
Uit de Schriften 1958 Pagina 1 
 

Uit de Schriften 
 

DEEL XXX No. 1 JAN. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 1. 

 

HEBREEËN 11 HET GELOOF VAN JOZEF I. 

 

God sprak één ding - tot tweemaal gehoord. 

 

Door geloof heeft Jozef  .......       Hebr. 11: 21. 

Jozef  .....  als slaaf verkocht  ...... totdat zijn woord vervuld werd  

en des Heren uitspraak hem recht gaf.            Ps. 105: 19 naar Brouwer. 

 

Op de jeugdige leeftijd van zeventien jaar werd Jozef naar een vreemd land gevoerd. Daar bleef hij 

jaren en was omringd door afgodendienaars. Gedurende die tijd kwam hij waarschijnlijk nooit in 

aanraking met een belijder van de ware God. Bovendien was er in die dagen geen bijbel te 

verkrijgen want, als er al wat te boek gesteld was, dan lag dit thuis bij zijn vader en was dus 

onbereikbaar voor hem. Toch, te midden van allerlei verzoeking en beproeving, bleef hij de Here 

trouw. De dertien jaar van slavernij en gevangenschap verbitterde hem niet want hij bleef op God 

wachten. Bij hem was het wat David later uitdrukte: „God heeft één ding gesproken, ik heb dit 

tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is”. Voor hem had God één zaak tweemaal geopenbaard: 

zijn koningschap: en door geloof heeft hij de vervulling aan God overgelaten. 

 

Toch ligt er hier nog iets anders achter; als de apostel op Jozefs geloof op zijn sterfbed wijst, geeft 

hij, gezien Jozefs geschiedenis, tevens aan dat Jozef in het geloof gebleven is. Hoewel heerser over 

geheel Egypte en over Farao’s huis heeft hij nooit Gods beloften t.o.v. zijn volk vergeten, eer-

bewijzen en weelde hebben hem niet verblind. Zijn geest is ook met de hogere dingen bezig 

geweest als zijn werk hem niet riep zich met het aardse te bemoeien. Zijn geloof doorstond ook 

hierin de proef. 

 

Uit Jozefs geval zien we dat aardse eer en rijkdom op zichzelf niet verkeerd behoeven te werken al 

doen zij het vaak. De ware gelovige wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast, Ps. 62: 

11. Armen of minder bedeelden hebben vaak minder verzoekingen te overwinnen dan rijken of 

meer begaafden. Deze kunnen veel sneller God vergeten. Jozef deed dit niet, zijn geloof heeft niet 

alleen zijn lijden in deze wereld overwonnen maar ook de Egyptische hof- en rijkdomwereld en zo 

laat de apostel zien dat het geloof in alle omstandigheden triomferen kan: in strijd en moeite, in 

voorspoed en weelde, als het maar vasthoudt aan wat het van God gehoord heeft en de vervulling in 

Zijn hand legt. 

 

Het is echter niet hierover dat de apostel spreekt. Hij had het zeer zeker kunnen doen, wijzend op 

Jozefs getrouwheid in het bewaren van wat God hem gegeven had, Gen. 37: 5, op zijn volstandig 

blijven te midden der verzoeking, Gen. 39: 10, zijn geduldig dragen van de verdrukking, Ps. 105: 

18, 19; hij wijst niet op zijn wijsheid en beleid, Gen. 39: 22, 47: 14, op zijn medelijden, Gen. 42: 24, 

en op nog andere dingen die we bij Jozef kunnen opmerken. Hij wijst ook niet op Jozef als type van 

Christus waarvoor hij zeer veel stof zou kunnen hebben aangevoerd. Hij gaat aan dit alles voorbij. 

 

Terecht kan men vragen waarom. Daartoe moet men in het oog houden waartoe de apostel dit 

hoofdstuk schreef. Het was om een vreesachtige en weifelende groep door treffende voorbeelden de 
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krachtdadigheid en genoegzaamheid van het geloof aan te wijzen en wel op die geloofsinhoud die 

iets gemeenschappelijks betreft, iets waarin anderen zullen delen of althans betrokken zijn. Jozefs 

dromen waren voor hem persoonlijk, maar Jozefs geloofsuiting op zijn sterfbed betrof ook anderen. 

Zo ook bij Noach, Abram, Izaak en Jakob.        P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
No. 49 

Rom. 6: 1-14. 

1.Wat zullen wij dus zeggen? „Laat ons bij de zonde volharden opdat de genade meer worde”? 2. 

Volstrekt niet. Hoe zullen wij als (mensen) die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? 3. Of 

weet gij niet dat zovelen als wij, tot in Christus Jezus gedoopt worden, wij tot in Zijn dood ge-

doopt worden? 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat 

evenals Christus uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in 

nieuwheid van leven zouden wandelen. 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de 

gelijkenis van Zijn dood, dan zullen wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 6. dit wetende 

dat onze oude mens mede gekruisigd is opdat het zondelichaam buiten werking zou worden 

gesteld en wij niet langer de zonde als slaven zouden dienen. 7. Want wie gestorven is, is 

gerechtvaardigd van de zonde. 

8. als wij nu met Christus gestorven zijn, (zo) geloven wij ook dat wij met Hem zullen leven, 9. 

wetende dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft: de dood is geen meester meer over 

Hem. 10. Want wat Hij stierf dat stierf Hij der zonde éénmaal en wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 

11. Zo ook gij, rekent u zelf als dood voor de zonde maar als levend voor God in Christus Jezus. 

12. De zonde heerse dus niet in uw sterfelijk lichaam, dat gij aan haar begeerten gehoorzaamt. 

13. En stelt uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapenen der ongerechtigheid maar 

stelt uzelf God ter beschikking als uit de doden levend geworden en uw leden aan God als 

wapenen ter gerechtigheid, 14. want de zonde zal over u niet heersen, gij zijt immers niet onder 

de wet maar onder de genade. 

 

Rom. 6: 1.Wat zullen wij dus zeggen? „Laat ons bij de zonde volharden opdat de genade meer 

worde”? 2.Volstrekt niet. Hoe zullen wij als (mensen) die der zonde gestorven zijn daarin nog 

leven? 
 

Weer komt Paulus met een vraag. Men kon uit zijn woorden een verkeerde conclusie trekken. Deze 

werpt hij nu zelf op. Het is deze: als de zonde meerder geworden is maar de genade veel meer 

overvloedig, dan moet men of maar zwaarder zondigen want zo krijgt God te meerder eer óf de leer 

der rechtvaardiging deugt niet, want ze kan er toe leiden het met de zonde niet nauw te nemen, 

immers God stelt er toch Zijn genade, en dat in sterker mate, tegenover. Paulus antwoordt eerst met 

een krachtig „neen”, in zijn taal met „volstrekt niet” en neemt dan een wending waarop de tegen-

werping finaal wordt stuk geslagen en aangetoond dat men door die vraag te stellen in het geheel 

niets van de rechtvaardiging begrepen heeft. 

 

Wat houdt dit dan in? Dat men geestelijk met Christus sterft. We worden één plant met Hem in Zijn 

dood, Gr.: we worden samengeplant met Hem en sterven zo der zonde, de bron van alle zonden. 

Het samenplanten, het één plant worden, wijst op een hechte levensgemeenschap. We worden als 

het ware geestelijk op Hem geënt en zo krijgen we bij dit proces de weldaden van Zijn lijden en 

sterven. Hoe kunnen we dan nog in de zonde leven. Een dode leeft toch niet meer voor dingen die 

vroeger de liefde van zijn hart hadden. Een geestelijk gestorvene leeft niet meer voor de zonde maar 

Christus leeft in hem en Deze is toch zeker geen dienaar der zonde. Het „volstrekt niet” motiveert 

hij verder in vs. 3-11 om daarna in vs. 12-14 te laten zien wat positief uit de leer der genade volgt. 
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Rom. 6: 3. Of weet gij niet dat zovelen als wij, tot in Christus Jezus gedoopt worden, wij tot in 

Zijn dood gedoopt worden? 
 

Weet gij niet. Dit vraagt hij weer in vs. 16; 7: 1; 1 1 :  2  e.a. Weet gij niet dat gij een doop hebt 

ondergaan. Dit is geen waterdoop; dit zouden wij moeten weten, maar dit is een doop in Christus’ 

dood. We moeten niet zeggen dat deze doop een waterdoop is. 

 

De Schrift kent hierin drie dopen: in water, in heilige geest, in Christus’ dood.  

- De waterdoop is tot vergeving der zonden. Mt. 3: 6; Mk. 1: 4, 5; Lk. 3: 3;  

- daarnaast was de doop in heilige geest, Joh. 1: 26, 33.  

- De derde doop is die in Christus’ dood. (Zie onze uitgave: Wat is de ene doop). 

 

Rom. 6: 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat evenals 

Christus uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in nieuwheid van 

leven zouden wandelen. 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de gelijkenis van 

Zijn dood, dan zullen wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 
 

Wat deze is blijkt uit vs. 5, hij is het één plant met Hem worden in de gelijkenis van Zijn dood: 

Deze doop is een begraven maar niet in een uiterlijk waterbad maar in Zijn dood. Men moet de zaak 

niet omkeren en niet zeggen: de waterdoop is symbool van het ondergaan in de dood én het weer 

opstaan er uit. De Schrift zegt: de waterdoop is ter vergeving van zond e N ,  maar de doop in 

Christus’ dood betreft de zondE is ter rechtvaardiging. En deze ligt verder op de weg des heils. 

 

Er is nog meer bewijs. Gal. 3: 27 spreekt van het dopen in (eis, tot in) Christus en 1 Kor. 1 0 :  2  

van het dopen in (eis) Mozes. Het dopen in Mozes ging met geen uiterlijk waterbad gepaard. Israël 

werd niet letterlijk in de zee of in de wolk ondergedompeld, het was hun vereniging tot Mozes als 

leider. We geloven nu dat Paulus in Rom. 6 ook geen letterlijke waterdoop op het oog heeft, maar 

een geestelijke zaak. 

 

Rom. 6: 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat evenals 

Christus uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in nieuwheid van 

leven zouden wandelen. 
 

We worden bij deze doop begraven door middel van die doop in Zijn dood. De S.V. heeft: begraven 

met Hem; het Gr. is sterker. Het woord komt ook nog voor in Col. 2: 12: „met Hem begraven in de 

doop”, Gr. mede begraven met Hem. Waar in Col. 2 :  1 2  sprake is van een besnijdenis zonder 

handen, is dit ook een doop zonder handen, dus geen waterdoop. Waar nog bij komt, dat het een 

begraven worden mèt Hem is. Dit kan nooit van de waterdoop gezegd worden, dit is een 

indompelen in water maar niet samen met Christus. In Rom. 6: 4 en Col. 2: 12 is dit wel het geval, 

daarom kan het alleen betrekking hebben op een geestelijke doop. We worden niet letterlijk gedoopt 

d.i. ingedompeld in Zijn dood, het is een geestelijk begraven worden. Daarop volgt een geestelijk 

met Hem opgewekt worden en dit moet blijken uit een wandel in nieuwheid des levens. 

 

In nieuwheid des levens. We vinden het woord „nieuwheid” alleen nog in Rom. 7: 6 in nieuwheid 

des geestes. Nieuwheid des levens is als in een nieuw leven, een leven op geestelijke 

opstandingbodem. 

 

Rom. 6: 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de gelijkenis van Zijn dood, dan 

zullen wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 
 

We zijn samengeplant in Zijn dood, hebben daarmee een zekere gelijkenis gehad, nu moeten wij 

ook een gelijkenis hebben met Hem in Zijn opstanding. D.i.: in Christus sterft onze oude mens, het 
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was alsof wij daar met Hem stierven; in Christus staat de nieuwe mens op, het is alsof wij met Hem 

opgestaan zijn. De oude mens is weggedaan, daarom moet niet in de zonde geleefd worden, de 

nieuwe mens is opgestaan, daarom moet in de gerechtigheid worden geleefd, Hij is immers 

opgestaan vanwege onze rechtvaardiging. Welnu, dan hebben we ook te tonen dat we als 

rechtvaardigen wandelen. 

 

Rom. 6: 6. dit wetende dat onze oude mens mede gekruisigd is opdat het zondelichaam buiten 

werking zou worden gesteld en wij niet langer de zonde als slaven zouden dienen. 7. Want wie 

gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. 

 

De oude mens met Hem gekruisigd. Deze staat tegenover de nieuwe. Door de geboorte van Boven 

zijn er twee mensen in ons; de oude moet bij het proces der rechtvaardiging gekruisigd worden. Het 

Gr. is weer sterker en zegt: medegekruisigd. 

 

Dit werkwoord komt vijfmaal voor in het N.T., driemaal letterlijk, tweemaal geestelijk; letterlijk in 

Mt. 27: 44; Mk. 15: 32 en Joh. 19: 32, (die medegekruisigd waren, smaadden Hem en hun werden 

de benen gebroken), geestelijk in Rom. 6: 6 en Gal. 2: 20. Evenals het mede begraven worden gaat 

het hier over een geestelijke mede gekruisigd worden. 

 

Door de kruisiging van Christus werd het lichaam waarin de zonde door de mensheid plaats heeft, 

buiten werking gesteld. Het kruis doodde in Christus het lichaam der zonde van de mensen. Dit is 

opdat wij, nu we geestelijk opgewekt zijn, niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven 

is, is gerechtvaardigd van de zonde. Die is dood voor de zonde, deze heeft op hem geen vat meer en 

tevens heeft hij het doel bereikt waartoe God Adam mede had willen brengen. 

