  S c h r i f t e n  

DEEL XXIX    No. 10    OKT. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No 10. 

HEBREEËN 11 JAKOBS ZEGENING I. 

Jakobs leven. 

En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezaus verzenen hield, daarom noemde men zijn 

naam Jakob.          Gen. 25: 26. 

 

Na zijn vertrek naar Laban is Jakobs leven er een geweest van veel moeite, zorg en verdriet. Het 

was er van toen af niet een als van een opgaande zon of stralende dag; er waren veel wolken en 

donkerheid. Vlees streed met geest en omgekeerd. Hij had tot zijn vijftiende jaar zijn grootvader ge-

had naar wie hij zeer zeker gretig geluisterd heeft en door wie mede naast zijn vader zeker de 

begeerte gewekt is de lijn van het verbond te mogen voortzetten. Hij had geloof maar zat vol 

vleselijke berekening, thuis en bij Laban. Hij had wel de belofte in het oog gevat maar de oude 

mens wilde God helpen bij de uitvoering, beter nog met God regeren. En deze oude mens gebruikte 

onwettige middelen. We behoeven dit niet verder uit te werken, het is bekend. Bij Pniël brak God in 

beginsel de macht van het vlees. De Engel des Heren, Hij die hem als Here verschenen was, 

overmocht hem. Hos. 12: 4, 5. Nu werd zijn naam Israël, d.i. God regeert. Door het verkopen van 

Jozef werd het vlees ten onder gebracht. Zijn vreze Gods werd meer en meer verdiept en verinnigd 

en als hij Benjamin meegeeft, wenst hij zijn zonen toe dat God de Almachtige, d.i. de 

Algenoegzame, Hij die van alle goeds wil voorzien, hun barmhartigheid moge geven voor het aan-

gezicht van de Regent, Gen. 43: 14. Hier vinden we weer de titel waaronder de Here Abraham 

gezegend had, 17: 1 die Izaak gebruikte bij de zegening van Jakob, 28: 3. Hieruit blijkt dat hij 

bezitter geworden was van een dieper geloof, een dat God laat besturen. De Jakobsnatuur was 

overwonnen, het nieuwe beginsel had baan gebroken. Jakob gaat niet meer zijn eigen weg wat blijkt 

als hij het land gaat verlaten: voor hij zich metterwoon in Egypte zal vestigen, vraagt hij om ’s 

Heren goedkeuring, 46: 1. En pas toen hij die verkreeg ging hij welgemoed verder. Uit wat Genesis 

ons verhaalt, blijkt hoe bewogen zijn levensweg geweest is en hij zelf zegt dat zijn jaren kwaad wa-

ren, 47: 9. Maar de avond was licht. Toen kwam de rust na de stormen des levens. 

 

Met al Jakobs fouten jaagde hij, toen hij thuis was, de zegen na en toen hij terugkeerde woonde hij 

in tenten, daarmee zijn geloof uitsprekend, zijn vreemdelingschap belijdend en zeker ook uitziende 

naar de stad die fundamenten heeft. Hij verkreeg wat hij najaagde: de zegening. Maar hij had te le-

ren dat deze alleen komt van en gegeven wordt door God de Almachtige, de Algenoegzame, die 

geeft als het vlees heeft uitgewerkt en krachteloos is geworden of gemaakt. 

 

Dit beginsel wordt in Ef. 2 uitgewerkt in de woorden ,,En u die dood waart voor (niet door) de 

zonden en misdaden heeft Hij mede levend gemaakt.”  Welk een genade als we de Here leren ken-

nen als de Almachtige, de Algenoegzame. Dan wordt Zijn kracht in onze zwakheid volbracht. P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 46. 

 

Rom. 5: 15 Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. Want stierven door de val van één allen,  

 veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.1.) die van de éne mens 

Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

Niet gelijk de val is de genade. We vinden in vs. 15 het eerste verschil in de vergelijking. En dit niet 

alleen, maar ook het eerste „veel meer” . Dit doet de balans ontzaglijk doorslaan naar de zijde van 

de laatste Adam. Niet gelijk de val is de genadegift. Deze twee worden tegenover elkaar gesteld. In 

11: 12 staat tegenover de val de rijkdom en wordt naast de val de vermindering gesteld. Mede daar-

om is de vertaling „misdaad”  in Rom. 5 niet juist. De val brengt de dood. Hiertegenover stelt God 

de overvloedige genade. Deze doet uit de dood opstaan en geeft leven, vs. 18. Maar dit niet alleen, 

er is in de genade een gift, er staat immers: de genade en de gave: Uit vs. 18 blijkt dat de genade is 

over allen, maar hier en in vs. 16 wordt tevens gesproken van een gift. Deze heet in vs. 17 de ge-

rechtigheid, hier in vs. 15 de gift. 

 

Het woord genade, charis, heeft meer dan één betekenis. Het betekent oorspronkelijk gracie, be-

koorlijkheid dan: welgevallen, dan liefde tot wat in zichzelf niets heeft, dan: geschenk, dan: liefde 

tot zondaars. Men zou kunnen zeggen: Gods gracie leidt tot gratie. Gods beminnelijkheid tot Gods 

welgevallen. De genadegave, charisma, is de uitwerking der genade ervaren als geschenk. 

 

De velen. De S.V. laat, jammer genoeg, het lidwoord weg en maakt zo dat het onbepaalde telwoord 

een ander karakter krijgt. Zo toch kan men menen dat Paulus bedoelt te zeggen: hoewel allen ster-

ven kunnen slechts velen de genade verkrijgen. Dit is echter onjuist. ,,De velen”  zijn niet een groep 

uit ,,de allen”  maar vormen een tegenstelling tot de ene. „Die allen”  staan tot hem als de „velen” . 

En over die velen komt de genade. Alle stierven in de ene, veelmeer nu is de genade Gods over hen 

overvloedig geworden. Allen sterven in Adam, allen worden levend gemaakt in Christus, 1 Kor. 15: 

22. Deze levendmaking behoort mede tot de genade. 

 

Dit woord is veelszins nog onvervuld. Velen uit Adam van hem tot Mozes en van Mozes tot Chris-

tus en van Deze tot nu zijn gestorven of zullen sterven zonder de genadegave ontvangen te hebben. 

Over allen in Adam is wel de dood gekomen maar niet de genade ten leven. Dit houdt in wezen 

meer in dan alleen hun toekomstige opstanding. Het omvat tevens hun rechtvaardiging, vs. 18. 

 

Uit dit alles blijkt dat de misstap die tevens een belediging werd en de genadegift niet met elkaar 

balanceren. De laatste overtreft de eerste in diepte, omvang en kracht. De genade reikt verder in 

hoogte dan de val in diepte, is veel omvattender en daarbij effectiever. Brengt de val vermindering, 

de genade brengt een rijke gave. En dit niet alleen voor de aardse sfeer waarin Adam viel, maar 

voor alle sferen waarin God de mens wil stellen. 

 

Rom. 5: 16 En niet gelijk (het vonnis is) door de één die gezondigd heeft, (is) het geschenk. Want 

het oordeel over één val (leidde) tot veroordeling, maar de genadegave uit vele misstappen tot 

rechtvaardigstelling. 

Veroordeling en rechtvaardiging. In dit vers heeft de S.V. cursief ingevoegd „de schuld”, wellicht 

omdat ze dit woord later in het vers ook zette. Maar dit woord komt in de grondtekst in het hele vers 

niet voor; we vinden daar wel „krima”  (vonnis) en katakrima, (veroordeling) maar niet „schuld”  

(opheilè). We menen daarom dat deze invoeging onjuist is. Andere vertalingen voegen niets in. De 

Nwe Vert. zet: „En het is met het geschenk niet als door het zondigen van een” . Brouwer: 

„Evenmin is het geschenk in overeenstemming met de uitwerking van de zonde des enen” . We 

geloven echter dat de constructie van de zin dit niet toelaat. Vs. 16 is gelijk opgebouwd als vs. 15 

maar het eerste deel is korter. In vs. 15 vinden we in beide delen een onderwerp (val, genade) maar 



Uit de Schriften 1957 Pagina 97 
 

dit ontbreekt in het eerste lid van vs. 16. De St. Vertalers hebben dit gevoeld en er daarom een 

woord ingelast, een woord dat we niet juist vinden. We menen dat we beter „vonnis”  kunnen in-

voegen, dat in de volgende zinsnede staat en daarom door Paulus hier is weggelaten. We lezen dus. 

„En niet gelijk het vonnis is het genadegeschenk. Want het vonnis ….” . Dit lijkt ons het meest 

logisch.  

 

Verder vertaalt de S.V. het woord „krima”  door „schuld” . Dit is onjuist. Er staat „vonnis” . Een 

„krima”  is het effect van het oordelen; dit is een vonnis. Hier leidde dit tot veroordeling, katakrima. 

 

Tegenover het vonnis staat nu het genadegeschenk, het effect van het geven, het dêrèma. (Deze 

woorden op „ma”  geven het effect aan van een werking). Dit heeft te doen met vele misstappen, 

S.V.: misdaden. 

De misstappen zijn geen dingen die op zichzelf staan en anderen niet beledigen of beïnvloeden. 

Adams val was op zichzelf een val, een misstap bezijden het pad maar t.o.v. God een belediging. 

God kon terecht van hem alles verwachten, Hij had de mens goed gemaakt. Diens val beledigde 

Hem voor het oog van Zijn andere schepselen, was een smaad voor Hem. Zo zijn het ook onze 

misstappen. Daarbij zijn het beledigingen voor anderen, kwetsingen die anderen pijn doen of hun 

verontwaardiging opwekken. Vandaar de bede om vergeving der „misdaden” , misstappen jegens 

God en de opdracht deze elkander te vergeven. 

Rom. 5: 17 Want, heeft door de val van de éne de dood geheerst door die éne, veel meer zullen zij 

die de overvloed der genade en het geschenk der gerechtigheid ontvangen in het leven heersen 

door de éne, Jezus Christus. 

Tweeërlei heerschappij. Door de val van de ene mens, de belediging God aangedaan, is de dood 

heerschappij gaan voeren, als koning gaan heersen. Zo zet de Nwe Vert. Men kan ook alleen zetten: 

heersen. De dood is een macht geworden die zijn scepter over allen uit Adam geborenen zwaait. 

Maar hiertegenover zet God een andere heerschappij, die der genade die ten leven zal heersen, vs. 

18. Dit is al rijk, maar in dit vers is sprake van nog iets anders, van de overvloed der genade. Deze 

zal haar bezitters niet alleen het leven geven maar hen mede doen heersen. 

Het geschenk der gerechtigheid. De gerechtigheid of rechtvaardigheid is een geschenk. Ze wordt 

gegeven „om niet” , zonder enige verdienste onzerzijds. Ze wordt ons toegerekend en gegeven uit 

Christus’ gerechtigheid en is een surplus van genade. 

Deze overvloed van genade is ongetwijfeld voor de uitverkorenen, voor hen die Paulus later de 

broeders noemt en van wie Christus de Eerstgeborene is. Men verwarre deze niet met hen die met 

Christus de duizend jaar zullen heersen, Op. 20. Deze groep van Romeinen is de hemelse groep die 

niet in de aardse maar in de hemelse sfeer haar taak en plaats zal innemen en naar welker 

openbaring het schepsel reikhalzend uitziet. Rom. 8. 

Zo vonden we ook in vs. 17 een verschil aangegeven. Maar weer balanceren de twee leden niet met 

elkaar en is er een tweede „veel meer” . Weer overtreft de laatste Adam verre de eerste. Moest over 

zijn ene misstap het veroordelend vonnis worden uitgesproken, uit veler misstappen leidt de genade 

tot rechtvaardiging. Over het „hoe”  spreekt de apostel nog niet, omdat het over de Persoon gaat die 

dit bewerkt heeft. 

Het „hoe” is de vereenzelviging met Christus. Die is echter geen volkomene als zou iemand Hem 

kunnen vervangen. Hij is tot zonde gemaakt en dit kan een Adamiet niet. Maar er is in zoverre 

vereenzelviging dat de mens in de geest en dit nog slechts in zekere overeenkomst met Hem 

gekruisigd kan worden, met Hem kan sterven, met Hem begraven kan worden, met Hem kan 

opstaan. Zo iemand is voor God gerechtvaardigd, Rom. 6: 7. Hij staat dan in de nieuwe schepping, 

Rom. 8, en kan in het leven heersen. 
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Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 

door S. Van Mierlo. 

Het was dus, praktisch, alleen Paulus en enkele andere Apostelen die door Christus gekozen werden 

na zijn opstanding, die het Woord Gods aan de volken hebben gebracht, en dan nog slechts nadat de 

Joden het niet hadden aanvaard. Zie bijv. 13: 46-50; 18: 6: 28: 26-28 voor enkele centra der 

verstrooiing. Paulus herinnert hen dan aan het oordeel van Jes. 6: 9, 10, wendt zich tot de volken en 

verwijst naar Jes. 49: 6, waar gezegd wordt, dat de Knecht des Heren tot een licht der volken en tot 

behoudenis tot aan het uiterste der aarde zou zijn. Gezien de verharding van Israël kwamen de 

hogere Abrahamietische zegeningen al tot de volken. Hetgeen overigens ook moest dienen om 

Israël tot jaloersheid te verwekken, Rom. 11: 11. 

 

Maar, zoals we in bovenvermeld werk nagegaan hebben, volgden weinige gelovigen op getrouwe 

wijze Paulus. Zijn boodschap betreffende de dood van de oude mens, Rom. 6, en vooral, na Hand. 

28: 28 in zijn gevangenschapbrieven, van de volmaaktheid in Christus, konden slechts aanvaard en 

beleefd worden door een kleine minderheid. De meesten hielden zich aan de geestelijke beginselen 

van het Evangelie der Twaalf, betreffende de persoonlijke wedergeboorte en zagen nog niet de ho-

gere sferen van zegening. We mogen veronderstellen, dat het Evangelie volgens Johannes (dat na-

tuurlijk toen nog niet in de vorm van een document bestond) op de beste wijze de inhoud van hun 

geloof voorstelt. 

 

Alle christenen van uit de periode der Handelingen leefden in de verwachting van de letterlijke ver-

vulling der profetieën in verband met Israël, en meer in het bijzonder van de nabije wederkomst des 

Heren en het oprichten van het Koninkrijk der hemelen op aarde. 

 

Kort na het jaar 60 schreef Paulus, in de gevangenis, zijn laatste brieven, in welke hij de overhemel-

se sfeer van zegening deed kennen, en die een radicale verandering aankondigden in de „bedeling” , 

veroorzaakt door het tijdelijk terzijde zetten van het volk Israël: geen uitverkoren volk meer. geen 

zichtbare Gemeente, geen door God ingestelde ceremoniën, geen tekenen meer van de nabijheid 

van het Koninkrijk, geen vervulling der profetieën. Maar, daar tegenover, toegang tot de bovenma-

tig overvloedige genade Gods. 

 

Wat bestond er, gedurende het tijdperk der Handelingen, inzake organisatie? De gemeente, of 

„Joods-christelijke synagoge” , van Jeruzalem kan beschouwd worden als de eerste kern van de 

Gemeente, die de Here beloofd had te bouwen, Mat. 16: 18. In Klein-Azië en aan de kustlanden der 

Middellandse Zee (die deel uitmaakten van het Romeinse rijk) werden er lokale gemeenten gesticht 

door Paulus en zijn vrienden. Sommigen van deze gemeenten, waar de Christen-Joden de meerder-

heid vormden, werden waarschijnlijk ook als Joods-christelijke synagogen beschouwd, maar in het 

algemeen waren het gemengde vergaderingen, omvattende christenen uit Israël en uit de volken, en 

deze werden weldra met de naam „ekklèsia”  bestempeld om ze duidelijk te onderscheiden van de 

Joodse synagogen in die plaatsen. Deze gemeenten stelden de Gemeente van Christus, Mat. 16: 18, 

niet voor. 

 

Op geestelijk standpunt, bestond de meerderheid zeer waarschijnlijk uit wedergeborenen (groep 3 

voor de Joden), maar nog niet gerechtvaardigden. Vlak na de periode der Handelingen, toen Paulus 

gesproken had over zijn openbaringen betreffende de overhemelse sfeer van zegening, konden deze 

gemeenten ook enkele zeldzame „heiligen en getrouwen”  bevatten, die Paulus gevolgd waren op de 

weg des heils. Deze waren, naar de geest, leden van de Gemeente der grote verborgenheid, waarvan 

Christus zelf het Hoofd was, maar die gemengde gemeenten stelden natuurlijk die Gemeente niet 

voor. 
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Er bestond toen geen algemene organisatie. De lokale gemeenten waren zelfstandig, en het was 

door de bezoeken en de geschriften van Paulus, dat ze bevestigd werden in het geloof en dagelijks 

overvloediger in getal, Hand. 16: 5. 

 

De Joods-christelijke synagogen waren natuurlijk ingericht zoals de Joodse. Er was dus blijkbaar de 

overste (arkisunagógos, Mark. 5: 22), de man die de vergadering leidde (sjeliach tsjibboer), soms 

geholpen door een vertaler (methurgeman) en een dienaar (chazzan, hupèretès), Luk. 4: 20). Er wa-

ren ook „oudsten”  (zaqên, presbutèros), sinds oude tijden reeds bekend. (Zie bijv. Ex. 3: 16, 18). 