 

Gelijkenis. De S.V. heeft „gelijkmaking” maar dit is onjuist. Er is hier geen absolute gelijkheid, die 

kan er ook niet wezen. Er is zekere overeenkomst. Ook het woord afbeelding is onjuist, omdat een 

afbeelding juist moet zijn, anders is het geen afbeelding. Het zegt dus te veel. Het meest passende 

woord dat we in onze taal hebben is: gelijkenis; dit drukt geen volkomen gelijkheid uit maar zekere 

overeenkomst. 

 

Wij krijgen geestelijk met Gods oordeel te maken als we met Hem één plant worden in Zijn dood. 

We moeten geestelijk leven uit kracht van Zijn leven der opstanding. Hij stond reëel op in en tot 

nieuwe levensorde en zo moeten wij geestelijk ook doen. 

 

Het lichaam der zonde. Dit is niet de gehele menigte der zonden maar het is het lichaam dat vroeger 

gesteld werd in dienst der zonde. Het lichaam op zichzelf is niet zondig maar het is onder de macht 

van de zonde. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Na de Catastrofe van het jaar 70. 
 

De documenten die geschreven werden door christenen die een leidende rol hebben gespeeld in de 

vorming van wat men de „Algemene Kerk” noemt, tonen duidelijk, dat de bijzondere boodschappen 

van Paulus vergeten, verwaarloosd of verworpen werden, dat er bij meerderen een neiging bestond 

het Evangelie te beschouwen als een nieuwe ,,wet” en te beweren dat men door werken kon 

gerechtvaardigd kon worden. Dus juist wat Paulus het meest had bestreden. Het was pas later, dat 

sommige personen en sommige groepen zich tegen de menselijke overlevering, het priesterlijk 

gezag, het moralisme, het sacramentalisme en andere menselijke afwijkingen verzettende, 
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terugkeerden tot de Schrift en, in zekere mate, wederom rekening hielden met het onderwijs van de 

Apostel der volken. 

 

Men is het er algemeen over eens, tenminste bij de protestantse theologen, dat Augustinus een der 

eerste is geweest, die Paulus opnieuw ontdekt heeft, ten minste voor wat betreft het persoonlijk 

geloof, het bewustzijn van zonde en de noodzakelijkheid van Gods genade. 

 

Maar, al is het waar dat na Augustinus, en vooral sinds de Reformatie, de theologen meer gelet 

hebben op de fundamentele gedachten van de brief aan de Romeinen, toch blijft het een feit, dat 

men niet voldoende gerekend heeft met het zeer bijzonder onderwijs van Paulus betreffende de 

hemelse en overhemelse sferen van zegening. En men schijnt ook niet te hebben ingezien, dat de 

Apostel nooit heeft geleerd dat de vormen der Wet afgeschaft zouden zijn voor alle christenen. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we een kort overzicht geven van de ontwikkeling van het 

Christendom gedurende de eerste eeuwen. 

 

1. De vorming van de zogenaamde „algemene” Kerk 
 

De delen der oude geschriften, die we in Het Onderwijs van de Apostel Paulus citeerden, hebben 

ons al enige aanwijzingen gegeven betreffende de evolutie van het christendom in het begin van 

zijn ontstaan. We stellen ons hier niet tot doel een min of meer volledige geschiedenis neer te 

schrijven van het ontstaan der „Kerk”, maar het zal nuttig zijn van meer nabij te onderzoeken hoe 

zich de verschillende groepen verhielden, die we uit het tijdperk der Handelingen hebben leren 

kennen, en op welke wijze een zichtbare organisatie werd gevormd, die beweerde de Kerk van 

Christus te zijn. 

 

Het tijdperk beginnende in het jaar 70 en zich uitstrekkende tot de derde eeuw is ons slechts bekend 

door een, in verhouding, zeer gering aantal documenten, van niet steeds betrouwbare inhoud, soms 

zelfs tegenstrijdig, en die de gebeurtenissen gewoonlijk niet op zeer objectieve wijze voorstellen. 

Bijgevolg, is het met enig voorbehoud, dat we de volgende aanduidingen doorgeven. 

 

Alvorens we de groepen christenen nagaan, een woord over de Joden, die niet in Christus 

geloofden. 

 

Voor Israël in het algemeen genomen, was zeker de verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel 

een verschrikkelijke ramp. Daarbij, niettegenstaande de vruchteloze poging van Bar Kochba (in het 

jaar 132 ongeveer) hield dit volk op een staat te zijn. En de genadeslag werd door keizer Adrianus 

gegeven door het verbod der besnijdenis. 

 

Toch moet men er ook acht op geven, dat de studie der Thora het nationale gevoel bij menigeen had 

verzwakt en de vreemde heerschappij meer dragelijker gemaakt. En het was dan ook deze Wet, die 

een steunpunt verschafte na het jaar 70 en vermeed dat de verwoesting van de Tempel en het op-

houden van het nationale bestaan de ineenstorting zou betekenen van het Judaïsme. Waar de 

eredienst verdween, werden ze nog meer gedrongen zich te verdiepen in de morele dingen en de 

studie der Thora. Zo begon zich dan het talmudisme te ontwikkelen, vooral onder de leiding van 

Rabbi Jochanan, leerling van Hillel. Later nam de Wet zelfs een zo voorname plaats in, dat men van 

,,nomocratie” heeft kunnen spreken. 

 

Als de christenen beweerden dat Israël nu voor goed had opgehouden Gods volk te zijn, en dat de 

gelovigen uit de volken nu het ware „geestelijke” Israël vormden, was het antwoord der Joden, dat 

de Sjekina, de heerlijkheid Gods, nog steeds met hen was, zoals in Egypte en Babylon. Hun hoop 

was nu dat die heerlijkheid Gods hen allen zou terugvoeren tot Zion en de Messias de stad zou 



Uit de Schriften 1958 Pagina 6 
 

wederopbouwen. 

 

Ook namen ze een stuggere houding aan t.o.v. de Christen-Joden, die niet meer beschouwd werden 

als een Joodse sekte, Hand. 18: 12-17; 24: 5, maar tegen het einde der eerste eeuw „ketters” 

genoemd werden (minim). Tegen hen werd zelfs een decreet van vervloeking uitgevaardigd: het 

„Birchat ham-Minim”. 

 

Wat gebeurde er nu met de Christen-Joden? Het Romeinse bestuur had ze ook eerst beschouwd als 

Joden, en daarom konden ze vóór het jaar 64 nog dezelfde voorrechten genieten als de Joden. Maar 

later veranderde alles, en onder keizer Nero was men er ten volle van bewust, dat ze Christus, een 

„nieuwe god” aanbaden. Waar deze God echter niet als zodanig erkend was door de Senaat, werden 

ze nu als „goddelozen” behandeld. Noch Jood, noch Heiden, vormden ze (met christenen uit de 

volken) een „derde geslacht”, dat zich niet onderwierp aan de godsdienstige gebruiken der 

Romeinen. Men weet, dat ze, vooral na de brand van Rome, even vervolgd werden als de andere 

Christenen. 

 

Daar er toen een méér besliste scheiding ontstond tussen de Christen-Joden en hun rasverwanten, 

mag men veronderstellen, dat er, vooral sinds de vervolgingen, een toenadering plaats vond tussen 

de Christenen van Joodse en Heidense oorsprong. Uit de geschriften van de „Kerkvaderen” blijkt 

dan ook, dat ze deze Christen-Joden (ten minste de groep die we met het woord „gematigden” 

bestempeld hebben) als goede Christenen beschouwden, hen slechts verwijtende nog Jood te blijven 

en de besnijdenis en de instellingen der Wet te behouden. 

 

Laat ons nu meer van nabij de ontwikkeling nagaan der drie groepen Christen-Joden, die we in het 

eerste deel hebben leren onderscheiden: de extremisten, de wedergeborenen en de 

gerechtvaardigden. 

Eigenlijk bestonden er, voor zover we weten, geen bepaalde groepen, behalve die van de 

Nazarenen van Jeruzalem, door Jakobus geleid. Na zijn dood ontstond er zelfs in deze gemeente 

onenigheid, en werd het nog moeilijker, na hun vlucht naar de andere zijde van de Jordaan, de 

verschillende richtingen duidelijk te onderscheiden. Het moet ons dan ook niet verwonderen, dat er 

enige verwarring heerst in de inlichtingen die we aangaande die tijd vinden. Des te meer, omdat de 

schrijvers, al gebruiken ze dezelfde naam (bijv. „Nazarenen” of „Ebionieten”) er niet steeds 

dezelfde groep mee aanduiden. 

 

Uit een algemeen onderzoek der documenten, heeft men geconcludeerd dat er bij de Christen-Joden 

minstens drie belangrijke richtingen bestonden na het jaar 70. 

 

Allereerst waren er diegenen, die voortkwamen uit de groep der wedergeboren gematigde Christen-

Joden en die men beslist nog „Nazarenen” kan noemen. Deze bleven dus getrouw aan het onderwijs 

der 12 Apostelen der besnijdenis, hielden de voorschriften der Wet, voor zover dit nog mogelijk 

was, maar verlangden niet dat de andere Christenen besneden zouden worden. Sommige auteurs 

schijnen te zeggen, dat ze in Pella, Berea en Kochba gebleven zijn. Andere spreken echter over een 

gemeente te Jeruzalem, geleid door Simeon, broeder van Jozef en dus oom van de Here Jezus en 

van Jakobus. Simeon zou al vóór het jaar 70 Jakobus opgevolgd hebben. Het is waarschijnlijk, dat 

een deel der Nazarenen ten oosten van de Jordaan bleef en een ander deel naar Jeruzalem 

terugkeerde. 

Zij geloofden dat Christus de Zoon Gods was en dus ook in zijn maagdelijke geboorte. Ze hadden 

veel eerbied voor Paulus als Apostel der volken, maar pasten zijn onderwijs niet toe op zichzelf. Ze 

begrepen dus niet dat de gebeurtenissen van die tijd de woorden van Paulus bevestigden, die we 

eind Hand. 28 vinden, en dat Israël nu tijdelijk opgehouden had Gods volk te zijn. Daaruit volgt, dat 

ze vasthielden aan hun nationale voorrechten en zich nog steeds beschouwden als de eerste kern van 

de Gemeente die Christus zou bouwen, Mat. 16: 18. Deze gedachte was wel juist vóór het jaar 69, 
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maar onjuist daarna, daar de vorming der nationale Gemeente van Israël nu tot een latere tijd werd 

uitgesteld, namelijk tot na de bekering van het volk, de wederkomst des Heren en het oprichten van 

Zijn Koninkrijk. 

 

Welk een tragische toestand voor die kleine groep, die eens de vertegenwoordiger was van de 

apostolische „orthodoxie”! Eerst door de Joden verworpen als ketters, werden ze ook weldra uit de 

groepering gebannen, die men de „algemene Kerk” begon te noemen. Zo waren ze (waarschijnlijk) 

niet slechts gescheiden van hun centrum, Jeruzalem, maar stonden alleen met hun anachronische 

geloof. Het kon niet anders of ze moesten langzamerhand verdwijnen. Toch menen sommigen, dat 

ze er nog in de vierde eeuw te vinden waren. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 61. 

 

VII. DE OPSTANDING. 

 

Inleiding. 
 

Alleen de Schrift leert de opstanding der doden. Menen meerdere geleerden dat we deze ook in de 

Perzische godsdienst vinden, nader onderzoek heeft geleerd dat ze pas in later eeuwen in die 

godsdienst is opgenomen door aanraking met het Christendom. Dit kan ook niet anders want alleen 

God kan openbaren wat na de dood komt. Uit zichzelf weet niemand dit. 

 

Opstanding houdt vijfderlei in:  

  

Ten eerste dat de mens niet als geest in een hogere sfeer voortleeft.  

 

Ten tweede dat hij na de dood komt in het stof der aarde (in het graf, sommigen in de zee of in de 

dood).  

 

Ten derde dat hij niet vernietigd wordt en de opstanding dus een nieuwe schepping zou wezen want 

wat er niet is, kan niet opstaan.  

 

Ten vierde dat de gehele mens in de doodsstaat verkeert en wel in een toestand die de Schrift een 

slaap noemt of ook nacht.  

 

Ten vijfde dat hij zonder ingrijpen van God niet uit deze slaap ontwaken kan. 

 

De Schrift leert geen zielsverhuizing zoals het Animisme, geen zelfstandig als geest voortlevende 

ziel die naar hogere gewesten opklimt, geen theosofische ontbolstering van verschillende sferen in 

de mens waarbij de sterfelijke vierheid (tot welke o.a. het lichaam behoort) ondergaat en een on-

sterfelijke drieheid blijft bestaan die zich dan weer incarneert, bezit neemt van een bevruchte eicel. 