 

Men kan dus begrijpen dat er in het N.T. nooit sprake is van de instelling dezer „ambten” . We vin-

den er, inderdaad, alleen de instelling van één enkele nieuwe functie: die van het „dienen der tafe-

len” , Hand. 6: 2. Later hielden die personen zich meer algemeen bezig met de stoffelijke behoeften 

der gemeenschap, en werden „diakenen”  genoemd, Fil. 1: 1. 

 

De gemeenten, die hoofdzakelijk bestonden uit christenen uit de volken, hebben waarschijnlijk de 

Joodse gebruiken niet slaafs gevolgd. 

 

Maar uit het N.T. weten we dat er in elke lokale gemeente „oudsten (presbutèros) waren, en een 

„overste”  (episkopos) die van tussen de oudsten gekozen werd. De overste stemde overeen met de 

arkisunagogos en de oudsten met de zaqên der gemeenten van Israël. Zie ook Ex. 3: 16, 18; 12: 21; 

Deut. 1: 15; 1 Kron. 23: 4 enz. Ook het „ouderlingschap”  of „raad der ouderlingen”  (presbuterion) 

van 1 Tim. 4: 14 was een college, dat deel uitmaakte van de organisatie der synagoge, Luk. 22: 66; 

Hand. 22: 5. 

 

Maar al deze leidende personen hadden niets te maken met een door God ingestelde „geestelijk-

heid” , die enige autoriteit gehad zou hebben inzake geloof. Zij, die zich aan het hoofd der gemeen-

ten bevonden, waren er om te helpen en te dienen. Men zal bemerken, dat de brieven die Paulus 

schreef vóór Hand. 28: 28, niet gericht waren aan de oversten of de ouderlingen, maar in het alge-

meen aan de lokale gemeenten. Ook daarna waren er nog ouderlingen in elke stad, Tit. 1: 5, evenals 

oversten en diakenen, 1 Tim. 3, want het terzijde zetten van Israël als uitverkoren volk moest niet 

tot gevolg hebben, dat elk spoor van organisatie der onbesneden christenen zou verdwijnen. Maar 

toch hadden de verandering van bedeling en het verlaten van Paulus een invloed op deze gemeenten 

en op de houding van de Apostel. Zo zien we, dat zijn gevangenschapbrieven niet meer gericht zijn 

tot gemeenten, maar tot personen, Ef. 1: 1; Fil. 1: 1; Kol. 1: 2 .Slechts éénmaal vermeldt hij de op-

zieners en diakenen, Fil. 1: 1, en dan worden ze genoemd na de „heiligen in Christus-Jezus” . Voor 

wat Ef. 4: 11 betreft, vormden de profeten en leraars eigenlijk geen ambten, maar gaven Gods, per-

sonen die door de Geest geleid werden om de „heiligen”  in die kritieke overgangsperiode „opnieuw 

toe te bereiden”  (kataftizó). 

 

In het kort, er bestond gedurende de Handelingentijd geen algemene organisatie, noch centrale auto-

riteit, door God ingesteld. De onontbeerlijke sporen van organisatie der lokale gemeenten, stemden 

overeen met hetgeen reeds lang bij de Joden bestond. 

 

Nu we een kort overzicht hebben gegeven van de toestand in die tijd, kan men zich beter reken-

schap geven van de indruk die verwekt werd door de gebeurtenissen van het noodlottige jaar 70. 

Maar laat ons vooral niet vergeten, dat Israël tot dan toe het volk was, door God uitverkoren om zijn 

zegeningen op al de volken uit te storten, en dat zelfs de in zekere zin daarop vooruit lopende komst 

der hogere Abrahamietische zegeningen tot die volken, moest medewerken om Israël tot bekering te 

leiden. Op deze wijze zou het zijn verkiezing bevestigd hebben en dan zou de Here wedergekomen 

zijn om zijn Koninkrijk op te richten en zijn Gemeente te bouwen. 
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Sinds bijna 2000 jaren had God zijn geduld en zijn genade betoond in verband met Israël. Terwijl 

Hij al de volken had laten wandelen in hun wegen, Hand. 14: 16, vormde deze natie de spil van de 

geschiedenis van het heil. 

 

Toen kwam het jaar 70, de verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel, die het tijdelijk terzijde 

zetten van Israël, volgens de woorden van Paulus einde Handelingen, bevestigden. Zoals ten tijde 

van de profeet Hosea. kon men nu aan Israël de naam „Lo-Ammi”  (Niet-mijn-volk) geven, Hos. 1: 

9. Het spreekt vanzelf, dat we hier te doen hebben met een gebeurtenis van overwegend belang, en 

dat de jaren 60 tot 70 een der belangrijkste tijdvakken vormen in de menselijke geschiedenis van het 

heil. 

 

Zoals we het nog verder zullen onderstrepen, was het niet alleen een catastrofe voor de Joden, maar 

ook voor alle christenen, die Paulus niet hadden gevolgd. Want Gods Voornemen scheen ineen te 

storten. 

 

En wat vooral verschrikkelijk geweest moet zijn voor velen, was de twijfel die bijna niet vermeden 

kon worden: hadden de profeten, de Here en de Apostelen zich dan vergist toen ze spraken over 

Israëls toekomst als uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilige natie, 1 Petr. 2: 9? Slechts 

de weinigen, die getrouw gebleven waren aan Paulus, waren voorbereid en wisten dat er nu een 

nieuwe bedeling begon, een tijdperk waarover de profeten niet hadden gesproken en dat als het wa-

re een onderbreking vormde in de „normale”  verwezenlijking van Gods Voornemen door middel 

van Israël. Dank zij de laatste openbaring, die Paulus had ontvangen, en waarover hij gehandeld had 

in zijn brieven aan de Efezen, Filippensen en Kolossensen, en in zijn tweede brief aan Timotheus, 

wisten ze iets over de kenmerken van deze nieuwe wijze waarop God de wereld nu zou besturen, 

over de bedeling die bij uitstek die van de genade en het geloof is. 

 

De Schrift geeft ons geen inlichtingen aangaande de gebeurtenissen van die tijd, en we moeten dus 

de menselijke documenten nagaan om er iets over te weten. In ons werk Het Onderwijs van de 

Apostel Paulus hebben we enkele uittreksels gegeven van deze oude geschriften. We zullen nu ver-

der nagaan hoe de verschillende groepen gelovigen getracht hebben die catastrofe te boven te ko-

men en een oplossing te vinden voor de talrijke problemen die zich aan hen voordeden. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 58 

8. Het vijfde onderdeel: De Rijke Man en Lazarus.   Lk. 16: 19-31. 

 

a Geen personen maar groepen. 
 

Wie gezien heeft dat Lk. 16: 19-31 deel is van een gelijkenis die in wezen over twee groepen han-

delt zal deze ook hier onderkennen. De twee groepen, de tollenaarzondaars-, en de Farizeeëngroep 

worden ons in de voorafgaande delen op verschillende wijzen getekend, de eerste als het verloren 

schaap, als de verloren penning, als de verloren zoon, de tweede als de „rechtvaardigen” , de thuis 

gebleven zoon, de rentmeester. In dit laatste deel vinden we deze groepen ook weer, nu als Lazarus 

en als Rijke Man. We moeten in deze figuren geen natuurlijke en afzonderlijke personen zien maar 

dezelfde groepen van de voorgaande delen. Hiermee vervalt dan de mening dat Christus ons hier 

iets zou openbaren over wat ligt achter de natuurlijke dood, beter wat men meent dat er achter ligt. 

Het gaat hier niet over het sterven van natuurlijke mensen, maar over iets anders. Evenmin als de 

verloren zoon in werkelijkheid dood was maar de vader dit in figuurlijke zin van hem zegt, evenmin 

sterven Lazarus en de Rijke man in natuurlijke zin. Hun dood is figuurlijk, symboliseert iets en wel 

het lot van een gehele groep. 
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b. De tekst en de bespreking. 

 

„En daar was een zeker rijk man.”  Uit de vertaling „En daar was”  willen velen afleiden dat het 

volgende werkelijke geschiedenis is. Dit is onjuist om twee redenen: Ten eerste worden in de Bijbel 

dingen verteld die gelijkenis, ja zelfs fabel zijn of een verzonnen verhaal. Zulk een deed Nathan 

David horen. Hij zegt in 2 Sam. 12: 1: „Daar waren twee mannen in een stad”  en vertelt dan de 

geschiedenis van een rijk man die veel schapen had en een arm man die slechts één ooilam had. Uit 

vs. 7 blijkt dat dit geen waar verhaal is want die rijke man was David. Ten tweede staat in het 

Grieks niet „En daar was” , maar: „Nu een zeker man was rijk” . 

 

Die zekere man is niet een echt levende man maar duidt de groep der Farizeeërs aan. Zij waren de 

gegoede burgerstand en rijken die geen zorgen kenden, de hand op de beurs wisten te houden, geld-

gierig waren en vooruit kwamen door zich vrienden te maken uit de onrechtvaardige Mammon. Zij 

waren daarbij niet alleen rijk in geld maar niet minder in gezag, macht, positie, achting 

 

„Gekleed in purper.”  

Purperen d.i. roodpaarse kleding, werd gewoonlijk gedragen door koningen. Om Zijn koninklijke 

macht bespottelijk te maken trok men de Here een purperen gewaad aan (Joh. 19: 1). Uit verachting 

voor de schare die de wet niet kende hadden de F. zoveel mogelijk macht aan zich getrokken. 

 

Hiermee hadden zij zich tevens de plaats van Israëls Messias aangematigd (voor zover het Romein-

se bestuur dit toeliet). Echter niet om Israël daarmee te dienen maar om zelf zoveel mogelijk te 

heersen. Er was bij hen geen heersen in de vreze Gods, zoals David zegt dat de Rechtvaardige 

Heerser eenmaal zal doen, 2 Sam. 23: 2. 

 

„En zeer fijn lijnwaad” . 

Linnen was de kledij der priesters. Hier geeft het aan dat de F. zich ook het gezag over de priesters 

hadden aangematigd. Uit Mt. 23: 2, 3 blijkt dat zij een deel van hun taak hadden overgenomen: zij 

zaten op de stoel van Mozes en wilden gaarne „rabbi”  genoemd worden. Zij onderwezen het volk 

maar bonden het tevens lasten op die zwaar waren om te dragen en die ze zelf met de vinger niet 

aanraakten. 

 

Het purper en linnen wijzen op het koninkrijkpriesterlijke van Israël. Dit hadden de F. nu alleen 

voor zichzelf bestemd maar zij misbruikten hun positie. 

 

„Levende alle dag vrolijk en prachtig.”  

Dit beschrijft de weelderige wijze waarop de F. leefden. Men kan dit in maatschappelijk zin nemen: 

mooie kleren, fijn eten en een gemakkelijk leven van hun geboorte tot hun dood, dus hen zien als de 

gegoede en rijkere stand, maar het is ook figuurlijk te nemen: het beschikken over Israëls geestelij-

ke goederen als kennis van Gods Woord, verbonden en wetgeving. 

 

,,En daar was een zeker bedelaar” . 

Stelt de „Rijke man”  de F. voor, een groep dus, dan wordt met de „bedelaar”  ook een groep aan-

geduid. Dit zijn dan de tollenaars en zondaars, de verloren zoons. Zij hadden de priesterlijke barm-

hartigheid nodig en de wederopneming in de geestelijke gemeenschap. Echter, de F. weigerden die. 

 

„Genaamd Lazarus” . 

Lazarus is de Griekse naam voor Eleazar. Dit betekent: „Hulp van God” . 

 

„Welke lag voor zijn poort” . 

De poort is in de Schrift het teken van macht en gezag. Wie in de poort zat, was een overste. De 

Rijke Man had een groot huis met een brede ingang. Daarmee wordt uitgedrukt dat hij overste was 
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en macht had. Hij was zo mede verantwoordelijk voor hetgeen in Israël t.o.v. de armen geschiedde. 

Hij had niet alleen de rijkdom maar ook de macht om te helpen. De ellendige toestand van de „be-

delaar” , de lijdende groep van tollenaars en zondaars, was een bewijs dat hij er zich aan onttrok. In 

geval het een werkelijke bedelaar was geweest, had hij gezegd: Wel, dat je het nu slecht hebt, is een 

zeker bewijs dat je het in het toekomende leven goed zult hebben, dan worden de rollen omgekeerd, 

maar verder zou hij niets gedaan hebben; alleen een meewarig gezicht gezet. Deze houding wordt 

nu in de volgende zinsneden verder uitgewerkt. 

 

„Vol zweren”  

Uit deze woorden zien we dat de „bedelaar”  ook lichamelijk lijdt. Hij is bedekt met zweren die 

zeker in de warme zonneschijn zeer gestoken zullen hebben. De F. verzachtten geen persoonlijk of 

sociaal lijden. 

 

„En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen” . 

De arme man vroeg niet veel; zelfs zeer weinig: wat kleine overgeschoten stukken brood die toch 

niet voor een volgende maaltijd bewaard werden. Ze worden aangeduid door „kruimkens” . Kreeg 

hij ze? O.i. niet want er staat niet dat hij verzadigd werd of zelfs maar enigermate: hij begeerde het. 

hierin lijkt hij op de verloren zoon die de draf begeerde maar deze ook niet kreeg. 

 

In plaats dat de F. zorgden dat er geen armen in Israël waren, althans zeer weinigen, wat kon door 

de sociale wetgeving dat het land in het jubeljaar weer terug ging naar de vroegere eigenaars, hoop-

ten zij goederen op en bekommerden zich niet om de armen. En in plaats van het verlorene te zoe-

ken, bleven zij steenkoud t.o.v. de geestelijke nood van tollenaar en zondaar. Hun „zweren”  lieten 

hen onberoerd. Echter, God hielp. Dat zegt de naam Lazarus. God hielp door de goede Herder te 

zenden, die zich over de verlorenen ontfermde. 

 

Dit ligt opgesloten in de gelijkenis van Lk. 18: 10-14: die van de Farizeeër en de tollenaar. De F. is 

trots op zijn gewaad van purper en linnen en dankt God dat hij niet is gelijk de andere mensen of 

ook gelijk de tollenaar. Maar deze die van verre staat en evenals Lazarus buiten de poort lag, sloeg 

zich op de borst en bad: O, God wees mij (de) zondaar genadig. En God hielp. Wel voelde hij zich 

gekleed in de lompen der zonden en de zweren der ongerechtigheid, maar hij verkreeg rechtvaardi-

ging boven de F. In Lk. 16 blijkt dit uit de naam die de bedelaar draagt, terwijl de Rijke Man er 

geen heeft in het verhaal. 

 

„Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren” . 

Het „maar”  vormt een tegenstelling tot het vorige. De F. deden niets. Hoogstens „troostten”  zij in 

concrete gevallen met hun leer: Wie het nu slecht heeft in zijn leven, krijgt het later goed. Verder 

zonden zij de hongerigen en hulpbehoevenden ledig henen. Deze kregen enige verlichting van de 

„honden” . Deze stellen de Heidenen voor (Mt. 15: 26). Zij verlichtten de schrijnende pijn der won-

den. Zo een was Cornelius die veel aalmoezen deed (Hand. 10: 2) en zo waren er die de zondaars 

niet verachtten maar zich erbarmden, „honden”  die de zweren lekten die schrijnden door de hitte 

des daags. 

 

Tot zover loopt de beschrijving. Alle hoorders rondom de Here luisterden aandachtig. Ook de F. 

waren stil, zeer benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan. Iedereen zag het toneel voor zich gebeu-

ren. Nu komt de wending. 

 

„En het geschiedde dat de bedelaar stierf”  

Zeker is hij haastig begraven maar omdat hij maar een bedelaar was wordt dit niet vermeld. Zijn 

dood roerde niemand. En toch ……   
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“en werd van de engelen gedragen in Abrahams schoot” . 

Dat was de leer der F. Zij geloofden dit t.o.v. de ziel zoals blijkt uit de Apocriefe boeken en ge-

schriften van Flavius Josephus, iets wat we hieronder zullen uitwerken. Christus stelt het hier echter 

voor t.o.v. de gehele persoon. Niet zijn ziel ging heen, deze had niet gedragen behoeven te worden, 

neen hijzelf in zijn lichamelijkheid. Er is geen enkele zinspeling op de ontlichaamde ziel of geest bij 

de Here, integendeel, het blijkt dat Lazarus een vinger had, dus een lichaam. Men kan dit inkleding 

noemen, passend bij de voorstelling maar daarmee is de zelfstandig voortlevende ziel nog niet be-

wezen. Nergens in het Woord vinden we dat engelen „zielen”  naar de hemel ,,dragen” . Wel is dit 

te vinden in de Talmud en bij Flavius Josephus, dus in Joodse niet-geïnspireerde geschriften. 

 

,,En de rijke stierf ook en werd begraven”. 

Vanzelf moet de begrafenis vermeld worden. Met alle praal, bij zijn stand en positie passend, wordt 

hij ten grave gedragen. Waarheen gaat hij? 

 

„En als hij zijn ogen ophief in het Dodenrijk, zijnde in de Pijn”   

We hebben al gezien dat hier niet staat ,,in de Hel” , de folterplaats. De latere Apocriefe boeken 

zien het Dodenrijk verdeeld in twee helften (soms vier) voor vromen en goddelozen. 

 

In deze tekening trekt Christus de consequentie van de leer der F. Zij leerden: Wie het slecht gaat in 

dit leven kan rekenen op een goed leven hiernamaals. Zij zeiden niet: Wie het hier goed gaat, ziet 

later de rollen omgekeerd. Dit was consequent geweest. Welnu, de Here trekt die consequentie: de 

Rijke Man die vrolijk en prachtig geleefd heeft, komt nu in een plaats van lijden, van pijn en dorst. 

Hij kijkt rond en kijkt naar boven; ook dit past hier want de betere helft van de Hades lag in de 

voorstelling der F. hoger dan de andere. 

 

|”zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.”  

Leerden de F. dat de armen hun goed na de dood kregen, welnu de Here houdt zich hier aan en laat 

Lazarus vertroost en verkwikt worden. Abrahams schoot was in hun leer de beste plaats die er te 

verkrijgen was in het hiernamaals. De arme Lazarus verkrijgt die. Hier had hij het niet nodig om 

iets te bedelen. Maar de Rijke, hij was daar ver vandaan en in de helft der pijniging. 

 

„En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijns 

vingers in het water dope en verkoele mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam.”  

„Vader Abraham”. Deze term komt nergens anders voor dan hier in vs. 24 en 30. Het was een term 

der F. Zijdelings wijst de Schrift daar naar als ze in Mt. 3: 9 en Lk. 3: 8 zegt dat de F. (en Sadduce-

en) bij zichzelve zeiden Abraham tot vader te hebben. Wij wijzen er op dat we in deze gelijkenis 

niets horen van God of van de Heer Jezus en vragen of we moeten aannemen dat aan Abraham het 

eindoordeel wordt overgelaten. 

 

„Zend Lazarus.”  Op aarde zal de Rijke Man Lazarus wel trots voorbij gelopen zijn. Hier geeft hij 

blijk dat hij hem wel kent. Tevens laat hij zien dat hij, zoals op aarde over zijn dienaars, over hem 

wil beschikken: ,,Zend Lazarus” . Deze moet hem nu wat brengen: een druppel water. Hieruit blijkt 

mede zijn hooghartige houding weer: op aarde gaf hij niets aan Lazarus, deze moet hem nu echter 

wel wat geven. 

 

„Maar Abraham zeide: Zoon, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus 

desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons 

en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zou-

den kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen.”  

We wezen reeds op de omkering van de posities. Het was hard dit te moeten horen uit de mond van 

Vader Abraham, een man die zeer rijk geweest was (Gen. 13: 2). Hoe zullen de F. geluisterd hebben 

en elkaar aangekeken. Als het kaste-systeem dat de F. in praktijk brachten Gods wil op aarde is, is 



Uit de Schriften 1957 Pagina 104 
 

het ook Zijn wil na de dood. Bijgevolg komt de Rijke Man aan de kwade zijde van de kloof. 

 

Men lette op het „ulieden” . Ook hieruit blijkt dat deze Rijke Man niet persoonlijk is: het is een 

groep. De Heer sloot allen van gelijke geestesgesteldheid in. 

 

Gevestigd: dit is vastgesteld. Er is geen verandering mogelijk. 

 

Overgaan. Dit woord komt verder voor in Mt. 9: 1; 14: 34; Mk. 5: 21; 6: 53 én Hand. 21: 2, waar 

van het overvaren van een meer of zee sprake is, bewijs dat in Lk. 16 een breed water scheiding 

maakte. 

 

Abrahams woord was een harde gevolgtrekking waarbij alle mededogen werd uitgesloten. Zo wil-

den de F. het. Zij kenden geen medelijden. Vader Abraham ook niet. De Rijke Man buigt er voor: 

hij herhaalt zijn bede niet maar doet een andere. 

 

,,En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij heenzendt tot mijns vaders huis, want ik heb vijf broe-

ders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.”  

Hierin kan men een stukje van medegevoel vinden t.o.v. zijn vaders huis. Maar men kan beter zeg-

gen dat hij lief had die hem liefhadden en dat zijn liefde beperkt bleef tot „zijns vaders huis”  en niet 

verder ging. 

 

„Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de Profeten, dat zij die horen” . 

Abraham wijst ook deze bede af, hij kan niets voor de Rijke Man doen. Hij wil niemand zenden, zij 

moeten zich maar wenden tot het hun geopenbaarde, een verdere waarschuwing zal uitblijven. 

 

„En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen henenging, zij zou-

den zich bekeren. Maar Abraham zeide: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij 

ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen” . 

De Rijke Man houdt aan. Hij meent dat een teruggekeerde dode de broeders zal doen luisteren en 

bewaren. Maar Abraham is onverbiddelijk t.o.v. zijn verwijzing naar Mozes en de Profeten en zegt 

daarbij dat zelfs dat niet helpen zou. 

 

Men lette er op dat de Rijke Man spreekt van een heengaan van een van de doden, waarmee hij hen 

bewust ziet voortleven, maar Abraham geeft de waarheid weer: om een zending te kunnen volbren-

gen moet men eerst opstaan. En deze opstanding houdt de slaap des doods in. 

 

Wat is de ene Doop ? 

No. 34. 

5. De doopsbeschouwing der Broeders (Vervolg) 

b. Wèl onderscheiden, niet doorgevoerd. 

 

Verder gaande met de doopsvisie van de Schrijver die zeker in zijn kring aanvaard is vinden we dat 

er onderscheid gemaakt wordt in de betekenis van de doop. 

 
,,De Doop heeft twee betekenissen. Hij is zinnebeeld van de afwassing der zonden en van de begrafenis met 

Jezus”, blz. 21. Voor het eerste wordt dan verwezen naar Paulus’ rede voor Agrippa waarin hij zijn bekering 

verhaalt en hij Ananias’ woord vermeldt. „Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de 

naam des Heren” , Hand. 22: 16; en dan zegt de Schrijver: weet ge wel dat 

de Doop ook voorstelt de afwassing uwer zonden? Daarom acht ik het van belang daarbij in de eerste plaats 

onze aandacht te bepalen. Te meer daar in de Handelingen der Apostelen van geen andere betekenis van den 
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Doop sprake is, In de brief van Petrus evenmin. Dit komt omdat in de eerste tijd van de Gemeente geen an-

dere betekenis van dn Doop bekend was. 

 

En dit is heel natuurlijk, want de waarheid dat wij, in Christus zijn, met Christus zijn gestorven en opgewekt, 

dat wij een nieuwe schepping geworden zijn, en eveneens de ontvouwing van de openbaring omtrent de na-

tuur, het karakter en de roeping der Gemeente, is eerst aan Paulus bekend 

Gemaakt. Derhalve kon deze betekenis van de Doop eerst bekend worden na Paulus’ bekering en nadat de 

Heere Jezus hem in de woestijn van Arabië Zijn waarheid had geopenbaard” , blz. 25, 26.  

 

,,De afwassing der zonden is wel de eerste, de eenvoudigste, maar niet de enige betekenis van de Doop. In-

tegendeel, de Doop heeft nog een tweede en een uiterst belangrijke betekenis” , blz. 34. 

 

„Wanneer wij nu zijn (Paulus’) prediking horen en zijn brieven lezen, dan vinden wij deze waarheid daarin 

ontvouwd. Paulus deelt ons een gedeelte van de waarheid mede, dat aan de andere apostelen niet geopen-

baard was. Die waarheid is: dat wij, die geloven, nieuwe mensen, nieuwe schepselen in Christus Jezus zijn 

geworden. De Apostelen te Jeruzalem hadden gepredikt, dat alle gelovigen de vergeving der zonden ontvan-

gen hebben maar wat zij niet hadden verkondigd, omdat dit aan hen nog niet geopenbaard was, was, dat de 

oude mens met Christus gestorven is, en derhalve geheel is terzijde gesteld, en dat de nieuwe mens met 

Christus is opgewekt   De onbekeerde is in het vlees, de gelovige in de Geest. De onbekeerde is een oude 

schepping, de bekeerde is een nieuwe schepping. Als wij dit goed zien, dan is de tweede betekenis van de 

Doop gemakkelijk te verstaan. Want het is, zoals Paulus in Rom. VI leert: de gelovige is met Christus ge-

storven en wordt in de Doop met Christus begraven, om dan in nieuwheid des levens te wandelen,”  blz. 37, 

38. 

 

,,Wij die der zonde gestorven zijn. Ja, want het kruis van Christus is het einde van de eerste Adam, het einde 

van den ouden mens. Wij moeten daartoe Christus natuurlijk beschouwen als onze Plaatsvervanger. Onze 

dierbare Heiland heeft op Golgotha de plaats ingenomen van iedere gelovige. Dit wil dus zeggen: als ik 

Christus zie hangen aan het kruis, dan zie ik mijzelven daar hangen. Als ik Christus zie lijden en sterven, dan 

zie ik mijzelven lijden en sterven. Als ik Christus aanschouw in het oordeel, zie ik het oordeel over mij ko-

men. Ben ik een gelovige, dan staat het zó, omdat Hij mijn Plaatsvervanger is, dat al wat Hem gebeurd is, bij 

mij heeft plaats gehad. 

 

Hij behoefde dit alles niet te ondergaan, Hij was onschuldig, geheel zonder zonde. Maar Hij wilde onze 

Plaatsvervanger zijn, al wat Hij onderging, was om mijnentwil. 

Het wordt door God gerekend alsof het met mij gebeurd ware.“ , blz. 38. 
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Uit de Schriften 

DEEL XXIX  No. 11  NOV. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 11. 

HEBREEËN 11 JAKOBS ZEGENING II. 

De kruising der armen. 

Door het geloof heeft Jakob, stervende, ieder der zonen van Jozef gezegend.                  Vs. 21. 

 

Toen Jakob ziek was en Jozef ervan hoorde, nam hij zijn twee zonen mee en plaatste die vlak bij 

zijns vaders bed, de eerstgeborene tegenover diens rechterhand. Daarna verhaalt Jakob over de 

verschijning van God de Almachtige te Luz en van Diens zegening. Dan zegt hij dat Jozefs zonen 

die geboren waren voor hij, Jakob, in Goosen kwam, tot de zijne gerekend zullen worden. 

Vervolgens gaat hij tot de zegening over, kruist daarbij de armen en zegt: ,,De God die mij gevoed 

heeft tot op deze dag zegene deze jongelingen en dat in hen mijn naam genoemd worde en de 

naam mijner vaderen Abraham en Izaak”  Gen. 48: 15, 16 ,,En hij stelde Efraïm voor Manasse” , 

vs. 20. 

 

In en door zijn zonen ontvangt Jozef het eerstgeboorterecht. “De eerstgeborene zal hij kennen, 

gevende hem een dubbele portie van alles wat bij hem gevonden zal worden“, Deut. 21: 7. Maar 

Jakob deed dit niet zoals zijn vader met Ezau wilde doen, geleid door vleselijke voorkeur t.o.v. de 

zoon van zijn geliefde vrouw Rachel, maar door geloof. 

 

Hiermee herstelt God de orde. Het was Jakobs begeerte niet Lea tot vrouw te nemen; die is hem 

door Laban ondergeschoven. God zet diens vlees opzij. Maar Hij schenkt dit recht aan een die Hij 

eerst zeer gelouterd heeft, Ps. 105: 19, een die, het daardoor waardig was geworden. Hij gebruikte 

tevens de zonde van Ruben, om openlijk te bewijzen dat de plaats der eerstgeboorte open was, 

„omdat hij, Ruben, zijn vaders bed ontheiligd had” , Gen. 35: 22, 49: 2-4, 2 Kron. 5:1. 

 

Jakob zegent elk der zonen van Jozef, niet beide tegelijk, maar elk afzonderlijk. Maar hij doet nog 

wat: hij kruist de armen en ook dit heeft zijn betekenis. Hierin ligt opgesloten dat hij de les van zijn 

leven geleerd heeft: het vlees op zij zetten. Mogelijk was Manasse een schitterende prins, maar hoe 

voornaam ook, Jakob ziet aan dit alles voorbij: Zijn verlicht geloofsoog ziet wat anders: Zijn jonge-

re broeder zal groter worden dan hij en zijn nakomelingschap zal een volle menigte van volken 

worden, 48: 19. 

 

Zo vinden we ook hier, en dit nogmaals, dat de zegening niet gegeven wordt naar verdienste maar 

naar vrijmachtig welbehagen. Dit beginsel werkt God nog steeds uit: het zijn niet vele rijken en 

machtigen en edelen: eerder wordt het dwaze en zwakke en wat niets is uitverkoren opdat geen 

vlees zou roemen voor Hem, 

 

Jakobs vlees is gekruisigd en zo ging hij wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham en 

wordt zijn geloof in de Here tot rechtvaardigheid gerekend. Hij heeft de loop mogen volbrengen 

door in geloof te zegenen.          P. 
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De Brief aan de Romeinen 

No. 47. 

 

Rom. 5: 18 Zo dan, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling (is gekomen), zo 

        (komt) het ook door één (leven der) gerechtigheid voor alle mensen ten leven.  
In dit vers trekt de Apostel als instrument van de Geest de conclusie uit het betoog die we in vs. 12 

al verwacht hadden maar die weerhouden is door de behandeling van de vele zijden der zaak. Deze 

conclusie is echter niet een gevolgtrekking uit een westers opgebouwde redenering maar een echt 

Paulinisch antwoord op vs. 12-14. 

 

Zo dan. Dit woord vinden we hier voor het eerst in de Brief. In vroegere Brieven had de apostel het 

driemaal gebruikt: 1 Thess. 5: 6; 2 Thess. 2: 15; Gal. 6: 10; in een latere laat hij het nogmaals horen: 

Ef. 2: 19; in Romeinen vinden we het de overige keren: 7: 2; 8: 12; 9: 16, 18; 14: 12, 19. Men ziet 

dat we het alleen bij Paulus vinden, en wel twaalf maal, een getal dat meerdere malen bij hem voor-

komt. Het is een dubbel woord (araoun), waarvan het eerste deel dient om een gevolgtrekking uit 

het voorgaande in te leiden; het tweede deel versterkt het eerste; het geheel betekent: bijgevolg; in 

Rom. 7: 3 heeft de S.V. gezet: daarom dan. 

 

Op het: zo dan volgt weer een vergelijking waarbij op een overeenkomst en op een verschil wordt 

gewezen. 

 

Evenals in vs. 16 heeft de S.V. het woord schuld ingelast maar dit komt in het gehele verband niet 

voor en is daarbij onjuist. Het komt slechts twee maal voor n.1. in Mt. 18: 32 en Rom. 13:7, (in dit 

laatste vers is het vertaald door: wat gij schuldig zijt). We lieten dit woord in onze vertaling uit en  

zetten: zo dan, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. 

 

Eén misstap of val, één (leven der) gerechtigheid. De apostel zet deze dingen tegenover elkaar. De 

gevolgen van beide strekken zich over allen uit; dat is het punt van gelijkheid; het verschil ligt in de 

aard van de gevolgen. 

 

We hebben voor „gerechtigheid”  het woord „leven”  ingevoegd omdat hier niet staat dikaiosunè, 

rechtvaardigheid, maar dikaioma; de uitgang „ma”  geeft een gevolg aan van de werking die de 

grondvorm uitdrukt; de gerechtigheid die over allen komt is er een die het gevolg is, de uitwerking, 

van het leven des Heren Jezus Christus. 

 

Het woord dikaioma heeft verschillende betekenissen maar de grondbetekenis is: het beantwoorden 

aan de eisen van het zedelijk recht. Deze zijn gegeven in rechten; Lk. 1: 6; Hebr. 9:1; Rom. 1: 32; 

2: 26; 8: 6; of treden naar voren als gerichten of oordelen: Op. 15: 4, of in rechtvaardige daden: Op. 

19: 8 of zijn het voldoen aan de gegeven rechten: Hebr. 9: 10. Hier in Rom. 5: 18 geeft het woord 

de algehele gehoorzaamheid en het volkomen beantwoorden van Christus aan Gods eisen of rechten 

aan in de dagen Zijns vleses. Dit Zijn leven op aarde gaat verre uit boven Adams verkeren in de 

staat van levende ziel, want deze gerechtigheid van Christus is niet alleen het betrachten van de 

uiterlijke wet van Sinaï geweest maar heeft mede omvat het innerlijke leven van Zijn geloof en lief-

de tot God en Zijn wandel in de liefde. Dit deed Hem steeds doen wat Deze behaagde. Het is deze 

gerechtigheid die ter rechtvaardiging wordt gerekend. Het bewijs voor haar krachtdadigheid is Zijn 

opstanding. 

 

Eén misstap heeft veroordeling gebracht. Hier vinden we waarom allen stierven of moeten sterven. 