Ze leert de opstanding Maar niet zoals de Ned. Geloofsbelijdenis deze opvat in Art. 37 waarin ze 

zegt: ,,Want al degenen die gestorven zijn, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samen gevoegd 

en verenigd zijnde met haar eigen lichaam in hetwelk zij zullen geleefd hebben. (Cursivering van 

ons). En ook niet zoals de Heidelbergse Catechismus in Zondag 22, Vr. en Antw. 57 leert: Vr.: 

„Wat troost geeft de opstanding des vleses?” Antw.: ,,Dat niet alleen mijn ziel van stonden aan tot 

Christus haar Hoofd zal opgenomen worden, maar ook mijn vlees, door de kracht van Christus 

opgewekt zijnde, met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal 

worden”. (Curs. van ons). Deze beide Belijdenisschriften leren in wezen geen opstanding der doden 

maar opstanding van het lichaam (des vleses) waarin de ziel weer ingeplaatst wordt, wat 
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verchristelijkt heidendom is, omgevormd Platonisme. 

 

Praktisch is alle Kerktheologie in overeenstemming met de Griekse idee der onsterfelijkheid en 

behept met de Plato-leer der zelfstandig voortlevende ziel. Gods Woord zegt dat een mens na het 

sterven dood is, en pas herleeft door opstanding. Het leert geen opstanding der lichamen maar der 

doden. 

 

De Schriftleer aangaande de opstanding is een andere dan die der Christelijke reïncarnatieleer, 

waarbij men de ziel weer terug laat keren in het opgewekte eigen lichaam. Zulk een verchristelijkte 

heidense filosofie maakt de opstanding overbodig, is in wezen een soort teruggang, De al „zalige” 

wordt ingebracht in zijn vlezen lichaam. Maar Paulus leert dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods 

niet beërven. Toch laat men het vlees opstaan. Waartoe is dit echter nodig. als de doden niet dood 

zijn en al bij God leven, waartoe dan de opstanding. Die komt eigenlijk te laat; dan brengt niet zij 

bij Christus maar, de dood. Althans bij de gelovigen. 

 

Zo lang als ook gelovigen deze Grieks-Christelijke-filosofie aanhangen, en dit doen zij bijna 

algemeen, zo lang zij, onwetende zijn van de eenvoudige Bijbelse waarheid die tot het begin der 

leer van Christus behoort, Heb. 6: 2, zolang zij menen naar het Paradijs te gaan of door Lk. 16 een 

blik in het hiernamaals menen te hebben geworpen en de toestand tussen dood en opstanding daar te 

zien geopenbaard, ondanks het feit dat deze „doden” lichamen hebben, zolang als de Calvinistische 

leer aangaande de zich losmakende ziel haar aanhangers bekoort, waarbij veel gevoel een rol speelt,  

zolang zal men Satans leugen geloven: Gij zult de dood niet sterven. Meer nog: zolang zal men 

geen oog hebben voor wat God wil doen aan hen die Zijn Woord hierin geloven: door de 

uitnemende grootheid Zijner kracht telkens de dood te zien overwonnen. 

 

Opgemerkt moet worden dat in de laatste tijd meerdere theologen tegen de oude filosofie zienswijze 

ingaan en de nadruk leggen op de opstanding. 

 

We gaan nu spreken over de opstanding van Christus en die der gelovigen. 

 

A Christus’ opstanding. 
 

1.Het belang van dit punt. 

 

Christus’ opstanding vraagt een aparte behandeling. Om meer dan één reden.  

Ten eerste om na te gaan, voor zover dit mogelijk is, wat er is gebeurd. De Schrift moet ons hierbij 

de gegevens aan de hand doen.  

Ten tweede om te letten op Gods machtig wonder: de inwerking van de uitnemende grootheid 

Zijner kracht.  

Ten derde omdat Christus’ opstanding de basis en hoop is voor die van de gelovige. We zullen een 

en ander niet strikt naar deze lijnen behandelen; de gegevens ervoor vindt men in het volgende 

overal verspreid. We willen er alleen in deze korte inleiding op wijzen dat Christus’ opstanding van 

zo’n centrale betekenis is dat er vele, ja alle lijnen op uitlopen of er hun aanvang in nemen. Zonder 

deze opstanding kan geen der beloften Gods vervuld worden noch het grote wereldconflict worden 

opgelost. Vooraf gaan we het O.T. door om de symbolen en voorzeggingen van Zijn opstanding na 

te gaan. 

 

2.Christus’ opstanding in de Schrift. 

 

a. In de Wet. 

 

Van Christus' opstanding vinden we in het O.T., evenals van de opstanding der gelovigen, meer 
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zijdelingse dan rechtstreekse gegevens. We kunnen niet alles na gaan, maar iets ervan moet 

genoemd worden. Beginnen we daartoe met de Wet, Mozes’ vijf boeken. 

 

Christus’ opstanding werd gesymboliseerd door Izaaks afkomen van het altaar; door Jozefs komen 

uit de gevangenis die symbool is van de dood; door het bewegen van de garf der eerstelingen des 

anderen daags na de sabbat, Lev. 23; door het vrijlaten van de vogel bij het reinigingsoffer van de 

melaatse, Lev. 14; door het uitkomen van de hogepriester op de grote verzoendag, Lev. 16. De 

opstanding lag in de symbolen ingeweven. Het belangrijkste type is Jozef. 

 

b. In de Profeten. 

 

Men weet dat de Hebr. Bijbel een andere volgorde van boeken heeft dan de onze en de Profeten 

daar zijn: Jozua, Richteren, 1-2 Sam., 1-2 Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf kleine 

Profeten. We bepalen ons vooral tot de vier z.g. latere profeten. 

 

Jes. 25: 8 „Hij zal de dood verslinden tot overwinning”. 

 

Dit woord wijst op een strijd tussen de Here en de dood. Hij blijft daarbij overwinnaar maar niet 

dan nadat Hij de dood in Zich opgenomen heeft. Zoals Aärons slang de andere slangen verzwolg 

Ex. 7: 12, zo zal Jahweh, door de dood in zich op te nemen deze verzwelgen tot overwinning. 

 

In Jes. 38 is Hiskia’s genezing symbool van ’s Heren opstanding. 

 

Jes. 53 is bekend en wijst duidelijk de opstanding aan. „Als Hij zijn ziel (d.i. Zichzelf) tot een 

schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal Hij zaad zien; Hij zal de dagen verlengen”, 

vs. 10. Een schuldoffer moest gedood worden. Toch zou Hij daarna „zaad” zien. Hij moest dus 

opstaan, de dagen verlengen. 

 

Hetzelfde blijkt uit vs. 12. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Toch zal God Hem een deel 

geven van velen en zal Hij de machtigen als een roof delen. Dit moet Zijn opstanding inhouden. 

 

Jeremia is symbool van Christus’ opstanding als hij uit de kuil gehaald wordt, Jer. 38. 

 

Jona is een zeer sprekend type. De vis was zijn graf, de uitwerping eruit typeert de opstanding. 

 

Zach. 12: 10 is bekend: “en zij zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen 

over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enige zoon”  

 

Israël zal over Christus’ dood wenen alsof hun eigen eerstgeboren zonen gestorven waren. Toch 

zullen zij Hem aanschouwen: de Doorstokene wordt de Verrezene, de Gekruisigde de Opgestane. 

 

Men ziet dat het letterlijke bewijsmateriaal niet zo groot is. Er zijn slechts enkele duidelijke 

bewijsplaatsen voor bij te brengen waaruit Israël in de Profeten de opstanding kon zien. Zij zijn 

evenwel voldoende om die vast te stellen. 

 

c. In de Psalmen. 

 

De Psalmen omvatten elf boeken (Spr., Job, Hoogl., Ruth, Klaagl., Pred., Esther, Daniël, Ezra-Neh., 

Kronieken). We nemen hiervan enige Psalmen. 

 

Bekend is Ps. 16: 9-11: „Gij zult mijn ziel (mijn persoon) in de sheool niet verlaten, Gij zult niet 

toelaten dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult Mij het pad des levens bekend maken”. 
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Dit woord geldt, naar Petrus uitlegt, de Christus, Hand. 2. God verliet Hem niet in de sheool, Zijn 

vlees ging niet tot ontbinding over. Dit is Zijn dood. Als er nu verder staat dat Hem het pad des 

levens bekend gemaakt zou worden, wijst dit Zijn opstanding aan. Deze is ook al vervat in de 

woorden: Mijn vlees zal zeker wonen. 

 

Ps. 22 kan mede dienen. Na vs. 16 en 17 met zijn „Mijn hart is als was, het is gesmolten in het 

midden mijns ingewands; Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan Mijn 

gehemelte, en Gij legt mij in het stof des doods”, volgt vs. 26: „Van U zal mijn lof zijn in een 

grote gemeente, Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die U vrezen”. 

 

Hierin ligt een dubbele opstanding: die van Christus en die van al degenen die Hem vrezen en al 

lang gestorven zijn. Zij zullen mede tegenwoordig zijn. Ook vs. 27 wijst daar op: „Ulieder hart in 

eeuwigheid (in de toekomende olam of aioon) leven”. 

 

Ps. 86: 13 kan mede dienen: „Gij hebt mijn ziel uit het onderste van de sheool gerukt”. 

 

De hoop van Christus ligt ook uitgesproken in Ps. 139: 8 “bedde ik mij in de sheool, Gij zijt daar”. 

Dit voorzegt David mede van zijn Heer. 

 

Men ziet dat ook hier het aantal teksten niet zo groot is en dat veel onder een bedekking verborgen 

ligt. Toch waren de Emmaüsgangers niet te verontschuldigen: zij geloofden niet alles wat in Wet, 

Profeten en Psalmen geschreven was en waren tragen van hart die niet verstonden dat Christus door 

lijden en dood tot Zijn heerlijkheid moest ingaan. 

 

d. In het N.T. 

 

Christus voorzegt Zijn eigen opstanding enige malen in de Evangeliën. 

 

Mt. 16: 21 „Van toen af begon Jezus Zijn discipelen te vertonen dat Hij moest henengaan naar 

Jeruzalem en veel lijden en gedood worden en ten derde dage opgewekt worden”. 

 

Zo ook in 17: 22, 23; 20: 18, 19; Mk. 8: 31; 10: 33, 34; Lk. 9: 22; 18: 32, 33. In elk der drie 

synoptische evangeliën dus drie maal. 

 

In het voorbijgaan zij opgemerkt dat de term „ten derde dage” tien maal voorkomt: Mt. 16: 4, 17: 

23, 20: 19; Lk. 9: 22; 18: 33; 24: 7, 21, 46; Hand. 10: 40; Kor. 15: 4; „na drie dagen” drie maal: Mt. 

27: 63; Mk. 8: 31, 9: 31 en „drie dagen en drie nachten”éénmaal. We houden de eersten voor de 

juiste tijdsaanduiding, de anderen voor spreekwijzen. Christus stond op de derde dag na Zijn 

kruisiging en is niet drie etmalen in het graf geweest noch na drie dagen opgestaan. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 37. 

 

6. De Calvinistisch-Gereformeerde Doopsbeschouwing. 

 

A. De Doop der volwassenen. 
 

Wij komen nu tot de Calvinistisch-Gereformeerde doopsbeschouwing. Wij noemen deze zo om aan 

te duiden dat we hiermee niet die der Gereformeerde Kerken in normale zin op het oog hebben 
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maar die van de Kerken der Calvinistische Reformatie, later uiteengegaan in verschillende 

stromingen maar allen zich baserend op de Drie Formulieren van Enigheid of op de bodem er van. 

Wat al deze Kerken leren over, of waaraan zij zich praktisch t.o.v. de doop nog houden, ligt uit-

gedrukt in Art. 34 der Ned. Geloofsbelijdenis dat we nu gaan bespreken. We citeren er eerst een 

gedeelte van. 

 

aa. Eerste deel van Art. 34 der Ned. Geloofsbelijdenis. 

 

„Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een 

einde heeft gemaakt aan alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot 

verzoening en voldoening der zonde en dat Hij, afgedaan hebbende de besnijdenis, in de plaats 

daarvan heeft verordend het Sacrament des doops, door hetwelk wij in de Kerk Gods ontvangen en 

van alle andere religiën afgezonderd worden om geheel Hem toegeëigend te zijn, Zijn merk- en 

veldteken dragende; en dient tot een getuigenis dat Hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde 

een genadig Vader. Zoo heeft Hij dan bevolen te dopen al degenen die de Zijnen zijn in den naam 

des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water; ons daarmee te verstaan 

gevende, dat gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmee begoten 

worden, hetwelk op het lichaam desgenen, die den doop ontvangt, gezien wordt en besprengt hem, 

alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de zielen doet door de Heiligen Geest, die 

besprengende en zuiverende van hare zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot 

kinderen Gods. Niet dat zulks door het uitwendig water geschiedt, maar door de besprenging des 

dierbaren bloeds des Zoons Gods die onze Rode Zee is door welke wij moeten doorgaan om te 

ontgaan de tirannieën van Farao, welke is de duivel, om in te gaan in het geestelijke land Kanaän. 

Alzo geven ons de dienaren van hunne zijde het Sacrament en hetgeen dat zichtbaar is. maar onze 

Heere geeft hetgeen door het Sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, 

wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze 

harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid 

zijner vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met alle zijne 

werken. Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet 

maar eens gedoopt worden met den enigen Doop zonder dien nooit meer te herhalen; want wij 

kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Maar deze Doop is niet alleen nut zolang het water op 

ons is, en dat wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens”.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No. 2 FEBR. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 2. 

 

HEBREEËN 11 HET GELOOF VAN JOZEF II. 

 

Door geloof heeft Josef aan het einde van zijn leven herinnerd aan de uittocht der kinderen  

(zonen) Israëls uit Egypte.        Vs. 21a. 