Zij liggen onder een vonnis der veroordeling. Geboren uit Adam zijn allen vlees en dit ligt niet al-

leen onder de vergankelijkheid maar kan zich ook nimmermeer opwerken om als volkomen recht-
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vaardige voor God te staan, omdat het nooit uit kan komen boven de bron, de éne mens, uit wie zij 

voortkwamen en -komen. Dit vonnis is er niet om persoonlijke zonden maar omdat de mens in we-

zen deel van Adam en deze in hem vertegenwoordigd is. En evenals bijv. alle Nederlanders die ge-

boren worden, reeds daardoor liggen onder de financiële schuld van het land, zo liggen alle Ada-

mieten onder de zedelijke schuld voor God. Het enige middel om er onder uit te komen zou zijn: 

betaling van die schuld. En dit is juist uitgesloten. 

 

Er is overerving van geestelijke, ziellijke en lichamelijke eigenschappen. Men kan dit telkens weer 

waarnemen. Naar de inwendige mens is er steeds een hang naar de zonde, een zich van Hem af wil-

len bewegen. Voor God was dit duidelijk zichtbaar; ook dat niemand meer daaraan uit zich zelf kon 

ontkomen noch ook voor anderen dit kon bereiken, Ps. 49: 8. Daardoor kwam het veroordeling van 

Adam en in hem van allen. En dit niet alleen, maar het vonnis hield ook in dat allen onder de zonde 

besloten werden. Nooit zou iemand uit Adam geboren in staat zijn uit zichzelf de zonde van zijn 

voorvader te boven te komen. 

 

Over alle mensen. Het is over alle mensen tot veroordeling gekomen. Het bewijs is dat allen de 

heerlijkheid derven, Rom. 3: 23. Nu komt het ook over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. 

Het eerste vond plaats door Adam, het tweede heeft plaats door Christus; het eerste door toegere-

kende „erfzonde” , het tweede door toegerekende gerechtigheid. Zo toch zullen we de balans moe-

ten stellen. Het gaat hier immers over de twee hoofden; het ene brengt zonde en dood, het ander 

rechtvaardiging en leven. 

 

Men zal vragen: Is de toerekening der zonde niet onrechtvaardig, onbillijk. Het antwoord is: neen, 

want elke Adamiet valt als hij zelfbewust wordt, (wat bij kinderen plaats heeft als zij zich als een 

,,ik” weten) als een Adam in een der takken van diens wortelzonde bij of zou dit eenmaal doen (als 

hij bijv. niet als onbewust kind stierf of als debiel of imbeciel genezen werd). De toerekening is 

mede niet onrechtmatig omdat God aan de andere kant Christus’ gerechtigheid toerekent. Dit zijn 

de twee uiterste polen. De toerekening der zonde openbaart zich bij het tot zondaar stellen, mede 

door latere persoonlijke zonden die vruchten zijn van de oerzonde, de toerekening der gerechtigheid 

heeft plaats door het met Christus één plant te worden in Zijn sterven voor de zonden. Beide dingen 

gaan dus niet maar buiten de mens om; hij wordt er subjectief bij betrokken. Het een zal hij als 

rechtvaardig vonnis van God onderschrijven, het ander zal hij als genadig geschenk van God ver-

krijgen. 

 

Over alle mensen, is voor ons over alle mensen. Als we dit alle in het eerste lid van vs. 18 zien als 

hoofd voor hoofd, moeten we met Palus het ,,zo dan” , het „bijgevolg” , ook in het tweede lid uit-

breiden tot allen, hoofd voor hoofd. Men moet niet zeggen: het betekent allerlei mensen want de 

rechtvaardiging ten leven is gebonden aan het geloof. Over de weg spreekt Paulus hier niet, hij zet 

alleen de eerste Adam tegenover de Tweede en het zou een te kort doen zijn aan het werk van de 

Laatste om wel het allen in vs. 18 d een werkelijk allen te doen zijn en niet dat van vs. 18 b. Het 

gaat hier niet om het geloof van mensen maar om het werk van Christus en dit zal zich tot allen uit-

strekken. Adam kan niet meer verloren doen gaan dan Christus kan behouden. Sommigen zullen op-

merken: maar we zien niet dat allen tot behoudenis komen. We stemmen hierin volmondig toe maar 

God heeft meer tijd en wijzen om er toe te doen komen dan velen menen. Anderen nemen deze zaak 

te gemakkelijk op en menen dat men reeds door een opstanding uit de tweede dood gerechtvaardigd 

wordt. We verwerpen dit ten volle. Zal Christus’ gerechtigheid over allen komen, dan zal God dit 

niet anders doen dan door allen tot zondaar te stellen en door hen met Christus te doen sterven, om 

hen zo tot een nieuwe schepping te maken. Er is geen andere weg tot dit heil in Christus. Maar het 

doet voor ons te kort aan het werk van onze Heer om Rom. 5: 18 ook niet in volle consequentie te 

aanvaarden, Gode overlatend hoe Hij het wil uitwerken en daarop vertrouwend te wachten. 
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Rom. 5: 19. Want, evenals door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden 

gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden         

gesteld. 

Ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid. In dit vers wordt ons een nieuw aspect der zonde getoond. 

Ze was ongehoorzaamheid, parakoè. Dit woord betekent oorspronkelijk verkeerd of gebrekkig ho-

ren maar later: niet willen horen of verstaan. In dit vers wijst het echter geen op zichzelf staande 

daad aan maar een gezindheid, een ingesteld zijn, het volgen van een neiging. 

 

Hiertegenover wordt nu gesteld de gehoorzaamheid van Christus, de hupakoè, d.i. het blijven onder 

(huper) het gehoor. Dit heeft zich Zijn gehele leven op aarde geopenbaard: Hij deed steeds wat Go-

de behaaglijk was, Joh. 8: 19. Hij ontledigde Zich om Gods wil te volbrengen, werd de mensen ge-

lijkend en gevonden als een mens heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, 

Fil. 2: 7,8. En dit laatste niet omdat Hij eerst ongehoorzaam zou zijn geweest en nu tot de gehoor-

zaamheid terugkeerde maar omdat Hij van Heer dienstknecht werd, van Gebieder slaaf. Hij kwam 

om Gods wil te doen, Zijn verlangen, Joh. 5: 30; 6: 38; Hebr. 10: 7, dit was Zijn spijze, Joh. 4: 34. 

Het is deze gehoorzaamheid, deze gezindheid en begeerte van Zijn innerlijke Wezen die de velen 

tot rechtvaardigen stelt door toerekening der daardoor verworven gerechtigheid.   P. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 59. 

c. De pijn, de kloof, de schoot. 

 

Laat ons nu vs. 23-30 verder bekijken. 

 

De Rijke Man kwam ,,in de pijn”  (lett.: pijnen). Dit is niet het woord ,,pijn”  van Mt. 25: 46 waarin 

velen uit de Volken zullen komen (kolasis) maar een ander woord (basanos) dat we behalve hier in 

vs. 23 en 28 alleen nog vinden in Mt. 4: 24: met pijnen bevangen. Het betekent hevige lichaams-

smart; het drukt niet uit dat deze pijn het gevolg van een rechtstreeks oordeel is evenmin als bij hen 

die met pijnen bevangen waren, wel geeft het aan dat de Rijke Man een lichaam had wat we reeds 

eerder zagen. Nergens leert de Schrift dat zielen zonder lichaam „pijn”  lijden; bij het lijden is 

steeds het lichaam betrokken. De Schrift leert ook nergens dat er in het Dodenrijk een brandend 

vuur is, dat heeft men er van gemaakt door het woord vlam van vs. 28 letterlijk te nemen en dat deel 

van het Dodenrijk waarin de Rijke Man in dit gelijkenisgedeelte is Hel te noemen. 

 

Als we die „pijn”  nu niet letterlijk moeten nemen, wat heeft men er dan onder te verstaan. 

Meerdere uitleggers zien daarin Israëls verdrukking in de loop der eeuwen als „wandelende Jood”  

ervaren en over hen gekomen door hun onbekeerlijkheid. Zij zijn dan nu in „de graven der Volken”, 

in een symbolisch Dodenrijk: maar worden verjaagd, vervolgd, gedood, zijn in de vlammen van de 

haat der Volken. Maar dan zou „Lazarus” , de tollenaars-zondaarsgroep ook nu reeds vertroost 

moeten worden. En dus in de heerlijkheid moeten zijn. Maar dit is niet zo. We geloven daarom dat 

we de dingen nog wat anders moeten bekijken en we moeten vasthouden dat de Rijke Man de 

Farizeeërgroep van Christus’ tijd voorstelt, Haar leden lasterden de Heilige Geest en maakten zich 

schuldig aan een zonde die niet vergeven kon worden in deze eeuw noch in de toekomende. Dit was 

de grote kloof die het onmogelijk maakte over te gaan, evenmin als de Egyptenaars door de Rode 

Zee konden. („Overgaan”  komt voor in dit vers, in Hebr. 11: 29 en in Hand. 16: 9). 

 

Het opheffen der ogen wijst o.i. op het ontwaken uit de doodsslaap d.i. op een opstanding die plaats 

zal hebben in de toekomende eeuw als het oordeel over Israël gaat. Dan worden vele kinderen van 

het Koninkrijk uitgeworpen in de buitenste duisternis, d.i. verstoken van de zegeningen van het Rijk 

(Lk. 10: 13-15; Mt. 12: 41, 42). Ook de Farizeeërgroep van Christus’ dagen. Deze komt dan in de 
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„pijn” , in de „vlammen van het oordeel en zullen te meer lijden als zij de Lazarusgroep zien 

„vertroost”  in „Abrahams schoot” , d.i. zien aanzitten met Abraham, Izaak en Jakob in het 

Koninkrijk der hemelen, Mt. 8:11. 

 

Men neme de pijn, de vlammen, de kloof en de schoot figuurlijk en zie het oordeel en de zegening 

niet vlak na de dood maar in de toekomende eeuw en wel na een opstanding. Waar zelfs Abraham 

(en met hem de O.T.-gelovigen) de belofte nog niet ontvangen heeft, heeft het ook een ,,Lazarus”  

niet. Hebr. 11: 39, 40. 

 

d. De Broeders. 

 

Wie de „vijf broeders”  zijn is niet zo gemakkelijk te zeggen. Hierover is verschil van inzicht bij 

hen die Lk. 16 symbolisch verklaren. Sommigen zien er de groepen in tot wie de prediking na 

Pinksteren is uitgegaan: Jeruzalem, Judea, Samaria, het Land tot zijn uiterste grens en tot hen in de 

Verstrooiing. Hiertegen rijst meer dan één bezwaar:  

 

1e: Met de Rijke Man mee zijn er zes groepen, niet vijf;  

2e: De Rijke Man spreekt van „zijns vaders huis” , dat is van hen die zijn geestverwanten zijn, niet 

van uw, d.i. Abrahams huis;  

3e: Abraham verwijst naar Wet en Profeten, niet naar het later aan Israël gepredikte Evangelie.  

 

Anderen zien in de „vijf”  broeders”  de „tien”  verloren stammen”  n.1. die buiten Juda en 

Benjamin waarin zij dan de Rijke Man zien aangeduid, We kunnen ook dit niet juist achten. De 

Schrift zegt dat de twaalf stammen na de Ballingschap weer totaal in het Land vertegenwoordigd 

waren. Zie 1 Kron. 9: 3, Ezra 2: 70, Hand. 26: 7; ze waren ook er buiten, Jak. 1:1. 

 

We doen mogelijk het beste aan te nemen in de „Rijke Man”  met zijn „vijf broeders”  zes centra, of 

scholen of groepen van Farizeeërs te zien die in het Land te vinden waren, want het gaat immers 

over deze groep. Voor hen heeft God werkelijk een Lazarus doen opstaan en zo bewezen dat het 

Farizeeër-dom zich niet liet gezeggen. Joh. 11. Zie ook 12 ; 18. 

 

9. Ontleend aan de leer de Farizeeërs. 

Later Traditieleer geworden.  

a. Inleidend woord. 

 

In de aan het begin van dit hoofdstuk gegeven structuur gaven we reeds aan dat vs. 15-18 handelt 

over wat de F. deden en vs. 19-30 over wat ze leerden. Waar zij de neus voor Hem optrokken en zo 

te kennen gaven dat Zijn woorden voor hen niet telden en Hij hun nochtans iets te zeggen had, ge-

bruikte Hij hun eigen leer om Zich tegen hen te keren. In die leer kwam de voorstelling voor die we 

in Lk. 16 vinden. Deze werd door de hoorders voor waar gehouden. De Here behoefde dit zelf niet 

te doen evenmin als Jesaja en Ezechiël dit deden bij hun voorstelling van wat in het Dodenrijk ge-

beurde (Jes. 13, Ez. 32), maar hun hoorders geloofden dat het zo was. En zo nu ook t.o.v. de woor-

den van de Heer. Het was hun eigen leer die de F. hoorden en de toepassing hebben ze ten volle 

gevoeld. Zij spraken geen enkel woord meer, de Mond der wijsheid had hen tot zwijgen gebracht en 

geslagen zijn zij vertrokken. 

 

Als bewijs voor bovenstaande visie geven we enige uitspraken uit de Talmud, het Joodse commen-

taar en de verdere Joodse opinies over de Wet. Hoewel pas later, na het jaar 70 ontstaan, leven daar-

in de tradities uit vroegere dagen voort, ook die der F. uit Christus’ tijd. En zo kunnen we nauwkeu-

rig te weten komen welke die waren. Tevens enige citaten uit Flavius Josephus, de Joodse geschied-

schrijver, mede een Farizeeër. 
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b.Voorbeelden uit de Talmud. 

 

„Het Paradijs” , het „door de engelen weggedragen worden” , „Abrahams schoot”  enz. waren de 

populaire uitdrukkingen die voortdurend gebruikt werden. We geven enkele voorbeelden. 

 

1. In Kiddushin (Verhandeling over de verloving) fol. 72 wordt uit Juchasin, fol. 75, 2 een lang 

verhaal geciteerd dat Levi vertelde aan Rabbi Juda. „Heden ligt hij in Abrahams schoot” . Dit is: op 

de dag toen hij stierf. 

 

Er is hier een verschil tussen de Jeruzalemse en de Babylonische Talmud; de eerste zegt dat Rabbi 

Juda „door engelen weggedragen werd “ , de laatste dat hij „geplaatst werd in Abrahams schoot”. 

 

2. Er is een verhaal van een vrouw die zes harer zonen gedood zag (we vinden dit ook in 2 Makk. 

7). Ze hoorde dat toen het bevel gegeven werd ook de jongste (van twee en een half jaar) te doden. 

Toelopende omhelsde en kuste zij het jongske en zeide: Ga, mijn kind tot Abraham mijn vader en 

zeg hem: Zo zegt mijn moeder: Roem niet door te zeggen: Ik bouwde een altaar en offerde mijn 

zoon Izaak, want je moeder heeft zeven altaren gebouwd en zeven zonen op één dag geofferd. (Mi-

drash Echah, fol. 68,1, Midrash op Klaagliederen). 

 

3. Er was een goed en een boos man. Beiden stierven. De goede had geen plechtige lijkceremoni-

en, maar de boze wel. Later zag iemand in zijn droom dat de goede in tuinen en dicht bij springende 

bronnen wandelde, maar de boze met zijn tong bezig was het druppel voor druppel afvloeiende wa-

ter aan de oever van een rivier te drinken daar hij, hoeveel moeite hij ook deed, het water zelf niet 

bereiken kon. (Cagigah, fol. 77 Verhandeling over Ex. 33: 17). 

 

 

4. De grote kloof. Daarvan lezen we: God heeft de een tegenover de ander geplaatst, Pred. 7: 14. 

Dat is Gehenna en Paradijs. Hoever zijn zij van elkander af? Een handbreed. Jochanan zeide: Er is 

een muur tussen. Maar de rabbi’s zeggen: Ze zijn zo dicht bij elkaar dat de een de ander kan waar-

nemen (Midrash (commentaar) op Coheleth (Prediker), 103,2). 

 

5. Andere voorbeelden zijn te vinden in Lightfoot’s Horae Hebraica, dl. 8, blz. 166,167. Ook bij 

Wetstein Whitby, Grotius, Schöttgen, Hor. Hebr. op Lk. 23 en Op. 2:13. 

 

In de Talmud zijn er nog heel wat meer. Zie Bemidbar Rabba, fol. 245, 4 (d.i. Kommentaar op Nu-

meri) Kalzim, fol. 32,5 (Verhandeling over de twee geslachten), Tertiurak, fol. 119,1 (Verhandeling 

over de reine dieren), Pesidka, fol. 93,1 (Verhandeling over het vasten en de feesten). 

 

(Ontleend aan Dr. E. W. Bullinger: The rich Man and Lazarus ). 

 

c. Josephus over de Hades. 

 

De volgende drie citaten van Josephus vonden we in het werkje ,,Hell”  van Chas. H. Welch. Hij 

gaf niet aan in welk werk van Josephus ze voorkomen. Mijn medewerker S. Van Mierlo vond ze in 

Josephus’ Discourses to the Greeks concerning Hades (Verhandelingen voor de Grieken over de 

Hades) paragrafen 3, 1 en 4. 