 

Aan het einde van zijn opmerkelijke levensloop hielden Jozefs gedachten zich niet zozeer bezig met 

wat God in en door hem uitgewerkt als wel wat Hij voor Zijn volk beloofd had. In zijn hart waren 

,,de dingen die men hoopt.” Hij „maakte melding” van de uittocht. 

 

Het woord dat de S.V. overgezet heeft door „gemeld” en de Nwe. door „melding gemaakt” zou o.i. 

iets sterker  weergegeven moeten zijn, n.1. door „herinneren”. Zo kan men het o.m. vertalen in Lk. 

17: 32; Joh. 16: 4, 21; Hand. 20: 35 en Heb. 11: 15. Het wijst op iets waaraan men weer moet (gaan) 

denken. 

 

Hoe is Jozef er nu toe gekomen op de uittocht te wijzen en daaraan te herinneren? De bevrijding 

had nog niet plaats gehad en daaraan kon hij dus niet herinneren. Waaraan dan wel? Is het niet 

geweest het woord der belofte van Gen. 15 waarop hij gedoeld heeft en had hij zelf niet verdrukking 

en bevrijding meegemaakt? 

 

Jozef dacht aan de belofte aan zijn overgrootvader gedaan. Al of niet opgeschreven was deze 

doorgegeven aan zijn grootvader Izaak en door hem weer aan zijn vader Jakob. Deze kan ze echter 

ook zelf van Abram gehoord hebben omdat hij vijftien jaar oud was toen de laatste stierf. Hoe dan 

ook, Jozef kende het woord van Gen. 15: 13-16; „Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker dat 

uw zaad vreemd zal zijn in een land dat van hen niet is en zij zullen hen dienen en zij zullen ze 

verdrukken vier honderd jaar. Maar Ik zal het volk ook richten hetwelk zij zullen dienen en 

daarna zullen zij uittrekken met grote have. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren,” 

 

Dit woord was gedeeltelijk vervuld. Abrams nakomelingen waren nu in een land dat het hunne niet 

was. Er was echter nog geen verdrukking want Jozefs broeders vonden genade in Farao’s ogen, 

Gen. 45: 16-18 en kregen het beste van het land, 47: 27. Maar het vierde geslacht was niet meer zo 

ver af. Als men van Jakob af rekent heeft men: Jakob – Jozef - Jozefs zonen - zijn kleinzoons. De 

verdrukking stond betrekkelijk spoedig te wachten. Maar ook de verlossing. En met het oog daarop 

herinnert hij aan de uittocht en zegt: „Ik sterf maar God zal u gewis bezoeken en Hij zal u doen 

optrekken uit het land hetwelk Hij Abraham, Izaak en Jakob gezworen heeft. En Jozef deed de 

zonen Israëls zweren zeggende: God zal u gewis bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier 

opvoeren”, Gen. 50: 24, 25. 

 

Twee maal vinden we hier de woorden: God zal u gewis bezoeken. In het Hebr. is dit: God zal u 

bezoeken, bezoeken. Dit is een taaleigen dat beklemtoont en daarmee zekerheid uitdrukt. Zou er 

verdrukking en slavernij komen, God zou Zijn belofte houden en het volk bevrijden. En daaraan 

herinnert Jozef zijn broeders die bij zijn sterfbed staan en die hem overleefd hebben. 
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Velen van Gods beloften aan Israël gedaan zijn ook nu nog niet vervuld. Velen menen dat men ze 

daarom niet naar de letter moet nemen of dat ze slechts overdreven Joodse uitingen zijn van 

geestdrijvers. Het behoort mede tot onze taak aan die beloften te herinneren en er op te wijzen dat 

de uittocht uit Egypte die eenmaal plaats had symbool is van een veel groter uittocht uit al de landen 

waarin Israël verstrooid is. God zal andermaal, Hebr.: voor de tweede maal, Zijn hand aanleggen 

(opheffen) om Zijn volk uit vele landen te verlossen. Jes. 11: 11. Even zo vast als de eerste verlos-

sing was, even zo vast staat de tweede. 

 

Het herinneren kan ook voor ons van toepassing zijn. Al moge de tussenbedeling, door Paulus 

ingeluid, ook nog zo lang duren, eenmaal komt de tijd dat God met Zijn werk erin klaar is en allen 

uit de dood verlost heeft die tot het Lichaam van Christus behoren. De Leden ervan die een sterfbed 

als Jozef mogen hebben, zullen zeker daarvan getuigen en voor anderen aan het woord hunner 

belofte herinneren.       P. 

  

De Brief aan de Romeinen 

No. 50. 
 

Wij. Het lichaam der zonde dat geestelijk in de dood gaat met Christus is hetzelfde lichaam dat in 

nieuwheid van leven moet wandelen. Ook het subject ervan, het ik, is hetzelfde. Daarom spreekt de 

apostel van „wij”. Die „wij” zijn dezelfde personen van voor en van na de rechtvaardiging. Hun ik-

heid is niet veranderd maar in die ik-heid is iets veranderd. Het “ik” is medegekruisigd, 

medegestorven, medebegraven en medeopgewekt. Daarom zegt Paulus in Gal. 2: “Ik ben met 

Christus gekruisigd, en ik leef, maar niet meer ik maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in 

het vlees leef, dat leef ik in het geloof van de Zoon Gods” vs. 20. Het ik is gekruisigd, toch leeft 

het, het leeft niet meer, toch leeft Christus in dat ik (in mij). Het subject blijft, maar in die ik-heid is 

iets gebeurd: het proces der rechtvaardiging. 

 

Gerechtvaardigd van de zonde. Van deze zinsnede worden meerdere vertalingen gegeven. We 

noemen deze: de Nwe Vert.: is rechtens vrij van de zonde; Van Leeuwen in Korte Verklaring: op 

hem heeft de zonde geen aanspraak; Leidse Vert.: is daardoor buiten de zonde gesteld; Brouwer: 

die is van de zonde bevrijd; Canisius-Vert.: is vrijgemaakt. 

 

Rom. 5 leert dat we tot zondaren gesteld worden; dat is de aanklacht gedaan door ons geweten, 

gedaan door de wet, het gebod dat tot ons komt na de geboorte van Boven (Rom. 7). Hoe zullen we 

ons rechtvaardigen. God heeft hiertoe de Mens Christus Jezus gegeven. Deze heeft door één daad 

twee dingen volbracht: Ten eerste de straf op de doelmissing gedragen: de dood; wanneer nu Zijn 

kruisdood de onze wordt, ondergaan wij in en met Hem de straf. Ten tweede, juist door de dood 

voldoet Hij aan de vordering n.l. de volbrenging van de priesterlijke bediening. Adam had moeten 

willen sterven; hoe anders had hij hem die het geweld des doods ook toen al had, kunnen 

overwinnen. En hoe had hij anders de Pre-Adamietische mensheid uit de dood kunnen verlossen. 

We denken veel te gering van de hoge taak die Adam moest verrichten: hij had profeet, priester en 

koning moeten worden van de oude wereld. Hij viel terzijde, viel uit. Daarmee miste hij zijn doel. 

Dit is de beschuldiging die tegen hem en allen die uit hem zijn ingebracht wordt. Maar nu komt 

Christus en voldoet wel aan de eis. Hij sterft. Hiermee volbrengt Hij de taak die Adam had moeten 

volbrengen. Door met Hem te sterven, hebben wij deze ook volbracht en zijn we gerechtvaardigd 

van de zonde, af van de zonde (het Gr. heeft hier “apo”, af.), deze rust niet meer op ons. 

 

Bekijken we nu de vertalingen, dan blijkt dat de Nwe en de Leidse de zaak vrij goed benaderen. Bij 

die van Van Leeuwen en die van Brouwer kan een andere gedachte doen ontstaan, n.l. dat we geen 

zonden meer zouden doen; die van Canisius is te kort. Gerechtvaardigd van de zonde wil o.i. niet of 

niet alleen zeggen dat aan de macht van de zonde een eind is gekomen, dat zij de mens niets meer 
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kan doen evenals een heer over een gestorven slaaf geen macht meer kan doen gelden. Op zichzelf 

is dit wel waar, maar dit is, o.i. negatief. We geloven dat de dood van Christus een positief iets is: 

een beantwoorden aan wat God oorspronkelijk van Adam gewild heeft, de volbrenging van een 

taak. 

 

Men zal zeggen: van dit alles lezen we in Genesis niets. Volkomen waar. Echter, ten eerste is Adam 

al heel aan het begin uit zijn roeping uitgevallen; ten tweede behoort dit gedeelte tot de verzwegen 

verborgenheid: ten derde is dit een projectie vanuit de laatste Adam en nemen we aan dat wat Hij 

deed ten dele door Adam had moeten worden volbracht. Ten dele, d.w.z. Adam had niet behoeven 

te sterven voor het Adamietische geslacht omdat dit dan niet tot zonde was vervallen; voorts was hij 

niet onder de vloek der wet gekomen die gesymboliseerd wordt in het kruis. Als priester had hij 

echter zichzelf Gode moeten offeren en dat om de gevallen voorwereld met God te verzoenen. Wie 

de drie ambten van Christus die we in het O.T. Hem zien toegekend, niet projecteert op Adam kan 

Hem maar zeer gebrekkig ja vaag zien als Laatste Adam. 

 

Rom. 6: 8. als wij nu met Christus gestorven zijn, (zo) geloven wij ook dat wij met Hem zullen 

leven, 9. wetende dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft: de dood is geen meester 

meer over Hem. 10. Want wat Hij stierf dat stierf Hij der zonde éénmaal en wat Hij leeft, dat leeft 

Hij Gode. 

 

Met Christus gestorven, met Hem leven. Met Christus gestorven. Ook hier vinden we weer een 

„met”, nu wel niet in het werkwoord „sterven” maar als voorzetsel voor „Hem”. Wij zijn met Hem 

gestorven en zullen ook eenmaal met Hem leven. In de opstanding. Basis hiervoor is dat Christus 

niet meer kan sterven. Hij staat niet meer onder de heerschappij van de dood: Hij heeft Zich daar 

eenmaal vrijwillig onder gesteld, nu is dit voorbij en is Hij er vrij van. Zo ook wij; eenmaal 

geestelijk gestorven, zijn wij in de opstanding vrij van de dood en hebben dan aionisch leven. 

Christus is gestorven voor de zonden, Hij leeft nu voor God. 

 

Der zonde gestorven. Dit betekent niet dat Christus in of voor de zonde geleefd zou hebben en de 

dood daaraan een eind zou hebben gemaakt. Hij is echter tot zonde gemaakt: Hij was voor God het 

grote zondoffer en dit nam de zonde weg. Door Zijn dood heeft Christus op Golgotha eens voor al 

met de zonde afgedaan. Door Zijn dood voldeed Hij aan Gods eis en was de zonde, de doelmissing 

en het terzijde vallen, overgegaan in een doelbereiking en het volkomen wandelen in de weg der 

gerechtigheid. 

 

Hij leeft Gode. Zijn opstandingleven is buiten alle aanraking en boven de macht van alle zonden 

Christus is slechts éénmaal geofferd en Zijn offerande is eens en voor al. Nu leeft Hij om de zonde 

te niet te doen, buiten werking te stellen, om die om te zetten in doelbereiking om tot 

rechtvaardigen te stellen en alzo God te verheerlijken. 

 

Rom. 6: 11. Zo ook gij, rekent u zelf als dood voor de zonde maar als levend voor God in Christus 

Jezus. 12. De zonde heerse dus niet in uw sterfelijk lichaam, dat gij aan haar begeerten 

gehoorzaamt. 
 

Zo ook gij. De gelovige heeft wat Christus heeft. Het wordt hem toegerekend. Welnu, dan moeten 

zij die gerechtvaardigd zijn het er voor houden dat zij evenals Christus der zonde stierf, ook voor de 

zonde dood zijn, dat zij niet meer in de oude vroegere toestand leven maar zichzelf evenals Christus 

voor God leeft voor Hem zich levend beschouwen in Christus Jezus. Daarom moet de zonde niet 

heersen in hun sterfelijk en langzaam stervend lichaam om toe te geven en te gehoorzamen aan de 

begeerten van dat lichaam. 
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Op zichzelf heeft het lichaam geen begeerten. Het lichaam is instrument. De begeerten worden 

uitgewerkt door het lichaam. Dat Paulus nu toch spreekt over de begeerten van het lichaam is om 

aan te geven dat de zondige begeerten die nog in de gelovigen zijn overheerst moeten worden door 

het er voor rekenen d.i. houden dat zij der zonde dood moeten zijn. Ook over het lichaam moet het 

nieuwe leven zich uitstrekken. als de gelovige de zonde in zich laat heersen, dan zou deze bewerken 

dat het lichaam aan haar begeerte voldeed. Deze begeerte strekt zich uit over drieërlei terrein: de 

begeerlijkheid des vleses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens. 1 Joh. 2 :  1 6 .  

Daaraan mag niet toegegeven worden. 

 

Rom. 6: 13. En stelt uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapenen der ongerechtigheid 

maar stelt uzelf God ter beschikking als uit de doden levend geworden en uw leden aan God als 

wapenen ter gerechtigheid, 14. want de zonde zal over u niet heersen, gij zijt immers niet onder 

de wet maar onder de genade. 