 
,,Er is een helling naar dit gewest (de Hades) aan welker poort naar we geloven een aartsengel staat met een 

leger; door deze poort gaan zij die naar beneden gevoerd worden door de engelen die over de zielen gesteld 

zijn; (zij) worden naar de rechterzijde geleid  terwijl zij wachten op de rust en het eeuwige leven in de hemel 

dat volgt op (het verblijf in) dit gewest. Deze plaats noemen wij ,,de schoot van Abraham” . 
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Hier lopen twee dingen volkomen evenwijdig met Lk. 16: 22: de bediening van de doden door de 

engelen en de naam van dit deel van de Hades: de schoot van Abraham. 

 
„Nu is het nodig om te spreken over de Hades waarin de zielen van de rechtvaardigen en onrechtvaardi-

gen gevangen gehouden worden.”  

 
,,Dit gewest wordt gerekend te zijn een bewaarplaats voor de zielen waarin engelen tot bewakers over deze 

zijn aangesteld om hun tijdelijke straffen uit te delen overeenkomstig elks handel en wandel” . 

 

Hier hebben we een verdere parallel, nu met Lk. 16: 25; in beiden is de Hades een plaats waar straf-

fen worden uitgedeeld vóór de dag van het oordeel in overeenstemming met het op aarde geleefde 

leven. 

 
„Zij worden met ontzetting vervuld door een vreselijke verwachting van een toekomstig oordeel en in we-

zen daardoor gestraft; en dit niet alleen maar daar zij de plaats van de vaderen en van de rechtvaardigen 

zien worden zij ook hiermee gestraft.”  

 
,,Nu trekken deze engelen, die over de zielen gesteld zijn, hen in de nabijheid van de Hel zelf, waar zij, als 

zij er dicht bij zijn, voortdurend het rumoer ervan horen en niet vrij blijven van de hete damp ervan” . 

 
„Een diepe en brede baaierd ligt tussen beide, zodat het een rechtvaardige die medelijden met hen heeft, 

niet mogelijk is tot hen over te komen, noch ook een onrechtvaardige, als hij vrijpostig genoeg is dit te 

beproeven, over kan gaan.”  

 

Hierin vinden we overeenkomsten uit Lk. 16: 23 en 24. Wie dit alles onbevooroordeeld leest zal 

toegeven dat het gehele tafereel van Lk. 16: 19-31 zuiver Farizese leer is. Nergens leert het O.T. dat 

engelen zielen naar de Sheool dragen, dat deze daar bewust voortleven, dat zij straf ontvangen vóór 

de dag des oordeels. Zo ook niet het N.T. 

 

d. Tot Traditieleer geworden. 

 

De dingen die de F. geloofden en leerden hadden hun kiem in de Apocriefe boeken van het O.T. 

Deze zijn in het Grieks (niet in het Hebr.) geschreven in de tweede en eerste eeuw voor Christus. 

Men vindt er tweeërlei stroming in (zie hierachter wat Prof. Bavinck hiervan zegt). Zij werden door 

de St. Vertalers wel overgezet en achter de canonieke, als Goddelijk erkende boeken in de oude 

Statenbijbels opgenomen. In de Roomse Canisius vertaling staan zij echter tussen de anderen in en 

lijken ze dus mede geïnspireerd te zijn, ze zijn door de Rooms-katholieke Kerk als gezaghebbend 

aanvaard. 

 

Onze Heer heeft dit niet gedaan; Hij kent alleen als gezaghebbend de Wet, de Profeten en de Psal-

men, Lk. 24: 44 (Zie voor de indeling ons werk: Uit Israëls Profetie). 

 

De Oude Kerk heeft de leer van de tussenstaat gaandeweg meer en meer overgenomen. Hiertoe 

heeft bijgedragen het z.g.n. Evangelie van Petrus en de Apocalypse (Openbaring) van Petrus. Deze 

zijn in 1896 opgegraven op een kerkhof in Boven-Egypte. Dit zijn natuurlijk geen boeken van Pe-

trus, ze dateren uit de tweede eeuw tussen 170 en 200. Men kende ze toe aan de apostel maar ze 

varen onder een valse naam. Serapion, bisschop van Antiochië, 190-203, verloochende ze. De 

Openbaring van Petrus houdt zich hoofdzakelijk bezig met het Paradijs en lijkt al aardig op Dan-

te’s Inferno (Hel). Petrus wordt voorgesteld als een openbaring ontvangend over de toestand der 

doden. Verder is er nog De Handelingen van Thomas en een Openbaring van Paulus, een boek uit 

de vierde of vijfde eeuw. 

 

In al deze en dergelijke geschriften is er een weg naar de Hades die in tweeën is gedeeld. Het ene 
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deel, het Paradijs, is vol vreugde, het andere dat hiertegenover ligt, is vol verschrikking: sommigen 

zijn opgehangen aan hun tong, anderen bij het haar, weer anderen bij hun voeten, nog weer anderen 

worden gerookt. Enz. 

 

De z.g. tussentoestand opent, als ze eenmaal geloofd wordt, de deur voor dit alles en nog meer. Hij 

is de basis geworden voor de leer van het Vagevuur en de verlossing eruit door gebeden, goede 

werken en aflaten. Hij leidt tevens tot onbijbelse beschouwingen van Protestantse schrijvers en is in 

wezen niets anders dan de leugenleer van Satan die ze voordraagt als engel des lichts. 

 

e. De leer der F. geen zuivere leer. 

 

In zijn Geref. Dogmatiek, dl. IV, schrijft Prof. H. Bavinck: „Deze leer van het O.T. (n.1. die over de 

sheool) ging in de latere litteratuur wel niet geheel verloren, maar zij werd toch door allerlei uitheemse ele-

menten gewijzigd en uitgebreid. In het algemeen vatten zij (de Farizeeërs) de godsdienst meer individualis-

tisch op en laten reeds terstond na de dood een voorlopige scheiding intreden tussen rechtvaardigen en god-

delozen en geven van de verschillende plaatsen waar deze zich ophouden een uitgewerkte beschrijving. Hier-

bij zijn twee groepen te onderscheiden: de Palestijnse en de Alexandrijnse. Tot de eerste behoren vooral de 

Apocriefe geschriften van de Makkabeeën, Baruch, 4 Ezra, Henoch, het Testament der 12 patriarchen, enz., 

deze schrijven aan den tussenstaat een voorlopig karakter toe. Wel nemen ook zij reeds vreemde bestandde-

len op en leren zekere scheiding tussen rechtvaardigen en goddelozen terstond bij den dood. De apocalypse 

van Henoch bijv. plaatst de sheool in het westen, beschrijft hem als door stromen doorsneden en omgeven en 

onderscheidt er 4 afdelingen, twee voor de goeden, twee voor de bozen, 17: 5, 6; 22: 2; bovendien neemt zij 

nog een paradijs aan dat hoog boven en aan de einden der aarde gelegen is en terstond na hun sterven de 

verblijfplaats werd van Henoch en Elia, 12: 1; 87: 3; 89: 52 en het ook zal worden van allen die in hun we-

gen wandelen, 71: 1, 7. Maar het zwaartepunt ligt toch bij al de schrijvers dezer groep op de universele es-

chatologie (de hele wereld omvattende leer der laatste dingen) in de komst van Messias en de oprichting van 

het Godsrijk aan de einden der dagen. Tot zolang werden de zielen der afgestorvenen in de hades, zij het ook 

in verschillende afdelingen en in voorlopig onderscheiden lot bewaard. Apoc. Baruch, 21: 23, 4 Ezra 4: 35, 

5: 37, rustende en slapende wachten zij hun laatste oordeel af, 4 Ezra 7: 32-35, Ap. Baruch 21: 21; 23: 4; 

30: 2. Maar de geschriften van de tweede groep, zoals de Spreuken van Jezus Sirach, het Boek de wijsheid, 

Philo, Flavius Josephus, 

enz. leggen juist op de individuele eschatologie nadruk en laten daarbij de komst van de Messias, de opstan-

ding, het eindgericht en het Godsrijk op aarde geheel in de schaduw treden of spreken er zelfs met geen 

woord van. Hoofddogma is de onsterfelijkheid der ziel die volgens Plato pre-existent was (een voorbestaan 

had), en vanwege haar val tijdelijk in de kerker van het lichaam werd opgesloten en al naarmate haar gedrag 

na de dood in andere lichamen verhuist of in elk geval terstond na het sterven de definitieve beslissing van 

haar lot ontvangt, Sir. 1: 12; 7: 17; 18: 24; 41: 12; Wijsheid 1: 8, 9; 3: 1-10 en naar den heldere hemel of naar 

de donkere hades gaat, Josephus Joodse Oorlogen III, 8, 3. 

 

Tot zover Prof Bavinck in dl. IV bl. 579, 580 (Cursivering van ons). 

 

10. De tweede toespraak tot de Discipelen. 

 

Voor we nu het onhoudbare standpunt der Traditieleer nader bekijken en Lk 16: 19-31 in het volle 

licht der Schrift plaatsen willen we in het kort de tweede toespraak tot de Discipelen, 17: 1-4, na-

gaan (zie de structuur aan het begin van dit hoofdstuk) en met een enkel woord wijzen op de beëin-

diging der rede. 

 

Lk. 17: 1-4 heeft 4 delen, zoals blijkt uit par. 4. Verdere indeling blijkt ook weer twee delen, het 

komen der ergernissen, vs. 1 en 2, en het oordeel er over, vs. 3 en 4. 

 

We vernemen niets meer van de Farizeeërs; zij zijn schijnbaar stil heengegaan. Eén ding hebben zij 

niet gedaan; zich verblijd over de bekering van tollenaars en zondaars. En evenmin als de oudste 

zoon niet binnen wilde komen, hebben zij niet willen ingaan. Nu richt de Here zich weer tot Zijn 
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discipelen en spreekt over het komen van ergernissen. Ergernissen wil hier niet zeggen: dingen 

waaraan men zich ergert maar dingen die ten val brengen, valstrikken. Hiervan zegt de Here dat ze 

moeten komen, zie Mt. 18: 7 maar wee hem door wie ze komen. En dan laat Hij, de Zachtmoedige, 

een hard woord horen; Het was nuttiger dat een, die een der kleinen die in hem geloofden, en dit 

sloeg zeker op vele tollenaars en zondaars die nog gebleven waren, een van deze kleinen, met een 

molensteen om de hals in de zee was geworpen dan dat hij een der jonggelovigen ten val bracht. Dit 

sloeg zeker op de Farizeeërs die niet alleen oorzaak waren dat velen niet ingingen, Mt. 23: 13, maar 

ook velen die reeds ingegaan waren en aanvankelijk in Christus geloofden, daarvan terugbrachten 

door listig of ook meer openlijk het geloof in Hem te ondermijnen. Men vergete hierbij niet dat men 

het licht nog niet had dat wij hebben en dat Christus Zich niet openlijk voor de Messias uitgaf, en 

Zijn discipelen verbood te zeggen dat Hij het was. Men moest dus vertrouwen op de tekenen die Hij 

deed, het woord dat Hij sprak en de beminnelijkheid die van Hem uitging. En dit alles ondermijn-

den de F. Vandaar het ,,wee”  hier. 

 

De Here besluit Zijn rede, begonnen met die tot de scharen, 14: 25, met een woord tot de Apostelen, 

17: 5-10. Zie structuur. Was dat tot de schare een waarschuwing alles wel te overwegen, dat tot de 

Apostelen is er een zich niet te beroemen, om wat ze gedaan hadden of zouden doen, vs. 10. Pas 

dan is Zijn rede ten einde en reist Hij naar Jeruzalem, vs. 11. 

 

Wat is de ene Doop ? 

No. 35. 

De Doopsbeschouwing der Broeders (Vervolg) 

 
„Er wordt nergens in het Woord gezegd dat wij met Christus begraven zijn. Er wordt wel meermalen be-

tuigd, dat wij met Christus zijn gestorven en met Hem opgewekt en mede levend gemaakt zijn. Maar nooit 

wordt gezegd dat wij met Christus begraven zijn. Dit is natuurlijk wel waar, want als wij met Christus ge-

storven en opgewekt zijn, dan zijn wij ook met Hem begraven, maar het wordt nooit gezegd dan in verband 

met de Doop. Door de Doop worden wij met Christus begraven. Dit is hoogst merkwaardig! Want daaruit 

blijkt, dat het water van de Doop het graf is. Zinnebeeldig natuurlijk, maar in zeker opzicht toch ook werke-

lijk. En hiermede zijn wij aan de tweede betekenis van de Doop gekomen”. 

 
„Wij zijn dan met Hem begraven,”  zo lezen wij in vs. 4 door de Doop tot de dood” . Derhalve is het water 

van de Doop het graf. Het water van de doop stelt voor de afwassing der zonden, zoals wij bij de eerste bete-

kenis opmerkten. Maar het water is ook het graf van den oude mens. In zoverre is het dus, hoewel zinnebeel-

dig, werkelijkheid. Die met Christus gestorven is, en dan gedoopt wordt, laat zich met Hem begraven. Door 

degene, die hem doopt, wordt hij in het graf neergelaten! Deze tweede betekenis van de Doop is dus een zeer 

belangrijke. Natuurlijk volgt hieruit, dat men eerst in Christus geloven moet. Zo lang men niet gestorven is, 

heeft het geen zin begraven te worden.   

Pas als hij met Christus gestorven is, en derhalve het oordeel over zijn hoofd is heengegaan, kan hij worden 

begraven door de Doop tot de dood. Maar de gedoopte, die met Christus door de Doop begraven is, staat 

weer op uit het graf. Want hij verlaat het water, waarin hij gedoopt is,”  blz. 39, 40. 

 

Dan verwijst de Schrijver naar Col. 2: „zijnde met Hem begraven in den doop, in welke gij ook mede 

opgewekt zijt” , ... Met den Heere Jezus gestorven en begraven., maar ook met Hem opgewekt. In het water 

ondergedompeld als een gestorvene met Christus, komt men met Hem levend uit het water te voorschijn. Zo 

wordt degene die in Christus gelooft, in het water van de Doop begraven en staat daaruit op als een nieuw 

schepsel. Vergeten wij echter niet; dat het een zinnebeeld is. De werkelijkheid hebben wij in Christus.” blz. 

41. 

 

Men ziet dat ook deze Schrijver en zeker ook zijn geestverwanten menen dat de doop in Christus’ 

dood uitgedrukt moet worden door een waterdoop. 
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Komende tot de kritiek op zijn visie merken we, hier en daar in herhaling tredend, het volgende op: 

 

1e. Het „meermalen betuigen van met Christus gestorven, opgewekt en medelevend gemaakt”  is 

niet erg juist. ,,Mede-sterven”  komt niet voor in Rom. 6 maar alleen in Mk. 14: 31; 2Kor. 7: 31, dit 

betreft een letterlijk sterven met iemand, en in 2 Tim. 2: 11 waar het een figuurlijk sterven met 

Christus aanduidt. Het medeopgewekt en medelevend gemaakt worden vinden we alleen in Ef. 2: 5, 

6, Col. 2: 12, 13 en 3: 1. In Rom. 6: 6 is sprake van het mede gekruisigd worden, wat we in letterlij-

ke zin vinden in Mt. 27: 44; Mk. 15: 32 en Joh. 19: 32 en in geestelijke zin naast Rom. 6: 6 ook in 

Gal. 2: 20. Het medebegraven worden staat in Rom. 6: 4 en Col. 2:12. 

 

2e. Waar Col. 2: 11 spreekt van een besnijdenis zonder handen is het onlogisch in vs. 12 van een 

doop met handen te spreken. En evenals het medegekruisigd worden van Rom. 6: 4 er een is zonder 

handen, een in de geest, is het en gezien in het licht van de besnijdenis zonder handen van Col. 2:11 

en van het kruisigen zonder handen van Rom. 6: 4 onlogisch om in Rom. 6: 6 een doop met handen 

te aanvaarden. Rom. 6: 5 geeft de verklaring van de doop in Zijn dood: het is een samengeplant 

worden in Zijn dood. Dat samenplanten is een nauw verbonden worden, een tot één worden met 

iemand, hier met Christus. Het dopen in een watervont is niet een samenplanten in Christus’ dood 

maar een ondergaan in stoffelijk water. De Schrijver heeft hier, evenals de andere richtingen, de 

zaak niet doorgevoerd; hij meent dat deze geestelijke zaak een stoffelijke uitbeelding heeft in de 

waterdoop; maar evenmin als men letterlijk met Christus gekruisigd wordt, wordt men letterlijk met 

Hem begraven. En evenmin als het kruis in een symbool wordt uitgedrukt, evenmin wordt het graf 

dit; het zijn beide geestelijke zaken, want ook het opgewekt worden is niet iets letterlijks maar iets 

in de geest. 

 

3e. De Schrijver ziet Christus als plaatsvervanger. Dit heeft hij met velen gemeen, maar de Schrift 

zegt nergens dat Hij in onze plaats geleden heeft en gestorven is; als dit zo was, dan zou hij ook in 

onze plaats zijn opgestaan en zouden wij daartoe nooit komen. Nu bedoelt men met deze plaatsbe- 

kleding uit te drukken dat Hij iets ondergaan en gedaan heeft wat voor ons onmogelijk was; een 

zaak die we volkomen toegeven en belijden, maar hieruit volgt nog geen plaatsvervanging of 

plaatsbekleding. Als iemand de plaats van een ander bekleedt, dan kan de eerste die taak ook doen, 

zij het mogelijk op wat andere wijze. Een plaatsvervangend dokter of zuster of ambtenaar enz. ver-

vult de taak die rust op de er mee belaste maar afwezige persoon. Plaatsbekleding stelt in wezen dus 

op een lijn en daarom kan toch zeker nooit van Christus gezegd worden dat Hij onze plaatsbekleder 

is, want dan zouden wij Zijn werk ook hebben kunnen doen. 

 

Men zal mogelijk wijzen op Mt. 20: 28 en Mk. 10: 45; daar toch staat dat Christus Zijn ziel (d.i. 

Zijn Persoon) gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. „Voor”  is hier in het Gr. „anti”  en dit is 

in Mt. 2: 22 en Jak. 5: 12 vertaald door: in de plaats van; als we het zo ook zouden vertalen in Mt. 

20: 38 en Mk. 10: 45 en zetten: Zijn ziel te geven in plaats van velen zouden deze teksten van 

plaatsvervanging spreken. Als we echter het verdere gebruik van „anti”  nagaan blijkt wat anders, 

n.1. dat het van de 21 maal dat het voorkomt slechts 2 maal vertaald is door: in plaats van; Mt. 

2: 22 en Jak. 4: 15 en verder door „om”  in Mt. 5: 38, 38 (oog om oog, tand om tand); Hebr. 12: 16; 

door „voor”  in Mt. 17: 27 (voor u en mij); Lk 11: 11; Joh. 1: 17; Rom. 12: 17; 1 Kor. 11: 15; 1 

Thess. 5: 5; Hebr. 12: 2; 1 Petr. 3: 19; door „omdat”  in Lk. 1: 20; 2 Thess. 2: 10; door „daarom”  in 

Lk. 12: 3; 19: 44; Hand. 12: 23; Ef. 5: 31; 2 Thess. 2: 10. Wie deze teksten nagaat zal zien dat men 

bijna nergens kan lezen: in plaats van. En waar dit nog zou kunnen (Lk. 11: 11; Joh. 1: 16; Hebr. 

12: 2), is er nog geen zuivere plaatsvervanging. Het woord betekent dan ook niet: in plaats van, 

maar volgens Kittel: tegenover, soms ook ten gunste of ten bate van en die laatste betekenis heeft 

het ook in Mt. 20 en Mk. 10. 
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Zag Jakob een ladder? 

door S. Van Mierlo. 

 

In Gen. 28: 12 lezen we: „En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker 

opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder” . 

 

“Ladder”  is de vertaling van „sullam” , een woord, dat alleen in deze tekst voorkomt. De Septua-

gint gebruikt het woord „klimax” , dat ook in Neh. 3: 15 en 12: 37 voorkomt, waar het meer bijzon-

der de treden van een trap aanduidt (zie bijv. Ex. 20: 26; 1 Kon. 10: 19; 2 Kon. 20: 9) bij de muur 

van het herbouwde Jeruzalem. 

 

De voorstelling, die Jakob in zijn droom had, was ten dele ontleend aan iets (een ladder of een trap) 

dat men gebruikte om op te klimmen; waarschijnlijk iets dat een diepe indruk op hem gemaakt had 

en in verband stond met godsdienst. Wat kan dit geweest zijn? 

 

Het beste antwoord op deze vraag is dat hij zijn grootvader Abraham had horen vertellen over de 

grote tempeltoren (of Ziggoerat) van Ur. De bekende archeoloog Sir Leonard heeft, steunende op de 

resultaten van vele jaren opgravingen, een reconstructie kunnen voorstellen van die toren, waaruit 

blijkt dat de priesters langs een grote trap opstegen tot de kleine tempel aan de top, toegewijd aan de 

maan-god Nannar. Dit tempeltje, waarin men meende dat de god verbleef, stelde de ,,hemel”  voor. 

 

Zeer waarschijnlijk zal dit grote torengebouw met de op- en neer- klimmende priesters een diepe 

indruk hebben gemaakt op Abraham toen hij nog te Ur verbleef. En dan ook op de jonge Jakob toen 

zijn grootvader hem hiervan een beschrijving gaf. Moeten we hier niet de aardse gegevens zoeken, 

die de stof vormen voor het droomgezicht van Jakob? Is het niet veel waarschijnlijker dat hij een 

reuzentrap zag dan een banale ladder? 
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Uit de Schriften 

DEEL XXIX  No. 12  DEC. 1957 

Tot nuttige Stichting 

No. 12. 

HEBREEËN 11 JAKOBS AANBIDDING.  

Het leunen op de staf 

Door geloof heeft Jakob aangebeden, (leunende) op het opperste van zijn staf.  Vs. 22 b. 

 

Het is wonderlijk wat Hebr. 11 van Jakobs geloof verhaalt Niet zijn worsteling bij Pniël, niet zijn 

loutering en zijn overgave van Benjamin waarin hij het laatst van zijn vlees prijs geeft aan God de 

Algenoegzame, niet de zegening zijner zonen; het is die van Jozefs zonen om dan te besluiten met 

Jakobs aanbidding, terwijl hij leunde op zijn staf. 

Er is hier enige moeilijkheid aangaande de vraag wat de apostel hier op het oog heeft. Sommigen 

menen dat het een geheel nieuwe openbaring is wat hier staat, anderen houden het voor een zinspe-

ling op wat men in Gen. 47: 31 leest: ,,En Israël boog zich ten hoofde van het bed” , wat in Hebr. 

dan is: „En Jakob aanbad (steunend) op de knop van zijn staf” . We geloven dat hier een verschrij-

ving voorligt: in het Hebr. verschillen de woorden bed (mittak) en staf (mattach) alleen in de punc-

tuatie, de klinkertekens die later zijn aangebracht en in de slotletter; we kunnen dus ook in Gen. 47: 

31 lezen: staf: Het „hoofd”  is hier de knop van de staf. 

Het leunen op de knop van de staf is o.i. geen aanwijzing dat Jakob zo moede was dat hij moest 

rusten; we houden het voor iets anders, n.1. het telkens ingaan in het gebed om toch datgene te 

spreken wat hij moest spreken. Het wijst niet de matheid van lichaam aan maar de afhankelijkheid 

van God. Hij had de grote les zijns levens geleerd uitgedrukt in zijn nieuwe naam: God regeert. En 

daarvan was ook deze zegening getuige. Hij kruiste de armen, hij pauzeerde voor hij verder ging en 

wachtte op wat de Geest hem te spreken zou geven. Het leunen op de knop van zijn staf was sym-

bool van het steunen op God, daarom wordt het hier vermeld. Het zou anders geen zin hebben in het 

blad des geloofs. 

Het is eigenaardig dat de Briefschrijver geen melding maakt van de zegening van Jakobs eigen zo-

nen. Deze is ook geschied door het geloof maar er wordt over gezwegen. Waarom echter dan deze 

twee niet-zonen wel vermeld? Is het niet om te wijzen op het recht der eerstgeboorte en daarmee op 

het voorrecht dat zij, de lezers en hoorders van de Brief, beschoren was. Zouden zij die door geloof 

Christus als de Beloofde der vaderen aangenomen hadden (en niet door zien) ook niet het geestelij-

ke eerstgeboorterecht verkrijgen en daarmee een dubbel erfdeel: een woonplaats in de hemelen, een 

taak op aarde? Het is o.i. daarom dat alleen dit feit vermeld wordt. 

Geen onzer zal een profetisch sterfbed hebben als Jakob. Wel kunnen we er een hebben dat er 

boven uit gaat: het vooruitzicht van een spoedige ontmoeting met de Here, en het Hem leren kennen 

in de kracht Zijner opstanding. 

 

Dit is iets wat Jakobs sterfbed verre overtreft.       P. 



Uit de Schriften 1957 Pagina 118 
 

De Brief aan de Romeinen 

No. 48. 

Rom. 5: 19. Want, evenals door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden 

gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden         

gesteld. 

Gesteld tot zondaar. Gesteld tot rechtvaardige. Het stellen tot zondaar betekent maar niet eenvoudig 

ze als zondaars te zien, ze als zodanig aan te merken. Iemand die gestolen heeft, is voor deze daad 

een dief maar pas als hij door de rechter veroordeeld is, is hij door het rechterlijk vonnis tot dief ge-

steld. Zo ook met andere misdrijven. Het stellen is dus iets meer dan het worden of het zijn. 

 

Als we het werkwoord stellen, kathistèmi, nagaan, blijkt dat er overwegend een gezag is dat tot iets 

stelt. In Mt. 24: 45, 47; 25: 21, 23 en Lk. 12 :42, 44 stelt een heer een dienstknecht over zijn goede-

ren of zijn andere dienstknechten. Zelf was de Heer niet tot rechter gesteld, Lk. 12: 14. Men stelde 

zeven mannen ter verzorging der armen, Hand. 6: 3. Jozef werd gesteld tot overste over Egypte, 7: 

10. Verdere teksten zijn Hand. 7: 27, 35; Tit. 1: 5; Hebr. 2: 7; 5: 1; 7: 28; 8: 3. Ten slotte is er nog 

Hand. 17: 15 (geleiden); Jak. 3: 6; 4: 4; 2 Petr. 1: 8 (maken). Men ziet dat de overwegende beteke-

nis is dat iemand door een hoger gezag tot een zeker ambt of functie aangesteld wordt. 

 

In Rom. 5: 19 gebeurt het tot zondaar gesteld worden door God als Rechter. Hierbij wordt een ver-

oordelend vonnis geveld. Dit vonden we al in vs. 16. Dit vonnis is vervat in het woord van Rom. 6: 

23: de bezoldiging der zonde is de dood. 

 

Allerwegen ziet men onmiskenbaar dat de dood er is maar niet alle mensen zien hem als een oor-

deel van God. Velen houden hem voor een natuurproces, een onafwendbaar iets, maar zien niet in 

dat zij onder een veroordelend vonnis liggen. Dit moet de Heilige Geest hun leren; zij moeten tot 

zondaars gesteld worden. Dit gebeurt persoonlijk en wel in hun leven, God verbijzondert telkens 

weer het vonnis over allen uit Adam geborenen en stelt door Zijn Geest in hun geest afzonderlijk tot 

zondaar. 

 

Mogelijk merkt men op dat dit reeds gebeurd is, want, zal men zeggen, er staat dat zij ,,gesteld zijn 

geworden” . Dit staat er echter niet; er staat geen voltooide maar de tijdloze vorm: men leze dus: tot 

zondaar gesteld worden. Dat houdt dan in dat dit proces telkens nog doorgaat. Alle uit Adam ge-

borenen liggen door zijn val in de zonde, zijn zondaars maar zij worden pas in de weg der ontdek-

king tot zondaars gesteld. Dit doet de Heilige Geest die niet alleen hun persoonlijke zonden in het 

licht van Gods aangezicht stelt maar verder terugleidt tot de ene eerste Adam en laat zien dat zij 

vertakkingen zijn uit de ene stam. Het tot zondaar stellen gebeurt door toerekening van Adams zon-

de. Dan ziet men dat men in wezen Adam bijvalt doordat men het heil niet zoekt in God maar iets 

anders begeert buiten Hem, dan leert men onder Gods recht buigen en erkent dit als rechtvaardig. 

Dan kan God verder gaan en de tot zondaar gestelde rechtvaardigen door hem op Christus’ geloof te 

doen zien en hem dit als gerechtigheid toe te rekenen. De weg daartoe beschrijft Paulus in Rom. 6. 

 

Men lette op het verschil tussen het zondaar zijn en tot zondaar gesteld worden. Allen zijn zondaars 

maar alleen zij die reeds tot in Christus geloofd hebben kunnen tot zondaar gesteld worden. Dit is 

geen zaak van vreugde maar daarna geeft ze een vreedzame vrucht van gerechtigheid. 

 

God stelt tot zondaar, hetzij vroeg of laat. Hij stelde er vroeger zo, doet het in deze tijd, zal er mee 

doorgaan. Evenzo met het andere: tot rechtvaardige stellen. Zij die de gave der gerechtigheid in 

deze tijd ontvangen, ondergaan dit proces nu in hun hart. God is vrij wie Hij nu en wie Hij later er 

toe zal leiden; eenmaal zal het aller deel zijn. 
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Indien men meent dat het tot zondaar stellen plaats heeft bij het eindgericht, moet het tot rechtvaar-

dige stellen daar ook plaats hebben. Wat baat dan het geloof in Christus’ bloed. Daarbij zou men het 

dan uiterlijk nemen: openlijk werd men tot zondaar gesteld, openlijk daarna tot rechtvaardige. Men 

voelt dat dit niet opgaat. Voor hen die in Christus zijn is er geen veroordeling meer, dus kunnen zij 

niet meer tot zondaar gesteld worden. Daarom is het tot zondaar stellen een innerlijke geestelijke 

zaak, tussen God en de zondaar, nu, in dit zijn leven. En indien het een innerlijke zaak is, zal dat 

ook met de andere mensen het geval zijn. Wanneer? Dit hangt af van de leiding Gods. 

 

Waar het Rooms-katholicisme, het Calvinisme en het Lutheranisme geen inzicht heeft in het voor-

nemen der eeuwen, kunnen deze drie stelsels ook geen oog hebben voor wat God in de toekomende 

eeuwen doen kan. Hij zal echter, hoe dan ook, door Christus’ rechtvaardigheid eenmaal allen tot 

rechtvaardigen gesteld hebben. Zo zegt Rom. 5: 19. 

 

Rom. 5: 20. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de val groter zou worden. En waar de zon-

de is toegenomen, is de genade overvloediger geworden,  

Paulus heeft nu de gang der gehele mensheid overzien en in een enkele zin neergeschreven. Nu kan 

de Jood vragen: Waarom heeft God een deel van die mensheid, ons volk, de wet gegeven. Daarover 

spreekt Paulus in dit vers. 

 

Is de zonde in de wereld ingekomen, de wet is het ook. Waartoe? Om Christus’ heerlijkheid en uit-

nemendheid te sterker te doen uitkomen. Ze is er „opdat de overtreding te meer zou worden” . Dit 

is het doel der wetgeving geweest. God heeft de wet niet gegeven om de mens door haar te laten 

rechtvaardigen, Gal. 3: 21. Dan zou zij moeten kunnen levend maken. Nu veroordeelt zij allen die 

niet in haar blijven. Vanzelf heeft de wet ook nog wel een ander doel gehad maar Paulus zet de 

voornaamste trek op de voorgrond: het meerder worden der overtreding. Hij gebruikt het enkelvoud 

omdat het hier niet het aantal zonden betreft maar het karakter er van. Ook voor de wetgeving op 

Sinaï was er zonde, heerste de zonde maar God houdt door de wet althans een deel der mensheid 

een spiegel voor. Door de wet werd de zonde openbaar overtreding te zijn en tevens werd de zonde 

geprikkeld zich nog meer als zodanig te openbaren. Rom. 7: 7. Dit nu was Gods bedoeling. Zo 

moest de wet tot de Behouder leiden als enige hoop. Het einde, d.i. het einddoel der wet was im-

mers Christus. In het licht der wet wordt de genade veel meer overvloedig. 

 

Rom. 5: 21 Opdat, evenals de zonde heerst tot de dood, zo ook de genade zou heersen, door ge-

rechtigheid ten aionischen leven door Jezus Christus onze Here. 

Dit vers sluit zich aan bij vs. 18 en 19 en verder bij vs. 12 en voorts bij vs. 1-11: de roem van de 

gelovige in Christus Jezus onze Heer. 

 

De zonde is niet alleen ingekomen maar zij is als heerseres ingekomen. Zij heerst als slechte vorstin 

en haar loon, haar bezoldiging, is de dood. 6: 23. Zolang er zonde is, zal er dood komen, èn als ge-

volg van de afwijking van de levenswet èn als gevolg van de veroordeling, uit natuur en uit recht-

vaardig oordeel. Maar tegenover de heerschappij der zonde staat een andere: die der genade. Heerst 

de zonde tot in de dood, de genade heerst koninklijk tot in het aionische leven. En dat alles is ge-

wrocht door Jezus Christus onze Here. Welk een alles te boven gaande liefde Gods. 

 

Zonde - Genade. Adam - Jezus Christus.      P. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 60. 

11. Het onhoudbare standpunt der Traditieleer. 

a. Veronderstellingen. 

 

De Traditieleer stelt ons, als wij haar nader beschouwen, voor onoplosbare moeilijkheden. Zij gaat 

tevens inconsequent te werk en veronachtzaamt zo goed als alle bijzonderheden die Christus ons 

tekent. Laat ons om dit aan te tonen enige punten nagaan, zij zijn ten dele ontleend aan „The Rich 

Man and Lazarus” van Otis Q. Sellers. 

De Rijke Man. 