 

De dienst der leden. Geeft vs. 12 de negatieve vs. 13 en 14 geeft de positieve zijde aan. Niet alleen 

moet de zonde geen heerschappij meer voeren en daarom moet de gelovige zijn leden, d.i. de gaven 

die hij heeft en door zijn geest, ziel en lichaam uit kan werken, niet stellen in dienst der zonde maar 

hij moet al zijn gaven van hart, ziel, verstand en kracht ten dienste van God stellen en deze 

gebruiken tot Zijn eer. Dit moet men doen omdat men in de geest met Christus is opgewekt. Waar 

Hij nu voor God leeft, moet de gerechtvaardigde dit ook doen. Men moet aan de zonde niet meer 

toe geven en deze als heerseres gehoorzamen maar God als Heerser dienen. 

 

Niet onder de wet, maar onder de genade. als zij nog onder de wet waren, zouden zij onder de 

heerschappij der zonde wezen want „de kracht der zonde is de wet”, 1 Kor. 15: 56. Dit is: de wet 

prikkelt de zonde tot ongehoorzaamheid. Maar nu zij niet onder de wet zijn is deze prikkeling 

vervallen. Zij zijn onder de genade en deze prikkelt zeker niet tot on- maar tot gehoorzaamheid, niet 

tot een leven van doelmissing en het daardoor ingaan tegen God maar wekt ten volle op tot een 

leven van doelbereiking en het daardoor leven voor Hem. Wat dit inhoudt zal de apostel nader uit-

werken in hfdst. 7: 1-6. 

 

Tot besluit dit: Tot drie maal toe gebruikt Paulus in dit hoofdstuk de benaming: Christus Jezus en 

niet: Jezus Christus. Dit is niet zonder betekenis. Jezus is de naam des Heren in Zijn vernedering, 

Christus is geen eigennaam maar een ambtsnaam en betekent: Gezalfde. Wanneer Paulus meer wil 

wijzen op Christus’ vernedering gebruikt hij de benaming Jezus Christus, als hij meer let op Zijn 

verhoging dan is het Christus Jezus. Christus is bij hem de vervoleindigde en niet alleen gezalfde 

mens en deze mens is Jezus. Verder is het opmerkelijk dat alleen Paulus de benaming Christus 

Jezus gebruikt. (96 maal) Dat ze ook staat in 1 Petr. 3: 10 en 14 is een onjuistheid van de S.V.. de 

oude handschriften hebben hier alleen Christus. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Een tweede groep, die men zeer zorgvuldig van de vorige moet onderscheiden, is die der 

Ebionieten. Het waren zeer waarschijnlijk de voortzetters van de „extremisten” uit de tijd der 

Handelingen, want zij beweerden ook dat de voorschriften der Wet door alle mensen gehouden 

moesten worden ter behoudenis. Hun opvatting was dus volkomen in strijd met het onderwijs van 

de Apostel Paulus. Men heeft verondersteld dat ze voortkwamen uit de sekte der Farizeeën, Hand. 

15: 5. Ze beschouwden de Here als een mens door God verkoren en (door de doop) als Here en 

Zoon Gods „aangenomen”. De eigenlijke Ebionieten geloofden dus niet in het voorbestaan van 

Christus, noch in zijn maagdelijke geboorte. Later gebruikten ze de Griekse vertaling van het O.T. 

door Symmakus (ongeveer 170). 
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Waar ze beweerden dat er geen heil was buiten Israël, bleven ze totaal gescheiden van de 

Christenen uit de volken. Omgekeerd werden de Ebionieten, terecht, door de ware Christenen 

ketters genoemd, omdat ze niet geloofden in de godheid van Christus en Hem niet als Behouder 

beschouwden. 

 

Ze bevonden zich vooral in Palestina en Syrië, maar sommigen verbleven waarschijnlijk ook in de 

omringende landen. Natuurlijk bestonden er ook bij hen verschillende opvattingen, en deze hebben 

met de tijd ook een verdere ontwikkeling ondergaan. In het jaar 135 ongeveer werd een geschrift 

opgesteld, Kèmgmata Petrou (Predikingen van Petrus) genaamd, dat de opvattingen der 

meerderheid in die periode uitdrukte. Zij meenden dat de Here Jezus de profeet was, die de Joden 

verwacht hebben, en waarvan Mozes het antitype was, Deut. 18: 15. Deze „Zoon des mensen” was 

eerst gekomen om aan de Wet een meer geestelijke vorm te geven. Bij zijn wederkomst zou hij ze 

helemaal afschaffen, en dan zou zijn Koninkrijk op aarde beginnen. Intussen moesten de volken de 

voorschriften waarnemen, want anders konden zij niet behouden worden. 

 

Ze behielden het O.T. maar beweerden dat de tekst vervalst was, en legden het overige op hun 

bijzondere wijze uit. Volgens hen zou de Tabernakel nooit door de Tempel vervangen moeten zijn 

geworden en was de Wet van Mozes met haar offers, strikt genomen, niet naar Gods wil, maar 

slechts toegelaten met het oog op de geestelijke zwakheid van het volk. Ze meenden dat de Tempel 

in het jaar 70 verwoest werd omdat God niet langer kon dulden dat offers gebracht werden, die door 

de „Zoon des mensen” waren afgeschaft. 

 

Het was dus door een afbrekende kritiek van het O.T. dat ze de oplossing zochten van de 

problemen, die werden opgeworpen door de catastrofe van het jaar 70. 

 

Voor wat nu de gerechtvaardigde Christen-Joden betreft, die gedurende de periode der Handelingen 

Paulus gevolgd waren in de dood t.o.v. de zonde, kent men geen document dat men hun zou kunnen 

toeschrijven. Hetzelfde kan gezegd worden van de „getrouwen”, leden van de Gemeente der grote 

Verborgenheid. Deze christenen waren niet talrijk en waarschijnlijk verspreid. Daar hun geestelijke 

positie zonder twijfel niet begrepen werd door de Heidenen, noch zelfs door de meeste andere 

Christenen, is het niet verwonderlijk, dat de ons bekende geschriften er niet over spreken. 

 

Nog enkele woorden over een andere Joodse groep, vóór we over de Christenen uit de volken 

spreken. Het betreft degenen, die Ritschl de „Esseense Jodenchristenen” genoemd heeft. Zij 

stamden misschien af van aanhangers van de sekte der Essenen, die in zekere mate het onderwijs 

der 12 Apostelen der besnijdenis hadden aanvaard. Men heeft er op gewezen, dat de Essenen 

voortgekomen kunnen zijn van de Rechabieten, waarover Jer. 35 handelt, en die geen wijn dronken, 

niet zaaiden, geen wijngaard hadden, geen huis bouwden, maar in tenten woonden. 

 

De Essenen leefden vooral ten oosten van de Jordaan en de Dode Zee. Ze vormden gesloten 

gemeenschappen, namen op zeer strikte wijze besnijdenis, sabbat en andere voorschriften der Wet 

waar, maar wilden niets weten van de bloedige slachtoffers in de Tempel. Zij dronken geen wijn, 

aten geen vlees en voerden allerlei wassingen uit. 

 

De Ebionieten hadden vele dingen gemeen met de Essenen, en dit moet ons niet verwonderen, daar 

ze in dezelfde streken woonden. Mogelijk stamden sommige Ebionietische groepjes af van de 

Essenen. 

 

Welke inlichtingen vinden we nu voor wat betreft de houding der Christenen uit de volken, na de 

verwoesting van Jeruzalem? Zoals allen die zich ingespannen hebben een „Kerkgeschiedenis” te 

schrijven het hebben doen opmerken Eusebius vooraan, leveren de geschriften slechts weinige, en 
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dikwijls onduidelijke, inlichtingen over wat er in de eerste eeuwen gebeurde. Wat ons ten zeerste 

zou moeten verwonderen als het in die tijd geweest zou zijn dat de Gemeente van Christus zich 

begon te vormen. 

 

Het valt niet te betwijfelen, dat de eerste eeuw eindigde in een algemene verwarring en in de 

ontwikkeling van een menigte verschillende strekkingen die al in kiem bestonden aan het einde van 

het tijdperk van Handelingen. 

 

De verwachting van de spoedige wederkomst des Heren en van het oprichten van zijn Koninkrijk 

was toen algemeen. Want niet alleen had Christus dit aangekondigd, maar ook Jakobus, Petrus en 

Johannes, zonder te spreken over Paulus, Jak. 5: 7, 8; 1 Petr. 4: 7; 2 Petr. 3: 4, 12; 1 Joh. 2: 28. Met 

het oog op hun vertrouwen in de Twaalf, hun afhankelijkheid van de nationale toekomst van Israël, 

hun verwaarlozing der woorden van Paulus betreffende het terzijde zetten van dit volk en het begin 

van een nieuwe bedeling, was zeer zeker ook voor hen het jaar 70 een zware beproeving. 

 

Weliswaar hebben de woorden des Heren, die we in Mat. 23: 36-39 vinden, hen kunnen 

voorbereiden voor de verwoesting van Jeruzalem, maar niet voor de verwerping van Israël. 

Inderdaad, ze konden die voorspellingen min of meer toepassen op de gebeurtenissen van hun tijd. 

maar ze moesten zich dan ook rekenschap geven, dat de woorden van Mat. 24: 9-36 alleen een 

tijdperk van verdrukking konden betreffen, dat onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst des 

Heren, vs. 29. En gedurende dit tijdperk zou, volgens de Schrift, Israël nog steeds in zijn land 

moeten zijn en zouden de profetieën van Daniël betreffende het laatste der 70 zeventallen jaren die 

bestemd waren over Israël en over de heilige stad, Dan. 9: 24-27, vervuld moeten worden, Mat. 24: 

15 en zie Dan. 11: 31; 12: 11. Hieruit volgt, dat, als ze meenden dat de voorspellingen van Mat. 23 

en 24 zich al in hun tijd begonnen te vervullen en de Here dus weldra zou wederkomen, ze ook 

moesten geloven dat Israël als uitverkoren volk moest blijven bestaan tot op die wederkomst. Na het 

jaar 70 bleek het echter, dat Israël toch terzijde gezet was vóór de wederkomst. Alles moest hen dus 

onbegrijpelijk toeschijnen en die totaal onvoorziene verwerping moest hen geheel in de war 

brengen. 

 

Maar toch konden de ware christenen hun godsdienst niet prijsgeven, en ze moesten dus hun 

vroegere opvattingen herzien en een oplossing vinden. 

 

In het kort samengevat, deed het hoofdprobleem zich als volgt voor: aan de ene kant schenen de 

feiten er op te wijzen, dat het eigenlijk niet door Israël was, dat de behoudenis tot de volken zou 

komen, maar aan de andere kant hadden de profeten, de Here en de Apostelen Israël duidelijk 

aangeduid als het uitverkoren volk. Er bleef dan voor hen slechts één mogelijkheid over een 

oplossing te vinden, namelijk door het voorbeeld te volgen van de Alexandrijnse Joden, die in 

contact met de Griekse beschaving en gescheiden van Jeruzalem,  en de tempelcultus, geleerd 

hadden vele delen der Schrift op zinnebeeldige wijze uit te leggen. 

 

Door onze aanhalingen uit de oude geschriften, die we in Het Onderwijs van de Apostel Paulus 

gaven, zal de lezer al gemerkt hebben, dat het werkelijk in deze richting was, dat de christenen zich 

hebben begeven. Er waren wel sommigen, zoals Marcion, die zeer radicaal het gehele O.T. 

verwierpen, maar de grote meerderheid deed dit niet en ging er nu toe over alles op symbolische 

wijze uit te leggen, de Schrift te „vergeestelijken”. We hebben gezien dat Barnabas in dit opzicht 

een extremist was, want volgens hem hadden de Joden zelf nooit de letterlijke zin moeten aan-

vaarden: dus geen besnijdenis, geen sabbat, geen wettisch rituaal. Maar in het algemeen 

vergenoegde men zich met een meer gematigde vergeestelijking: Israël moest dit alles wel 

waarnemen, maar het had slechts een symbolische betekenis. In zekere zin was deze gedachte zeer 

redelijk, maar ongelukkigerwijze meenden ze, evenals Barnabas, nu ook te moeten besluiten dat 

Israël niet waardig bevonden was het goddelijk Verbond te behouden en dat de Here dit Verbond nu 
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aan de christenen gegeven had. Deze laatsten waren nu het „volk zijner erfenis”. Zo schreef Justinus 

(begin der tweede eeuw) het volgende, dat de algemeen gangbare gedachte van zijn tijd weergaf: 

„Het ware geestelijke volk Israël, het volk van Juda, Jakob, Izaak en Abraham zijn wij”. (Dialog. 11:5) 

Israël was dus ook maar een symbool van de „Kerk”. 

 

Ziedaar dus de hoofdgedachte, die niet alleen die onvoorziene gebeurtenissen, volgens hen, konden 

uitleggen, maar die ook een basis leverde voor de vorming van een nieuwe, ware eenheid. 

Vroeger toch, vormde Israël een volk, een eenheid van theocratisch karakter, met een organisatie en 

een eredienst die door God was ingesteld. Nu echter begreep men, dat die nationale eenheid slechts 

een beeld was. Het christendom was nu in de plaats getreden van het Jodendom, ja vormde het ware 

Israël, en er moest dus een nieuwe eenheid gevormd worden, niet meer van ras en natie, maar een 

internationale, algemene, die weldra de hele aarde zou omvatten. 

Men stond nu natuurlijk voor de vraag: wanneer werd Israël door God verworpen en wanneer begon 

dus de ware Kerk? Waar men meende dat deze laatste door de 12 Apostelen was opgericht, moest 

men teruggaan tot het begin van het tijdperk der Handelingen, en het Pinkstergebeuren scheen zeer 

geschikt te zijn om deze dag in het bijzonder te beschouwen voor het begin der Kerk. Men lette 

echter goed op de gevolgen van deze gedachte: 

 

1. Indien Israël ophield Gods volk te zijn in het begin van de periode der Handelingen, dan moest 

men hieruit besluiten, dat de eigenlijke reden van die verwerping was, dat dit volk de Here Jezus 

had verloochend en aan de Romeinen overgeleverd. De totale schuld van het gebeurde werd dan 

ook op de Joden geworpen. In het Aanhangsel zullen we nagaan hoe deze gedachte het uitgangspunt 

werd van alle latere „christen” antisemitisme. Het kruis was steeds het hoofdargument om de Joden 

te verwensen en te vervolgen. 

 

2. Hetgeen de Here zei, vlak vóór en na het kruis, werd toegepast op de Kerk. Zo bijv. de 

handelingen bij de laatste Pascha-maaltijd en de opdrachten der Apostelen al de volken te 

onderwijzen. 

 

3. Ook wat er gedurende het ganse tijdperk der Handelingen gebeurde werd als norm beschouwd, 

waarop men allerlei kerkelijke gebruiken kon doen steunen. 

 

Het is echter zeer belangrijk er op te letten, dat zelfs tot het midden der tweede eeuw men nog niet 

dacht aan een Kerk in de zin van een algemeen zichtbaar instituut. Men bleef nog steeds de 

wederkomst des Heren verwachten. 

 

Dit blijkt uit meerdere oude geschriften. Zo citeert bijv. Eusebius (III, 20) een deel uit een geschrift 

van Hegesippus, waar deze handelt over de vraag van keizer Domitianus (jaren 81 tot 96) aan de 

verwanten van de Here, betreffende Christus en zijn Koninkrijk. Hun antwoord was „dat het geen 

werelds Koninkrijk, maar een hemels en engelachtig rijk zou zijn; dat het zou verschijnen bij het einde der 

wereld, als Hij in heerlijkheid de levende en de doden zou oordelen en allen toedelen naar hun werken”. 

Hermas, die waarschijnlijk in het begin der tweede eeuw schreef, spreekt over de gezichten die hij 

beweerde gehad te hebben, waar de Gemeente (ekklèsia) voorgesteld werd, hetzij door een vrouw 

(die al geschapen was vóór alle dingen), hetzij door een toren, die gebouwd werd door engelen en 

waarvan de stenen de Apostelen, bisschoppen, leraars, oudsten en gelovigen in het algemeen 

voorstelden. 

 

Die gezichten van Hermas betreffen echter geen zichtbare organisatie, maar wel een geestelijke 

eenheid. En als hij vraagt of het einde der wereld gekomen is, dan krijgt hij tot antwoord, dat de 

bouw nog niet voltooid is, maar het weldra zal zijn en het einde dan ook zal gekomen zijn. (Gezicht 

3:8). 
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In de brieven van Clement en van Ignatius worden de lokale gemeenten aangespoord eensgezind te 

zijn en zich aan de oudsten te onderwerpen zoals soldaten aan hun oversten, en begint de gedachte 

van de algemeenheid der Gemeente een vorm aan te nemen. Ignatius gebruikt zelfs (voor het eerst) 

de uitdrukking „Katholieke Kerk”, maar nog niet in de zin van een zichtbare algemene organisatie 

met een wel bepaald centrum (al schijnt hij de gemeente van Rome zeer hoog te schatten). 

Het was eerst tegen het einde der tweede eeuw, dat men „synoden” begon te vormen, Allereerst in 

Azië en Griekenland, en later in meerdere andere landen. En deze werden pas uitgebreid tot 

algemene „concilies” in de loop der derde eeuw. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 62. 

 

3.In het hart der aarde. 

 

Voor we nader bij Christus’ opstanding stil staan, willen we nogmaals nagaan waar Hij geweest is 

tussen Zijn dood en verrijzenis. Men weet dat de Orthodoxe en Rooms-katholieke Christenheid 

meent dat Hij met Zijn ziel of geest, men houdt beide voor identiek, bij de Vader is geweest en Zijn 

lichaam in Jozefs graf. Wie ons gevolgd heeft bij onze onderscheiding tussen ziel en geest, zal 

inzien dat genoemde visie onjuist is. We willen dit nog nader aantonen. 

 

Ten eerste voorzegt Hij van Zichzelf dat Zijn ziel in de Sheool of Hades zou zijn, Ps. 16: 10. Petrus 

wijst daarop in Hand. 2: 31. David, zegt hij, heeft dit niet van zichzelf maar van Christus gesproken. 

Diens ziel is niet verlaten in, wil men: overgelaten aan de Hades, Zijn vlees heeft geen verderving 

of vertering gezien. Ziel en vlees lopen hier parallel en duiden de gehele Persoon des Heren aan. 

 

Ten tweede zegt Christus Zelf dat Hij zou zijn in het hart der aarde, Mt. 12: 40, dit is: geheel 

omgeven door de aarde, wat geweest is in het in de steenrots uitgehouwen graf. Zoals Jona in de vis 

was “met zijn ziel” , want deze was in hem overstelpt, Jona 2:6, zo was Christus „met Zijn ziel” in 

de Hades. Zijn ziel was echter niet overstelpt maar rustte in de dood. Hij zelf zegt: „Ik ben dood 

geweest”. Dood is het tegenovergestelde van leven, geen andere vorm ervan. En zoals de gehele 

persoon van Jona uit de vis uitkwam, zo is Christus naar Zijn gehele Persoon uit het graf gekomen. 

 

Ten derde zegt Christus dat Hij nog niet opgevaren was, maar zou opvaren Joh. 20: 17. als Zijn ziel 

bij de dood opgevaren was en deze de gehele Persoon was, is het woord van Joh. 20 onwaar. De 

Mond der waarheid is ook hier zonder bedrog. 

 

Ten vierde is Christus als Hogepriester ingegaan om voor God te verschijnen, Heb. 10: 24. Eerst 

was Hij offer, daarna hogepriester. En evenals de O.T. hogepriester inging met bloed zo is Hij 

ingegaan. Hij is niet als „ziel” of „geest” ingegaan om in de hemel voor God te verschijnen maar 

door (middel van) Zijn bloed, Heb. 9: 12, dat van een nieuw lichaam, want het bloed van de dagen 

Zijns vleses was op Golgotha weggevloeid. Het was dus na Zijn opstanding: toen pas is Hij 

opgevaren, zoals Hij tot Maria Magdalena sprak. Daarom mocht deze Hem niet aanraken. Tussen 

Zijn bloedstorting en Zijn ingaan door Zijn bloed is Hij als zondoffer „buiten de legerplaats” 

geweest, d.i. in het graf. 

 

Ten vijfde zegt 1 Thess. 4: 14, dat, gelijk Jezus gestorven is en opgestaan, alzo ook God ontslapen 

gelovigen brengen zal met Hem, en Heb. 12: 20 dat God de grote Herder der schapen uit de doden 

heeft wedergebracht. Als Zijn ziel de eigenlijke Jezus was, kon dit er niet staan want dan was Hij 

uit de hemel wedergebracht. 
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Ten zesde zegt Christus telkens Zelf dat Hij uit de doden zou opstaan. Waar geen der O.T. doden bij 

God was maar in de Sheool, is Christus daar ook geweest en is Hij van tussen hen uit opgestaan. 

 

4 „Nedergedaald ter helle”. 

 

a. De oude geloofsbelijdenissen. 

 

De 12 artikelen van het Algemeen Christelijk geloof bevatten de bekende woorden: „Gekruisigd, 

gestorven, begraven, nedergedaald ter helle”. Van die woorden worden drie verklaringen gegeven. 

De Roomse theologie meent, dat Christus in de voorburcht der Hel geweest is om de O.T. gelovigen 

te bevrijden; de Lutherse meent dat Christus daar heengegaan is om aan de zielen van gestorvenen 

het evangelie te brengen; de Gereformeerde past ze, bij gebrek aan beter, toe op Christus’ lijden. 

Laat ons een en ander nagaan. 

 

De woorden „nedergedaald ter helle” komen niet voor in de oudste Geloofsbelijdenissen. Tot op de 

7de eeuw na Christus zeggen allen eenvoudig: „begraven”. De Geloofsbelijdenis in de Kerk van 

Aquileia (± 400) heeft in plaats van „is begraven” „is nedergedaald in de hades”. Dat was een ge-

lijkwaardige uitdrukking, plaatsvervangend voor: is begraven. Er stond toen dus: „Gekruisigd, 

gestorven, nedergedaald in de hades”. (in inferna). Deze verandering heeft plaats gehad om het 

„begraven” te verklaren. Ruffinus (397) zegt dat, hoewel de Roomse en Oosterse 

Geloofsbelijdenissen deze woorden niet hebben, ze toch de betekenis hebben van „begraven”. Het 

blijkt dus, dat de eerste bedoeling om deze woorden in de geloofsbelijdenissen te zetten geen andere 

is geweest door om uit te drukken het begraven worden, d.i. het doen indalen van Zijn Persoon in 

het graf. In de Geloofsbelijdenis van Athanasius staat alleen: „nedergedaald”. Niet: „in de hades”. 

De woorden „nedergedaald ter helle” worden in tal van Geloofsbelijdenissen van die tijd niet 

gevonden. Zo niet bij Ireneus (202), Origenes (248), Tertullianus (200): Niet in die van het Concilie 

van Nicea (325), van Konstantinopel (381), Efese (431), Chalcedon (451). Evenmin in die van 

Sardica (347), Autiochie (358), Seleucia (358), Sirmuim (359). Ze worden niet vermeld in de 

Geloofsbelijdenissen van particuliere personen zoals van Eusebius (340), voorgesteld op de Synode 

van Nicea, van Marcellus, voorgelezen aan Paus Julius (337), van Arius (325), van Euzoius, 

aangeboden aan Konstantijn (274-337), van Acacius, bisschop van Cesarea, voorgelezen op de 

Synode van Seleucia (358), van Eustathius, bisschop van Antiochië (350) en Theofilus van 

Alexandrië (394). Ze worden niet vermeld in de Geloofsbelijdenissen van Basilius (379), van 

Epifanius (± 403), Gelasius (± 494), Damasus (366), Macarius (301-391), Cyrillus, Augustinus (+ 

430) Maxamus Taurinensis (430—466), Petrus Chrisologus (± 456). Ze staan niet in de 

Geloofsbelijdenis van de kerk van Antiochië, opgesteld door Cassianus (430), niet in de 

handschriften van de Belijdenissen, opgesteld door de geleerde aartsbisschop van Armiagk. Rufinus 

zegt, dat ze in zijn tijd noch stonden in de Roomse, noch in de Oosterse Belijdenissen. Bisschop 

Pearson, geestelijke van de Engelse Staatskerk, die die meedeelt in een noot in zijn werk: Expositor 

of the Creed (Uiteenzetting van de Geloofsbelijdenis) laat er eveneens in een noot op volgen: Ze 

zijn later ingedragen in de Roomse Belijdenis, opgesteld door Etherius tegen Elipandus (785). De 

Belijdenis van Athanasius van 600 heeft ze nu ook in zich opgenomen, maar in plaats van „is 

begraven”. Ze werden gezet in de Belijdenis van het 4de Concilie van Toledo (633) en in het 16de 

Concilie van Toledo (693). Wat gezegd wordt t.o.v. de „nederdaling ter helle” geldt ook „de 

gemeenschap der heiligen”. Ook deze woorden worden niet gevonden in een der Griekse 

Geloofsbelijdenissen en zijn er in latere eeuwen aan toegevoegd toen de Kerk geheel bedorven was. 

(Dit onderdeel is ontleend aan Dr. Bullinger’s The Rich Man and Lazarus). 
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Wat is de ene Doop? 
 

No. 38 

 
bb. Christus het einde der wet. 

 

We willen nu meerdere onschriftuurlijkheden in Art 34 aanwijzen. 

Jezus Christus wordt hier genoemd het einde der wet maar dit „einde” wordt opgevat in tijdelijke 

zin, dus zo alsof er na Hem iets geheel anders is gekomen. Dit is geheel onjuist want Hij heeft de 

wet en haar ceremoniën niet afgeschaft noch daar aan Zijn apostelen opdracht voor gegeven. Hij 

zegt uitdrukkelijk dat Hij niet gekomen is om de Wet te ontbinden, d.i. op te heffen, maar om die te 

vervullen, d.i. tot haar volheid en kracht te brengen, Mt. 5: 17, 18. De wet is eeuwig, d.i. aionisch, 

Ex. 27: 21; 28: 41; 29: 28, 31: 16, 17; Lev. 3: 17; 23: 14 e.a. Na Christus’ opstanding volgden de 

Christen-Joden de wet; zij onderhielden de tempeldienst, Hand. 3: 1, de dagen der ongezuurde 

broden, 20 ; 1, de sabbatten, 20: 7 (volgens de grondtekst; er staat niet: op de eerste dag der week 

maar: op één der sabbatten, een der zeven die tussen Pasen en Pinksteren lagen), 1 Kor. 16: 2 (als 

Hand. 20: 7), zij legden de handen op, o.a. 13: 3. Paulus ging naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te 

vieren, 20: 16 en leerde de Joden hun kinderen te besnijden, Hand. 21 :21, 24; 1 Kor. 9: 10 en hij 

besneed Timotheus. Genoeg om aan te tonen dat de wet onderhouden werd ook na het Kruis. 