 

Veelal wordt de Rijke Man, zijn naam wordt ons niet genoemd, voorgesteld als een groot en verach-

telijk zondaar. Lezen we daar echter iets van in de gelijkenis? Wordt hij daar getekend als een beeld 

van grote boosheid? Zeker, men ziet hem in een vorstelijk gewaad, levende alle dagen vrolijk en 

prachtig. Maakt hem dat echter tot grote zondaar? Men zou op kunnen merken dat hij zich niet be-

kommerde om de arme bedelaar. Echter, wil dit zeggen dat hij nooit de een of andere bedelaar iets 

gegeven heeft? Moge zijn houding t.o.v. Lazarus hem al stempelen tot een liefhebber van zichzelf, 

is hij daarom een zondaar boven anderen? Zeker, er zijn dingen in hem die we kunnen en mogen 

veroordelen. We vinden in hem niets van geloof en ook geen mededogen. Maar ook niets van grote 

boosheid. Daarom mogen we in hem niet het beeld van de zondaar in het algemeen zien. We mogen 

hem ook niet voor zondaar houden omdat hij rijk was. We weten niet of hij zijn rijkdom oneerlijk 

verkregen had en in eerlijk verkregen rijkdom heeft nooit zonde gelegen. Daarom zou hij niet verlo-

ren behoeven te gaan. 

 

De bedelaar. 

 

Velen stellen de bedelaar voor als een vroom man met een groot geloof. Zo wordt hij echter niet 

door de Here uitgebeeld. Hij wordt alleen voorgesteld als een arme man die in grote ellende ver-

keert en naar wie niemand omziet. Er is verder niets dat tot bewondering of verering stemt. Zijn 

toestand moge medelijden opwekken maar in zijn karakter is niets dat tot navolging roept noch in 

zijn houding iets dat tot voorbeeld strekt. Vernemen we bij de Rijke niets van geloof, bij de arme is 

dit evenmin het geval. We horen de laatste in zijn nood niet tot God roepen, veeleer ziet hij op naar 

de Rijke. Zijn enige wens die we vernemen was verzadigd te worden van de kruimkens van des 

Rijken tafel. Hij wordt niet als man des geloofs getekend noch ook als heilige voorgehouden. En al 

moge zijn lot ons aangaan, niets laat toe te zeggen dat hij de Here toebehoorde. En dat als hij als 

verloste „naar de hemel”  ging wordt ons evenmin geleerd. Waar een David niet opgevaren is, 

Hand. 2: 34 is het „Lazarus”  ook niet. 

 

d.Hun dood. 

 

De dood van de Rijke en van de arme stelt ons voor nieuwe moeilijkheden. De Traditieleer gelooft 

dat de Schrift ons hier het leven na de dood schetst en de sluier van het hiernamaals even wegtrekt. 

Maar dan zien we toch een vreemd toneel: zielen die het lichaam verlaten hebben en dus, naar men 

aanneemt, lichaamloos zouden moeten zijn,  hebben nochtans ogen, want zij zien elkaar, oren, want 

zij horen elkaar, een tong, want zij spreken met elkaar en een hunner vraagt om verkoeling zijner 

tong. Ogen, oren en een tong veronderstellen een hoofd. Voorts zijn er vingers een schoot, dus ar-

men en een romp. Dan is er sprake van het overgaan, dus zijn er benen. In één woord: ontlichaamde 

zielen hebben toch een lichaam! 
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Als antwoord hierop geeft men dan: dit past bij de voorstelling maar in werkelijkheid hoeft dit niet 

zo te zijn, het is „inkleding”. 

 

De twee afdelingen. 

 

In de Calvinistische visie wordt geleerd dat de zielen der gelovigen van stonde aan bij Christus zijn. 

In Lk. 16 vinden we dat ze naar het Dodenrijk gaan (zie Nwe Vert.), als we tenminste aannemen dat 

Lazarus een gelovige was. In datzelfde Dodenrijk bevindt zich ook de Rijke Man die men voor type 

der ongelovigen houdt. Dat Dodenrijk is door een kloof in tweeën gedeeld. Nu is een kloof een die-

pe insnijding gelegen tussen twee aardedelen die niet al te veel in hoogte verschillen. Ze kan breed 

en diep zijn maar men kan niet van een kloof spreken als de ene helft van het terrein veel hoger ligt 

dan het andere. Nu zegt de Traditieleer dat het ene deel, dat wat Lk. 16, „Abrahams schoot”  noemt, 

het Paradijs is, het andere ziet ze als voorportaal der Hel. Waar de Traditie zich het Paradijs in de 

Hemel denkt en de Hel in de afgrond, mag zeker wel gevraagd worden: Wat blijft er over van die 

kloof als het ene deel oneindig hoog boven het andere ligt. Of behoort dit tot de „inkleding” ? In de 

kloof is water, wat volgt uit het woord van de Rijke die vraagt of Lazarus zijn vinger mag gaan in-

dopen in het water, uit het woord overgaan, Gr. diabaino dat verder voorkomt in Hand. 16: 9 (Kom 

over) en Hebr. 11: 29 (doorgegaan) in welke beide teksten over of door een zee moet worden ge-

trokken en uit het woord overkomen, Gr. diaperao verder voorkomend in Mt. 9: 1; 14: 34; Mk. 5: 

21; 6: 53 en Hand. 21: 2 in al welke teksten er sprake is van het varen over een meer of de zee. Het 

klinkt ons daarom zeer vreemd in de oren dat men met deze tekst voor ogen, die spreekt van een 

scheiding in het Dodenrijk, waarin water is, er een aanwijzing meent te vinden voor en juichen voor 

de Troon of een neerzinken in het Verderf. Of is het alles „inkleding” ? 

 

b. Abrahams positie en uitingen. 

 

In welk een positie leeft Abraham. Hij schijnt in het „Paradijs”  het woord te voeren en het oordeel 

te vellen. Van God is geen enkel ogenblik sprake, evenmin van Christus. 

 

Dan is er het gesprek tussen de Rijke Man en Abraham, het is een van de vreemdste in Gods 

Woord. De Rijke Man roept als hij Abraham ziet terstond tot hem en spreekt hem aan als: Vader 

Abraham. Dan pleit hij om barmhartigheid. Men vraagt zich direct af: Is Abraham de voornaamste 

persoon in het Dodenrijk. Verder: Abraham noemt de Rijke: Zoon (St. Ver.: Kind). Hij vraagt hem 

zich te herinneren dat hij in zijn leven (op aarde) het goede had ontvangen en Lazarus het kwade. 

Hoe vreemd is dat. Een man in het Dodenrijk herinnert een ander man niet aan enige zonde of 

boosheid maar aan zijn rijkdom op aarde. Hij beschuldigt de Rijke van niets, heeft ook geen woord 

van lof voor Lazarus maar zegt alleen: Gij hebt het goede gehad, Lazarus het kwade en nu zijn de 

rollen omgedraaid. En dat terwijl hij zelf ook eenmaal rijk was en deze omkering bij hem niet heeft 

plaats gehad. En hij weigert zelfs zijn lijden enigszins te verlichten. 

 

Dit alles zijn onmogelijke dingen; van ons gevoel spreken we niet, dit is bijkomstig, maar hoe t.o.v. 

Gods rechtvaardigheid. Is dit Zijn handelswijze in de z.g.n. tussenstaat? En dan ook eenmaal in het 

eindoordeel? 

 

c. Wat is inkleding, wat niet. 

 

De Traditie voelt terdege dat men Lk. 16: 19-31 zo maar niet letterlijk kan nemen en spreekt daar-

om van „inkleding” . Wij mogen dan terecht vragen: Welke punten van dit deel van Lukas zijn in-

kleding en welke werkelijkheid. Waarom is het wèl inkleding dat zielen een lichaam hebben en 

geen inkleding dat zij bewust zijn. Waarom is het wèl inkleding dat zij met elkaar spreken en geen 

inkleding dat zij terstond in de vreugde of in de pijn zijn. Waarom is het wèl inkleding dat er in het 

Dodenrijk twee helften zijn en een breed water is en geen inkleding dat de zaligen nu reeds bij 
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Abraham zijn.  

 

c. Enige vragen. 

 

Aan de Traditieleer die de moeilijkheden wil ontgaan door van „inkleding”  te spreken, kunnen 

meerdere vragen gedaan worden inzake de z.g. tussenstaat. Zo bijv. de volgende: 

 

Waren de F. de eerst aangewezenen om een openbaring te ontvangen aangaande de toestand tussen 

dood en opstanding terwijl zij bij monde van (de denkbeeldige) Abraham verwezen worden naar 

Mozes en de Profeten? Is het Schriftleer om ontbonden en bij Abraham te zijn? Is hij de aangewe-

zen persoon om de ,,zaligen”  te troosten ? Heeft Abraham kennis van de aardse dingen ? Hebben 

de „verlorenen”  nog zoveel kennis van en liefde tot hun aardse betrekkingen dat zij deze voor de 

plaats der pijniging willen bewaren? Indien „Abrahams schoot”  het Paradijs is, is dan niet alleen de 

moordenaar maar ook Christus Zelf daar door Abraham ontvangen en vertroost ? 

 

Men ziet dat al deze vragen, en de lezer heeft er wellicht nog meer onbeantwoord moeten blijven, 

niet omdat onze Here er niet meer van openbaarde maar omdat de hele voorstelling van Lk, 16: 19-

31 die der F. was en deze besmet zijn geworden met leer van het Heidendom, Al had Israël de afgo-

den weggedaan, de leugenleer van Satan: Gij zult niet sterven, was via de Volken in hun visie op-

genomen en Bijbels omgebogen tot de voorstelling die we in Lk. 16 vinden. 

 

e.Voor waar houden en waar zijn. 

 

Menigeen zal mogelijk zeggen dat we, als we het verhaal van de Rijke Man en Lazarus niet als let-

terlijke historie aanvaarden, zo een deel van Gods Woord krachteloos maken. Dit is een onjuiste 

gevolgtrekking die we willen weerleggen. 

 

Niemand aanvaardt de fabel van Jotham in Richt. 9: 8-15 als letterlijke geschiedenis. Men zal zeg-

gen: Dat spreekt vanzelf want bomen kunnen niet met elkaar praten. Welaan, maar is 2 Sam. 12: 1-4 

dan werkelijk zo gebeurd? We geloven van niet. Maar daarmee maken we Gods Woord niet krach-

teloos. Het gaat om het doel dat beoogd wordt. En Jotham èn Nathan bereikten dit door een zekere 

werkelijkheid te wikkelen in een denkbeeldig verhaal. Dit doet de Here ook bij het verhaal van de 

verloren zoon. 

 

We moeten hier nog een stap verder gaan. Elia bespot de Baalpriesters door te zeggen dat zij harder 

moeten roepen omdat hun god mogelijk in gedachten is of op reis gegaan, 1 Kon. 18: 27. Geloofde 

Elia nu dat Baal bestond of dat hij met een of andere gewichtige zaak bezig was of op reis? Immers 

neen. Maar hij verplaatste zich in hun gedachtegang en naar wat zij wellicht meenden. 

In de gelijkenis van de ponden, Lk. 19: 11-27, zien we hoe een der knechten zijn pond in een 

zweetdoek begraven had en daarvoor als reden opgaf: „Want ik vreesde u, omdat gij een straf 

mens zijt, gij neemt weg dat gij niet gelegd hebt en gij maait dat gij niet gezaaid heb”  (vs. 21). Nu 

weten we dat in deze gelijkenis vele trekken zijn die op onze Heer van toepassing zijn: Hij was de 

Welgeboren Man, Hij ging heen om een koninkrijk te ontvangen, Israël zond Hem een gezantschap 

na (Stefanus en de door Saulus vervolgden), maar kan men daarmee nu ook overbrengen wat de 

onnutte slaaf zei, n.1. dat onze Heer weg nam wat Hij eerst niet gelegd had, dus een dief was en 

oogstte daar waar Hij niet gezaaid had, dus laag handelde? Voorzeker niet; zo was en is Hij niet 

maar zo dacht die slaaf zijn heer te zijn en dat neemt Christus nu over. Dit deel is dus niet gespro-

ken omdat het zo was maar omdat de slaaf het voor waar hield. We kunnen in dit tekstwoord dus 

geen trek van de ware Welgeboren Man vinden, van Hem die nederig van hart was maar het open-

baart de laagheid van hart van die slaaf die zei gehandeld te hebben uit vrees voor de heer maar die 

in wezen lui was. 
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En iets dergelijks vinden we nu ook in Lk. 16: 19-31. Dit is geen openbaring van de waarheid aan-

gaande het leven na de dood maar wat de Farizeeërs voor waar hielden, niet van de leer der Schrif-

ten Gods maar van hun leer. En met deze leer oordeelt Christus hen nu, zoals de heer uit de gelijke-

nis der ponden het deed met de mening van de luie dienstknecht. 

 

f.Onbevredigend 

 

Als we het geheel nog eens overzien, vinden we, we herhalen dat, in dit verhaal niets van God. 

Noch van Christus en Zijn werk. Er is geen groot zondaar noch een groot heilige. Er staat niets in 

over verlossing en verzoening noch over Gods rechtvaardig oordeel. Alleen dat Abraham die een 

rijk man geweest is een niet toepasselijk antwoord geeft aan een rijk man. Dit zijn de problemen die 

oprijzen bij het aanvaarden van de mening dat in dit deel der Schrift het gordijn van het hiernamaals 

even weggeschoven wordt. Zeer vreemd doet het daarbij aan. Abraham te vinden als rechter die 

verhoogt en vernedert, terwijl Ps. 75 leert dat dit God is. Bij dieper nadenken komen we dus tot een 

onbevredigende zaak en vinden we geen redelijke verklaring. 

 

g. De waarheid door de leugen heen. 

 

We geloven dat de Here aan het slot van de toespraak de waarheid laat doorklinken. De Rijke Man 

vraagt Abraham om iemand van de doden naar zijn broeders te zenden. Hij meent dat de doden 

zonder meer een opdracht kunnen vervullen, want zij zijn in zijn voorstelling bewust. Abraham 

wijst dit verzoek af en verwijst naar Mozes en de Profeten. Dit was de eerste correctie, want deze 

kennen geen bewust voortlevende van de lichamen gescheiden zielen. De Rijke Man meent dat zijn 

broeders hieraan niet genoeg hebben en zegt: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden 

tot hen ging, zij zouden zich bekeren. Abraham weigert andermaal de inwilliging en zegt: Indien zij 

Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit de doden opstond, 

zich niet laten gezeggen. Hiermee verkondigt de Here bij monde van Abraham de opstanding. Niet 

die van het lichaam, gemeenlijk de opstanding des vleses genoemd, maar de opstanding der doden. 

Pas dan kan men een zending vervullen. Tot zolang liggen de doden te midden van andere doden. 

 

In de opstanding van Lazarus in Joh. 11 vinden we een voorbeeld van een opstanding uit de doden, 

zij het nog niet van een in onsterfelijkheid. Lazarus kwam uit het graf maar was daarin niet bewust. 

En zo komen eenmaal de doden (in het algemeen) uit hun graf, Joh. 5: 28, waarin zij onbewust ge-

legen hebben. Evenmin als een geestelijk dode bewust is van een hoger geestelijk leven, bijv. een 

weduwe die haar wellust volgt, 1 Tim. 2: 6. evenmin heeft een natuurlijke dode nog natuurlijk leven 

meer. Zij weten niet metal, en liggen naakt neder. 

 

Christus legt het woord der waarheid in Abrahams mond. Zo is het geheel een meesterlijk betoog, 

niet alleen om de F. met hun eigen leer het oordeel aan te zeggen maar tevens om de toestand na het 

sterven juist aan te geven en te wijzen op de opstanding. 

 

12. In tegenspraak met O. en N.T. 

 

Lk. 16: 19-31 opgevat als openbaring van de toestand tussen dood en opstanding is in algehele te-

genspraak niet alleen met zichzelf, ontlichaamde zielen met een lichaam, een Vader Abraham die 

alles bedisselt, geen plaats voor God en voor Christus, maar met de gehele O. en N.T. openbaring 

die we reeds vonden en met Christus’ eigen woorden in andere plaatsen. We vatten die tegenspraak 

nog in het kort puntsgewijze samen. 
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1.Met het gehele O.T. 

 

a.Dit leert dat de doden niet met al weten, dat hun liefde en hun haat vergaan zijn, dat zij geen deel 

meer hebben in dit leven, in alles wat onder de zon geschiedt, Pred. 9: 5, 6. De Rijke Man dacht nog 

na over al wat hier op aarde onder de zon geschiedde en kon geschieden t.o.v. zijns vaders huis. 

 

b.Jes. 63: 16 zegt dat Abraham niets van Israël wist; dus ook niet van de zielen in het Dodenrijk dat 

mede onder de zon (in de aarde) is. 

 

c.De doden zijn in de stilte nedergedaald, Ps. 115: 17, liggen in het graf, Ps. 88: 6. 

 

d.De Hades (het Dodenrijk) is een land der duisternis en zonder ordeningen. Job 10: 22. Dus ook 

zonder kloof. Daarin liggen door elkaar bozen en vermoeiden, kleinen en groten, Job. 3: 13-15. 

 

e.De doden „slapen” , spreken dus niet met elkaar. Deut. 31: 16, Job. 3: 13, Dan. 12: 2. 

 

f.Niet Vader Abraham is Israëls vader maar de Here, Jes. 63: 16. 

 

g.Nergens spreekt het O.T. van vreugde noch van kwelling of „pijn”  vlak na de dood. Men wordt 

eerst met zijn Beeld vervuld bij het ontwaken, Ps. 17: 15 of bij de opstanding veroordeeld, Dan. 12: 

2. 

 

2.Met het N.T. 

 

a.Dit leert dat de doden in het graf zijn, Joh. 5: 28. 

 

b.Er zijn er ook in de zee en in de dood, Op. 20: 12 waarmee wordt geleerd dat de Hades, het Do-

denrijk, slechts een der terreinen van de dood is waarmee zijdelings de leer van het bewuste voort-

leven valt daar de doden in de zee toch zeker geen gesprekken zullen houden. 

 

c.Paulus leert dat de dood een ontkleed zijn is dat hij liever niet wenst, 2 Kor. 5. Is dit dan een van 

de engelen gedragen worden in Abrahams schoot? 

 

d.Deze apostel leert mede dat de doden, willen zij bij de Here (en niet bij Abraham zijn), eerst op 

moeten staan, 1 Thess. 4: 14. 

 

e.Tevens dat de onsterfelijkheid eerst aangedaan wordt bij de opstanding, 1 Kor. 15: 51-54. 

 

f.De Openbaring leert dat het Paradijs op aarde zal zijn, 22: 1, 2. 

 

g.Dat niet Abraham daar het woord zal hebben maar God en het Lam. Op. 22: 3. 

 

3.Met Christus’ eigen woord: 

 

a.Hij zegt dat de doden in de graven zijn, Joh. 5: 28 en dat zij daar uitgaan bij de opstanding, vs. 29. 

 

b.Hij leert dat de doden opgewekt moeten worden, Lk. 20: 37 en dat er een opstanding uit de doden 

is, vs. 35. 

 

c.Hij zegt dat de doden slapen, Joh. 11: 11. 

 

d.Hij leerde dat Hij Zelf in het hart der aarde zou zijn, Mt. 12: 40. 
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e.Hij was tot na Zijn opstanding niet opgevaren, Joh. 20: 17. Worden Zijn volgelingen dan wel van 

de engelen in Abrahams schoot gedragen? 

 

f.Hij leert niet dat aflijvige zielen tot Hem gaan maar dat Hij eerst plaats bereidt om hen dan op te 

nemen met „lichaam en ziel” . Joh. 14, 1 Thess. 4. 

 

g.Hij zegt bij monde van Paulus dat de doden eerst geoordeeld worden in Zijn verschijning en Ko-

ninkrijk, 2 Tim. 4:1,1 Petr. 4: 5. Niet bij hun dood dus. 

 

Uit dit alles blijkt dat ook Lk. 16: 19-31 de leer van de opstanding niet omverwerpt en geen onover-

komelijk struikelblok is tegen de doorgaande leer der Schrift. 

 

Wat is de ene Doop? 
No. 36. 

 

Wie ,,in plaats van”  zou willen zetten of handhaven komt voor meerdere moeilijkheden. Zo deze: 

Als een rechtvaardige sterft in plaats van een boosdoener, dan wordt de laatste daardoor nog niet 

gerechtvaardigd. Een straf is iets persoonlijks en kan zonder dat ze haar karakter verliest niet op een 

ander overgedragen worden. Verder: Christus is voor de zonden gestorven, 1 Kor. 15: 3, kon Hij in 

plaats van deze sterven? Ook is er dit: Door onze inplanting in Zijn geestelijke dood krijgen we nog 

geen deel aan Zijn lichamelijke opstanding. Als Christus in onze plaats zou hebben geleden en zijn 

gestorven, zouden wij nu niet meer lichamelijk moeten lijden en sterven. In Mt. 20 en Mk. 10 heeft 

de vertaling van „Voorhoeve dan ook niet gezet: ,,in de plaats van”  maar: „voor” , evenals de S.V. 

(Zie verder „De Weg der Behoudenis” door S. Van Mierlo). 

 

Het „voor”  heeft in Mt. 20 en Mk. 10 de kracht van „tegenover” . Onze Here zet tegenover de ve-

len die de prijs niet kunnen betalen, Ps. 49: 7, Zijn Persoon in. Hij stelt Zich tot een rantsoen. In Ex. 

21: 30 is sprake van de „lossing der ziel” , evenals in Ps. 49: 8. Het werkwoord „lossen”  komt vele 

malen voor in het O.T., het eerst in Ex. 13: 13 e.v. waar het gaat over de lossing der eerstgeborenen. 

Het Zijn ziel tot rantsoen stellen mag niet gezien worden los van het O.T., het wordt gezegd in Isra-

els sfeer en handelt over het ware lossen, dat in de Wet een voorafschaduwing vond. Daar moest 

voor de eerstgeborene een losprijs worden betaald. Christus betaalt die niet met zilver maar met 

Zichzelf en dat niet voor een maar voor velen. Het „anti”  van die twee teksten geeft dus een dubbel 

„tegenover”  aan: ten eerste stelt het tegenover het O.T. zilver een levende Persoon, ten tweede te-

genover de losprijs voor één er een voor velen. 

 

Met het ,,huper”  ligt het geheel anders. De herder zet zijn leven voor (huper) de schapen, Joh. 10: 

11, 15. Het zijne is echter veel meer waard dan dat van alle schapen samen; hij waagt het dan ook 

niet in de plaats van deze maar te hunnen behoeve. Zie ook Joh. 11: 50, 51, 52; 13: 37, 38; 15: 13. 

Wat de herder voor de schapen doet, heeft Christus voor ons gedaan, Rom. 5: 6, 8; 14 ; 10; 1 Kor. 5: 

7; 15: 3; 2 Kor. 5: 15; 21; Gal. 1: 4; 2: 20; 3: 13; Ef. 5: 2, 25; 1 Tim. 2: 6; Tit. 2: 14. 

 

Dat Christus ten behoeve van ons geleden heeft en gestorven is geeft tweeërlei te kennen: ten eerste 

dat wij dit niet gekund zouden hebben evenmin als schapen hun leven voor een herder kunnen stel-

len, ten tweede dat Hij iets mogelijk heeft gemaakt waardoor anderen in een zekere overeenkom-

stigheid kunnen volgen. Hebr. 6: 20 zegt dat de Voorloper is ingegaan voor (huper) anderen d.i. 

opdat ook zij na Hem zouden kunnen ingaan. Hij is voor allen gestorven en opgestaan opdat ook zij 

geestelijk zouden kunnen sterven, 2 Tim. 1:11 (zie ook Gal. 2: 20) en opgewekt worden, Ef. 2: 6; 

Col. 2:12; 3: 1. 

 

Het „huper”  geeft zijdelings ook het kardinale verschil aan: zij die medegekruisigd worden en me-
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debegraven, worden tot zondaars gesteld, Hij is tot zonde gemaakt; hun wordt Zijn gerechtigheid 

toegerekend, bij Hem was zij ten volle de Zijne en, omdat Hij in wezen God was, zij het geopen-

baard in het vlees, ook Gods gerechtigheid, Fil. 3: 9. Voor het tot zondaar stellen zie men ,,De Brief 

aan de Romeinen”  van onze hand. 

 

4e. Volgens de Schrijver. is het met Christus sterven een zichzelf zien hangen, een zichzelf zien 

lijden en sterven, een zichzelf zien veroordelen. Als we het zo stellen, is dit in wezen plaatsvervan-

ging. Dan is er wel een zekere vereenzelviging maar toch een op een afstand. We geloven iets ver-

der te moeten gaan en wel door te letten op de betekenis die de woorden medekruisigen en medes-

terven in letterlijke zin hebben. Voor het eerste woord vinden we die in Mt. 27: 44; Mk .15: 32 en 

Joh. 19: 32 waar staat dat anderen met Hem gekruisigd werden, zij hingen daar als Hij. Voor het 

tweede woord vinden we die in Mk. 14: 31, Petrus wilde met de Here sterven, en in 2 Kor. 7: 3,  de 

Korintiërs wilden dit met Paulus. Als we deze betekenis nu geestelijk doorvoeren, zal dit tot de con-

clusie leiden dat het niet alleen een zien op Christus is maar een in de geest met Hem op Golgotha 

hangen. Paulus zegt dit in Gal. 2: 20: Ik ben met Christus gekruisigd en spreekt in 2 Tim. 2:11 over 

het met Hem gestorven zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat we met de Voorloper ingaan. 

Daarbij worden we tot zondaar gesteld. En dan blijkt tevens dat wij uit en voor ons zelf nooit dit 

proces kunnen doormaken en we tot Christus de toevlucht moeten nemen, „in”  Hem moeten ko-

men. Dit zegt Paulus dan ook in Rom. 6: 5: we worden samengeplant in Zijn dood. Het kruis van 

Christus is zo maar niet slechts een zien op wat Hij voor ons deed maar een intense vereenzelviging 

met Hem. Een zekere afschaduwing daarvan is de moordenaar die de zijde van Christus koos. In het 

geestelijke gaat dit evenwel dieper, is er vereenzelviging èn dat doordat wij voor ons zelf het proces 

niet kunnen doormaken èn tot Hem moeten vluchten. Dan blijkt tevens dat Hij iets gedaan heeft dat 

wij niet zouden kunnen doen: In Zijn verlating heeft Hij aan God vasthouden en in Zijn geestelijke 

dood Zich verlaten op Zijn God. En zo tot Hem ons uitstrekkende, komen we in Hem, wordt Zijn 

gerechtigheid ons toegerekend, zijn we in Christus Jezus en zijn we gerechtvaardigd omdat we met 

Hem gestorven zijn, Rom. 6: 8. Dan wordt het wat Paulus verder schrijft in Gal. 2: 20: „En ik leef, 

maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik in 

(niet: door) het geloof van de Zoon Gods die mij heeft liefgehad en Zichzelve voor mij heeft over-

gegeven” . In die staat zullen we ook „in nieuwigheid des levens wandelen, Rom. 6: 5. 

 

Zouden we nu, zoals de Schrijver wil, ons zelf in Christus op Golgotha zien hangen, dan zouden we 

onszelf ook in Hem tot zonde zien gemaakt. Dit is voor ons, zondaars, niet mogelijk en hierin gaat 

de Schrijver zeker onbewust, te ver. Op het geestelijke Golgotha worden we met Hem gekruisigd, 

d.i. tot zondaars gesteld en alleen door met Christus vereenzelvigd te worden, met Hem samenge-

plant te worden in Zijn dood, kunnen we als rechtvaardigen voor God aangemerkt worden. Het is 

niet ons geloof dat dit bewerkt, het is het Zijne. 

 

Door te rusten in Zijn geloof wordt Zijn gerechtigheid ons toegerekend, ons geloof op zichzelf 

schiet te kort, het ligt al in Hem. Daarom is er geen plaatsbekleding, noch ter ene zijde, alsof Hij 

alles in onze plaats heeft volbracht, noch ter andere zijde alsof Zijn lijden en verlating op Golgotha 

het onze zou zijn. Hij werd tot zonde gemaakt en bereikte door Zichzelf Zijn doel, wij worden tot 

zondaar gesteld en bereiken alleen ons doel door Zijn geloof. 

 

5e. Indien Paulus nu een aparte zending heeft, wat de Schrijver volkomen toegeeft, moeten we de 

doop in Christus’ dood niet verwarren met de doop ter bekering van Johannes, noch met de doop in 

heilige geest van Pinksteren noch met de doop van Mt. 28. We zagen reeds dat de Schrijver beide 

laatste verwart en dat Darby de zaak zuiverder stelde. Waar de doop in water thans niet gevolgd 

wordt door de tekenen van Mk. 16 moest dit een voldoende aanwijzing zijn hem niet toe te passen, 

want zo wordt Gods belofte ijdel gemaakt. 

 

De fout van deze doopsbeschouwing ligt in het feit dat de Schrijver en zeker ook zijn volgelingen 
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een dubbele betekenis geven aan de waterdoop; deze is symbool van de afwassing der zonden en 

van het met Christus begraven worden. Dit laatste nu achten we onjuist. De waterdoop heeft geen 

twee betekenissen, maar er zijn twee dopen. Niet het water is symbool van beide maar het dopen, 

het indompelen is het. Er is hier een onjuiste overschakeling. De eenheid van het begrip ligt niet in 

het indompelen in het water maar in de betekenis van het woord indompelen. Evenmin als de doop 

in lijden nu een symbool heeft, evenmin heeft dit de doop in Christus’ dood. 

 

6e. Er is echter meer. De Schrijver van „Doop en Avondmaal”  heeft terecht aangevoeld en aange-

voerd dat de doop in Christus’ dood te maken heeft met het versterven en het begraven worden van 

de oude mens en van het een nieuwe schepping worden. Welnu, wat hebben we dan? Dit. De doop 

ter bekering, symbool van de vergeving der zonden, heeft zijn plaats als de oude mens er nog is; dan 

kunnen de zonden vergeven worden na bekering tot God; gevolgd door of voorafgegaan door het 

geloof tot in Christus. Maar de doop in Christus’ dood reikt verder. Dit erkent de Schrijver dan ook 

ten volle. Maar waarom dan de geestelijke vooruitgang weer terug te leiden tot iets dat heeft plaats 

gehad. De zonden vergeving d.i. het vergeven van bepaalde en begane zonden behoort tot de we-

dergeboorte of de voorbereiding ervan, maar de doodsdoop leidt uit deze verder tot de rechtvaardi-

ging en daarbij gaat het niet om de vergeving van zonden, bepaalde zonden, maar om het zijn in 

Adam dat vervangen moet worden door het zijn in Christus. En daarbij helpt geen zondevergeving 

maar totale veroordeling van de zonde, van het zijn in en uit Adam. Hieruit kan men niet komen dan 

door met Christus gekruisigd te worden, met Hem te sterven, en met Hem begraven te worden. Ge-

heel de oude mens wordt daarbij in de dood gegeven en pas dan kan God iets hogers doen: het ma-

ken (in de geest) tot een nieuwe schepping. 

 

Van deze laatste dingen is alleen Paulus de verkondiger. Hij schrijdt hier niet vooruit t.o.v. de bete-

kenis van de doop van Johannes, hij geeft een geheel nieuwe doop, een doop in en voor een andere 

sfeer. De waterdoop behoort tot het aardse Koninkrijk, de doodsdoop tot het hemelse Koninkrijk 

Gods, bij de eerste erkent men de zonden en verkrijgt hiervoor vergeving, bij het tweede wordt de 

zondE niet vergeven maar ten volle veroordeeld en eindigt in de dood, dit is immers haar 

Bezoldiging, waaruit alleen ontkoming is, niet door vergeving, maar door een geheel nieuwe daad 

Gods, een nieuwe schepping. Dan is men uit de positie in Adam gekomen tot de positie in Christus. 

Deze doop is ook noodzakelijk voor de Leden van het Lichaam, d.i. voor de overhemelse positie, 

bewijs het voorkomen in Ef. 4. 

 

7e. Wie onderscheidt tussen het afwassen der zonden en de rechtvaardiging van de zondE, ziet het 

punt waar ook de Broeders de dingen niet doorgevoerd hebben n.1. door de opvatting dat de water-

doop twee betekenissen heeft. De waterdoop heeft één betekenis: hij is de doop liggend op het ter-

rein van de vergeving der zonden en tot het ingaan in het Koninkrijk van Christus op aarde. Als 

men hem ook als symbool ziet van het geestelijke begraven worden en het geestelijk opstaan met 

Christus, dat tot een nieuwe schepping leidt, verwart men de sfeer van zegening en bindt men gees-

telijke dingen die alleen door het geloof gegrepen kunnen worden aan een menselijke handeling en 

een stoffelijke uitbeelding. De laatste is niet nodig, die vraagt God ook niet. Evenals het medekrui-

sigen en het medesterven geestelijk is, is het het medebegraven worden. En evenmin als God de 

eerste twee in zichtbaar symbool heeft doen weergeven, doet Hij het het derde punt. En tevens het 

vierde: het medeleven met Christus. Of is het uitstijgen uit een watervont hiervan het symbool? Dit 

zou de rijkdom ervan ten eerste ontzettend verkleinen en ten tweede de uitbeelding, waar hij toe-

komstig is, tot een onmogelijkheid maken. Daarom is de doop in Zijn dood een zuiver geestelijke 

zaak en geen uiterlijke in een watervont. 

 

Elke doop is een indompeling maar men mag elke doop niet verzinnebeelden of verzinnebeeld zien 

in een indompeling in water. Nu ligt dit wel enigermate voor de hand doordat de doop ter vergeving 

van zonden een afwassing wordt genoemd en door onderdompeling in water wordt verzinnebeeld 

maar daarom vordert de doop in Christus’ dood nog niet als symbool het onderdompelen in een 
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watervont. Het zijn twee dingen: een doop ter bekering die plaats kan hebben in de Adamietische 

levenssfeer, dat is de doop van Johannes, een ter sterving en het komen in Christus Jezus. De eerste 

is een doop in water, de tweede een doop in de dood. 

 

We erkennen ten volle dat de Broeders de dingen hierin zeer duidelijk weergeven, zouden echter 

gaarne zien dat zij in de praktijk de ene doop zouden kunnen aanvaarden, een die zonder handen 

geschiedt. Evenmin als Christus op Golgotha een letterlijke doop heeft ondergaan, is deze voor ons 

nodig, de ene doop is een zuiver geestelijke zaak. 