Ook aan de offers is toen geen eind gekomen. De Christen- Joden hebben ongetwijfeld het pascha 

gehouden want het z.g. avondmaal is hiervan een onderdeel, 1 Kor. 11, maar dit vroeg een bloedig 

offer. Paulus wilde op raad van Jakobus en de ouderlingen van Jeruzalem zich heiligen en mede de 

kosten betalen van vier andere Jodenchristenen die een nazireeër belofte gedaan hadden, Hand. 21. 

Aan het einde er van moesten zij een eenjarig lam ter brandoffer, een volkomen eenjarig lam ten 

zondoffer en een volkomen ram ten dankoffer brengen, Num. 6: 13-21, dus bloedige offers. Hoe 

kan men dan zeggen dat daaraan door Christus’ vergoten bloed een einde is gemaakt. Nu zou men 

kunnen opmerken dat Paulus hierin gedwaald heeft. Maar dan hebben Jakobus en de Ouderlingen 

van Jeruzalems gemeente dit ook gedaan en zij allen hadden de heilige geest ontvangen en werden 

of waren geleid door ’s Heren apostelen der Besnijdenis. Ook zou men dan Paulus niet tot 

voorbeeld kunnen nemen, terwijl hij toch schreef dat men hem moest navolgen, 1 Kor. 4: 16; 11: 1. 

Dan zou hij een verleider zijn. En hij was juist het uitverkoren vat voor zijn bediening. 

 

Vraagt men nu waarom de offers, dus ook de bloedige, er nog waren, dan zij gezegd dat deze in 

stand bleven zolang Israël nog als Gods Volk werd aangemerkt. Israël moet de wet, en daarbij de 

offers, onderhouden ,,in eeuwigheid”. Als Israël weer hersteld is, worden de offers weer gebracht. 

Ez. 45 en 46. Dit alles is bewijs tegen de visie van art. 34. We voegen er nog aan toe dat de offers 

Israël niet leerden dat ze er verzoening en voldoening door kregen maar dat ze alleen dienden ter 

„bedekking”, het woord „verzoening” is een onjuiste overzetting. Paulus leert in Rom. 3 dat de Here 

aan hun zonden voorlopig voorbij ging en ze eerst bezocht aan Christus. Naar Hem wezen de offers 

en toen ze in Handelingen nog gebracht werden, wezen ze op Hem terug en dit zullen zij ook doen 

in de toekomende eeuw. Velen zullen de schaduw nog nodig hebben voor zij het grote Licht kunnen 

zien en vele ouderen zullen zich over de schaduw verblijden omdat zij daarin het bewijs zien van 

het Licht dat ze werpt en er het middel in zien om anderen op te leiden en in het volle Licht te 

plaatsen. 

Christus is geen eindpunt der wet maar het einddoel. Zij wees naar Hem heen en daarna naar Hem 

terug. De offers zullen dit ook in de toekomst doen. 

En al zegt Heb. 10: 18 ook dat waar nu vergeving is er geen offerande meer voor de zonde is, dan 

mag daaruit niet de verkeerde conclusie worden getrokken dat de offers zijn afgeschaft; het wil 

zeggen: Nu Christus geofferd is is er geen andere menselijke offerande meer nodig, want, werden 

vroeger de zonden bedekt, nu worden ze vergeven.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No 3 MRT. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 3. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN JOZEF. III. 

 

Jozefs opdracht.

 

Door geloof heeft Jozef, opdracht gegeven ten opzichte van zijn gebeente   Vs. 21b.

 

Jozef herinnerde niet alleen aan de uittocht, hij gaf ook een opdracht aangaande zijn gebeente. 

Waartoe was dit? Hij beoogde zeker niet dat zijn beenderen eenmaal als relikwieën vereerd zouden 

worden zoals dit door Rooms Katholieke Christenen met die der martelaren gedaan is. Wat is het 

dan? Er is iets bijzonder persoonlijks in Jozefs opdracht, die daarbij ook weer een herinnering is. 

Dit blijkt als we hierbij ook nagaan wat Jakob op zijn sterfbed aangaande deze zijn zoon gezegd 

heeft. Laat ons vooraf zien of de nakomelingen Jozefs opdracht vervuld hebben. 

 

„Zij begroeven ook de beenderen Jozefs, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te 

Sichem, in dat stuk veld hetwelk Jakob gekocht had van de kinderen Hemors des vaders van 

Sichem voor honderd stukken gelds want zij waren kinderen Jozefs ter erfenis geworden”, Joz. 

24: 32. 

 

Hieruit ziet men dat de nakomelingen der zonen Israëls de door hun vaderen gedane belofte hebben 

vervuld en bij de uittocht Jozefs gebeente hebben toevertrouwd aan de uit hem gesproten 

Efraïmieten want Sichem lag in hun stamgebied. 

 

Het is echter niet alleen dit dat er van te zeggen valt, er is meer. Als Jakob op zijn sterfbed ligt en 

Jozef met zijn twee zonen eerst apart tot hem gekomen is, geeft hij hem een bijzonder erfdeel: ,,En 

ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn 

boog uit der Amorieten hand genomen heb”, Gen. 48: 22. 

 

Dit stuk grond was door Jakob gekocht zoals blijkt uit Gen. 33: 19: „En hij kocht een deel des 

velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen Hemors, des vaders van Sichem, 

voor honderd stukken geld en hij richtte daar een altaar op en noemde het: De God Israëls is 

God”. 

 

Van dit stuk grond is ook sprake in Hand. 7: 15, 16: ,,En Jakob kwam af in Egypte en stierf, hij 

zelf en onze vaderen en zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf hetwelk 

Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Hemor, de vader van Sichem”. Het 

„zij werden”, slaat niet op Jakob zelf want van hem lezen we dat hij zijn zonen opdracht gaf hem te 

begraven ,,in de spelonk welke is in de akker van Machpela die tegenover Mamré is in het land 

Kanaän die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hethiet tot een erfbegrafenis”, 

Gen. 49: 30; zie ook vs. 31. 

 

Voor we hierover verder spreken, zij er op gewezen dat de Schrift zo in het bijzonder over deze 

begrafenissen spreekt. Hiermee wijst ze niet alleen aan dat de O.T. gelovigen wisten dat ze na hun 

dood ten grave gedragen werden en niet als „onsterfelijke” ziel opstegen tot God maar tevens dat 
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Jakob gaarne bij de voorvaderen wilde liggen, en Jozef in het stamgebied van zijn zoon Efraïm te 

midden van zijn kinderen. Hieruit spreekt o.i. de gedachte dat zij in de opstanding elkaar zouden 

wederzien en gezamenlijk ’s Heren heilsgoed zouden ontvangen en genieten. En niet alleen dit, het 

ging nog verder. Zij spraken hiermee tevens hun vaste geloof uit dat God hen niet alleen zou doen 

opstaan maar dat Hij dan ook Zijn woord aangaande het Land zou vervullen en dat zij dan zouden 

bezitten wat zij in belofte al hadden. En de opstanding en het beloofde erfdeel was er alleen in 

geloof, niet in het bezit, maar beiden zouden het hunne zijn ,,in die dag”. En zo moeten ook wij 

kunnen heengaan in de zekerheid van een opstanding, voor een bepaalde sfeer ons in Gods belofte 

voorgehouden.            P. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 51. 

 
ZULLEN WIJ ZONDIGEN ? I. 

 

Rom. 6: 15-23. 

15.Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? 

Volstrekt niet. 16. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid gij slaven zijt 

van hem wie gij gehoorzaamt? Of van de zonde ten dode óf van de gehoorzaamheid ter 

gerechtigheid. 17. Maar Gode zij dank dat gij slaven der zonde waart maar nu van harte 

gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer waartoe gij wordt overgegeven 18. en 

vrijgemaakt van de zonde zijt gij slaven geworden van de gerechtigheid. 19. Ik druk mij op 

menselijke wijze uit vanwege de zwakheid van uw vlees. Want evenals gij uw leden ter 

beschikking hebt gesteld tot slaven van onreinheid en ongerechtigheid (wat) tot ongerechtigheid 

(leidde), zo stelt nu uw leden tot slaven van de gerechtigheid tot heiligheid. 20. Want toen gij 

slaven waart van de zonde waart gij vrij (ten opzichte) van de gerechtigheid. 21. Wat vrucht dan 

hadt gij toen van dat waarover gij u nu schaamt? Het einde daarvan is immers de dood. 22. Nu 

echter, vrijgemaakt zijnde van de zonde en Gode tot slaven geworden, hebt gij uw vrucht tot 

heiliging en het einde het aionische leven. 23. Want de soldij der zonde is de dood maar de 

genadegift van God is het aionische leven in Christus Jezus onze Here. 

 

Rom. 6: 15.  Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade 

zijn? Volstrekt niet. 

 

In dit vers komt de apostel terug op vs.1, zij het iets anders. Daar was het: zullen wij zondigen opdat 

de genade meerder worde, hier: Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet zijn. M.a.w. 

ons treft nu toch geen oordeel meer. Vs. 1 bekijkt de zaak t.o.v. God: dan geeft Hij meerdere 

genade, vs. 15 t.o.v. ons: geen oordeel. Ook die mening is onjuist. Al heeft de wet afgedaan, beter: 

al is er gerechtigheid buiten de wet om geopenbaard, dan heeft daardoor de gerechtigheid niet 

afgedaan maar vraagt des te meer betrachting. Vandaar het: Volstrekt niet. 

 

Rom. 6: 16. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid gij slaven zijt van 

hem wie gij gehoorzaamt? Of van de zonde ten dode óf van de gehoorzaamheid ter gerechtigheid. 
 

Paulus brengt dit nu in beeld. Als men zich iemand ter beschikking stelt als slaaf, dan moet men 

hem ook gehoorzamen alsof men een slaaf is, gij erkent hem dan met dit ter beschikking stellen 

tevens als absoluut gebieder en heer. Ge moet hier kiezen: Of slaaf der zonde of slaaf der 

gerechtigheid. De eerste slavernij brengt als loon de dood, de laatste heiliging, daarbij zaait ge in de 

geest, het nieuwe levensbeginsel en maait daaruit het aionische leven. Gal. 6: 8. 
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Het karakter der gerechtigheid is gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan een wet, niet de wet van 

Sinaï maar van de geest des levens die in Christus Jezus is. Rom. 8: 2. 

 

Rom. 6: 17 en 18. Maar Gode zij dank dat gij slaven der zonde waart maar nu van harte 

gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer waartoe gij wordt overgegeven 18. en 

vrijgemaakt van de zonde zijt gij slaven geworden van de gerechtigheid. 
 

In dit vers is weer sprake van gehoorzamen. Eenmaal waart ge slaven van de zonde, ge kon uzelf 

niet zijn, de zonde was heerseres over u. Nu echter zijt ge, en dat niet gedwongen maar van harte, 

met uw eigen wil, overgegaan tot een andere „slavernij”, die der gerechtigheid. De „wet” daarvan is 

het voorbeeld, de schets der leer waartoe ge nu wordt overgeleverd. Deze is om God te dienen, Hem 

vruchten te dragen. Dan zijt ge slaven (maar vrijwillig en tot een heerlijk loon) der gerechtigheid. 

 

Voor „voorbeeld” staat het woord tupos dat we ook vonden in 5: 14. Dit woord heeft meerdere 

betekenissen als: indruk, spoor of teken door een slag achtergelaten, litteken (Joh. 20: 25), afdruk, 

afgodsbeeld, schets of kort begrip (Handelingen 23: 25), beeld of model (Handelingen 7: 44, Heb. 

8:5), overeenkomst (Rom. 5: 14), voorbeeld ter navolging (Fil. 3: 17; 1 Thess. 1: 7; 2 Thess. 3: 9; 1 

Tim. 4: 12; Ti. 2: 7; 1 Petr. 5: 3) of ter waarschuwing (1 Kor. 10: 6, 11), voorschrift of regel (Rom. 

6: 17). In Rom. 6: 17 kunnen we wellicht beter zetten: schets, korte samenvatting. 

 

Overgeleverd. Ook dit woord heeft verschillende betekenissen: overgeven, toevertrouwen, ter 

beschikking stellen, afgeven of overdragen. Hier is het: overbrengen of overleveren door 

schriftelijke mededeling. 

 

Gode zij dank. Deze korte dankzegging vindt men elders in 2 Kor. 2: 14; 8: 16; 9: 15. Paulus heeft 

alle reden tot deze dankzegging, Ze toont immers aan hoe de gesteldheid der Romeinse gelovigen 

is. Dit drukt hij even later verder uit door het woord „waart”. Zij waren slaven der zonde, zijn het 

dus nu niet meer en zijn - en dat van harte - gehoorzaam geworden aan iets nieuws: aan de 

gerechtigheid om te dienen in een staat van nieuw leven. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Tertullianus, al vóór zijn bekering tot het Montanisme, schreef over de nabijheid der wederkomst 

(Epiph.haer. 48: 2). En de Montanisten, die zo sterk de nadruk legden op die wederkomst, deden 

niets meer dan de hoop vasthouden, die nog algemeen heerste tot het midden der tweede eeuw, 

maar die begon te verflauwen. 

 

Laat ons hier, in het voorbijgaan, de volle aandacht van de lezer vestigen op het feit dat niet alleen 

de Here en de Apostelen nooit iets gezegd hebben over een wel georganiseerde zichtbare algemene 

Kerk vóór de wederkomst des Heren, maar dat tot dan toe, nota bene een honderdtal jaren na 

Pinksteren, nog niemand aan een dergelijk instituut gedacht had. 

 

Edoch, de Here vertoefde te komen en langzamerhand begon men in te zien, dat die wederkomst 

ook niet letterlijk  opgevat moest worden, dat de Here op geestelijke wijze was wedergekomen, en 

dat men dus nu moest beginnen te denken aan het inrichten van een goed georganiseerde en blij- 

vende Kerk, door middel van welke het Koninkrijk Gods zou komen. Men begrijpt dat deze 

opvatting noodzakelijkerwijze moest leiden tot de vorming der Katholieke Kerk.

 

Laat ons deze ontwikkeling in het kort nagaan. De lokale gemeenten, die geleid werden door 

oversten en oudsten, waren nog steeds zelfstandig, maar misten nu de hulp der Apostelen (behalve 
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misschien die van Johannes, Eusebius III, 23). Waarschijnlijk heerste er in het algemeen een goede 

verstandhouding, dank zij de invloed der wedergeborenen en niettegenstaande het getwist inzake 

rituaal, zoals bijv. betreffende het vieren van het Paasfeest tegen het einde der tweede eeuw 

(Eusebius V. 24). 

 

Om een zichtbare eenheid te vormen, moest er nu een algemeen aanvaarde geloofsregel komen en 

een episcopaal centrum van waaruit de hele christenheid bestuurd zou worden. Want, zoals de 

Roomse Kerk steeds beweerd heeft, en sommige protestantse theologen toegegeven hebben (bijv. 

Harnack)  kan een zichtbare eenheid slechts verkregen en in stand gehouden worden door een 

levende en gecentraliseerde autoriteit. Zo ontwikkelde zich dus de gedachte van een hiërarchie, die 

als opdracht zou hebben de wereld te onderwijzen, te behouden en te heiligen. 

 

Een zichtbare algemene Kerk, moet ook een wel bepaald ceremonieel hebben. Waar men meende 

dat het O.T. op allegorische wijze uitgelegd moest worden, en het symbolische Israël nu vervangen 

was door het ware Israël, scheen het zeer logisch in het levitisch rituaal een type te zien voor de 

christelijke eredienst, want God had niets nieuws voorgeschreven voor het christendom. Men 

ontleende dus aan de Joden hun gebeden, hun gezangen, hun priesters, hun feesten, tenminste zo ver 

dit mogelijk was. 

 

Het Pinksterfeest, dat men, zoals we in onze andere werken gezien hebben, tijdens zijn eerste 

viering kan beschouwen als het begin van de Gemeente, die de Here beloofd had te bouwen, Mat. 

16: 18, werd nu het herdenkingsfeest van het begin van het „ware Israël”. 

 

Het Joodse Paasfeest werd veranderd in het christelijke Paasfeest en verschafte ook aan de 

Katholieke Kerk een van haar ,,sacramenten”, waarvoor behoefte ontstaan was door de invloed der 

oosterse godsdiensten Want het was algemeen bekend, dat alleen de „ingewijde”, die deel nam aan 

die „mysteries”, behouden kon worden. Het rituaal van het laatste Pascha dat de Here had gehouden 

met zijn discipelen, was geheel aangewezen om een „sacrament” te leveren van het grootste belang. 

Aan het einde van de tweede eeuw, meende Ignatius van Antiochië dan ook het brood, dat bij deze 

ceremonie gebroken werd, te mogen noemen: ,,een medicijn voor de onsterfelijkheid, een middel 

om niet te sterven, maar steeds in Jezus Christus te leven”. In de geschriften van dit tijdperk kan 

men nagaan hoe het rituaal van het Joodse Pascha en dat van het sabbatmaal versmolten werden en 

alzo de ,,mis” deden ontstaan. Hier ook dacht men méér te hebben dan het symbolisme van Israël, 

namelijk een waar goddelijk offer op een werkelijk „altaar”. 

 

De oude proselietendoop en de nieuwere Joodse doop der bekering leverden stof voor een ander 

„sacrament”, een „christelijke” doop, door welke men van zonden gereinigd kon worden, en zelfs 

opnieuw geboren en alzo in de Kerk ingelijfd. In het begin werden de bekeerlingen slechts gedoopt 

na een ernstig onderzoek en een oprechte belijdenis, maar later voerde men de kinderdoop in, zodat, 

op automatische wijze, het hele mensdom weldra zou kunnen zijn „gekerstend”. Die kinderdoop 

werd ingevoerd omdat hij, naar hun mening, de besnijdenis moest vervangen, besnijdenis die ook, 

zonder meer, elk Joods kind liet deel hebben aan het goddelijk Verbond. Deze waterdoop had ook 

het voordeel, meenden ze, dat het kind van de duivelsmacht bevrijd werd. De gedachten van de 

dopeling, voor zo verre hij die kon hebben, waren natuurlijk niet van het minste belang, alleen 

hoopte men dat hij zich later tot een waardig lid der Kerk zou ontwikkelen. 

 

Iedereen wist ook, dat voor een echt „mysterie”, voor een waar „sacrament”, er priesters moesten 

zijn, zoals bijv. in dienst van Mithra. En, gelukkig, ook hier leverde het levitisch model allerlei 

gegevens om een „christelijk” priesterdom in te stellen. Men sprak zelfs, zoals Clement in zijn 

brieven, van „Overpriesters”, „priesters” en „levieten”. Er vormde zich dus een „geestelijkheid” die 

scherp onderscheiden was van de „leken”. 
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Maar van wie had die geestelijkheid haar gezag ontvangen? Natuurlijk van de Apostelen. Deze 

hadden, beweerde men, meer dan honderd jaren na het ontslapen van de laatste Apostel, hun gezag 

overgedragen aan de „bisschoppen” (episkopos) en zo, door een „apostolische opvolging”, ging dit 

gezag steeds over van bisschop tot bisschop. Voor Ignatius openbaarde zich God, de Bisschop bij 

uitnemendheid, in de zichtbare bisschoppen. 

 

Zoals al vermeld, moest de ene, zichtbare en gezaghebbende Kerk een enig geloof hebben, dat men 

verplichtend kon maken voor alle mensen. Een hedendaagse theoloog heeft dan ook gezegd: „Het 

christendom is een onderwijs, dat zich in geloofsartikelen en gezagswoorden voorstelt”. Hoe kwam 

men er toe een dergelijke officiële geloofsbelijdenis op te stellen? De hoofdlijnen werden geleverd 

door de beginselen der leer van Christus en van de 12 Apostelen. Meerdere belijdenissen waren al 

in gebruik voor de doopsceremoniën van uit de tijd waar de doop nog een persoonlijke verbintenis 

van de dopeling betekende. Maar de strijd tegen de ketterijen (zoals het Gnosticisme en het 

Montanisme) bespoedigden in zekere mate het opstellen van een eind-belijdenis. En het was 

waarschijnlijk de Kerk van Rome, die er zich mee belastte en praktische oplossingen voorstelde om 

de „algemene” Kerk te bevestigen, door er andersdenkenden uit te bannen. Zo stelde men dan, 

omstreeks het jaar 150, het „Symbool der Apostelen” op, dat door de andere lokale kerken aanvaard 

werd. Maar hier ging het nog slechts over enkele hoofdpunten. Later kwam de belijdenis van Nicea 

(325) en nog later de meer volledige belijdenis die naar Athanasius werd genoemd. 

 

In het midden van de tweede eeuw, vooral met het doel het Gnosticisme en de leer van Marcion te 

bestrijden, moest men er ook toe overgaan een lijst op te stellen van de geïnspireerde Schriften, dus 

de zogenaamde „Canon” vast te stellen. Allereerst waren er natuurlijk de boeken van het O.T. die 

vooral gelezen werden naar de Griekse vertaling der zeventig (Septuagint). Deze bevatte echter ook 

de apocriefe boeken welke de Griekse Joden van Alexandrië zeer op prijs stelden. Verder waren er 

al in de eerste eeuw vele geschriften in omloop, betreffende het leven van de Here Jezus en de han-

delingen der Apostelen, alsook brieven die deze laatste aan de lokale gemeenten of aan bepaalde 

personen geschreven hadden. Zeer vroeg begonnen er zich dus kleine verzamelingen van 

geschriften te vormen in meerdere plaatsen. Omstreeks het jaar 60 vermeldde Petrus al brieven van 

Paulus, 2 Petr. 3: 16. In de eerste helft der tweede eeuw sprak Justinus de Martelaar over „onze 

boeken”, en duidde daarmee aan de christelijke geschriften die gezaghebbend waren, omdat men ze 

beschouwde als geïnspireerd door de Heilige Geest en geschreven door de Apostelen. Deze 

verzameling omvatte waarschijnlijk de vier Evangeliën, de Handelingen, enkele brieven van Paulus, 

de brief aan de Hebreeën en het boek Openbaring. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 63. b. Inlassing. 

 

Door de inlassing van de woorden: „nedergedaald ter helle” in de Apostolische Belijdenis en het 

laten staan van het woord „begraven”, kreeg de traditie een toegevoegd geloofspunt, een gehele leer 

over het feit van ’s Heren begraven worden. Dit is geen opinie maar een historisch feit. Zij die 

opgevoed worden bij de Apostolische Belijdenis, brengen de ten onrechte toegevoegde zinsnede in 

verband met 1 Petr. 3: 19 en vinden het dan later moeilijk te geloven dat deze plaats niets te maken 

heeft met de „nederdaling”. Ze worden in een grote dwaling geleid door ’s mensen traditie in de 

plaats te stellen van Gods openbaring. 

 

Christus is niet „nedergedaald ter helle” opgevat als de Middeleeuwse pijnigingsplaats, is zelfs niet 

neder gedaald in de Hades als men dit neerdalen letterlijk op zou willen nemen voor het met Zijn 

ziel heengaan naar een verblijfplaats van bewust voortlevende doden. Hij is begraven, is gelegd in 

de Hades, is bij de rijke in Zijn dood geweest, Jes. 53: 9. Hiermee vervalt de gehele Roomse 
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uiteenzetting daarover. Al de boeken en werken daarover gaan eenmaal onder in het vuur van 1 

Kor. 3. De schrijvers kunnen behouden zijn, hun werk zal grote schade lijden, ja vergaan. Hiermede 

vallen ook de uiteenzettingen der Luthersen over het prediken aan de geesten, voor hen de zielen 

der afgestorvenen, door Christus om ze tot bekering te brengen. Ook hun werk zal verbrand worden. 

De dag zal het verklaren. Hiermee valt ook de onjuiste Calvinistische verklaring die het nederdalen 

ter helle laat slaan op Christus totale lijden maar in het bijzonder dat aan het kruis. (Heidelb. 

Catech. Vr. en Antw. 44). Alsof Christus’ hele leven een indalen in de Hel zou zijn! Als dan de Hel 

een plaats is, waar de afgestorven zielen heengaan, hoe kan Christus daar dan Zijn hele leven in zijn 

nedergedaald. En als „nedergedaald ter helle” alleen een lijden uitdrukt, waar is dan de werkelijke 

Hel der goddelozen? Ook dit werk kan geen stand houden. Het zijn allemaal menselijke opinies. 

Geen dezer dingen zal in de toekomende eeuw gekend worden. Men zal ze weg doen en beschaamd 

staan dat men de H. Schrift geen recht heeft laten wedervaren. Men is verblind door de traditie, men 

bouwt daarop steeds voort, men wordt misleid door de duisternissen dezer eeuw. Gods waarheid zal 

ook hier eenmaal een opgaande zon zijn die de duisternis op doet klaren en het kromme in het licht 

stelt. Dan zal men zien, dat Christus dood geweest is en in de Hades heeft gelegen, in concreto in 

het graf bij de rijke. 

 

5. De gebruikte woorden. 

 

T.o.v. Christus’ opstanding worden in het N.T. vier woorden gebruikt, n.1. zao (leven of herleven), 

egeiro (opwekken), anistèmi (opstaan), zoópoeio (levendmaken). 

 

a. zao. 

Dit werkwoord betekent als regel „leven”, in sommige teksten „herleven”. (Mt. 9: 18, Mk. 5: 23, 

16: 11). De betekenis van „herleven” of „wederlevend worden” vinden we t.o.v. Christus twee maal 

uitgedrukt door de tijdloze werkwoordsvorm (de aoristus) ezèsen, n.1. in Rom. 14: 9 „Want daartoe 

is ook Christus gestorven en weder levend geworden” en in Op. 2: 8 “Dit zegt de Eerste en de 

Laatste die dood geweest is en weder levend is geworden”. De N. Vert. heeft in beide teksten: 

„herleefd”. We merken hierbij tweeërlei op:  

1e dat in Rom. 14: 9 „en opgestaan” moeten wegvallen,  

2e dat de vertaling „weder” levend geworden (evenals die van „weder” opstaan) onjuist is; het 

Grieks heeft het woord „weder” in dit verband niet en zet alleen: „opstaan”. 

 

b. Egeiro 

Dit werkwoord is vaak vertaald door „opwekken”, het betekent oprijzen of doen oprijzen, oprichten 

of zich oprichten, soms ook verwekken, voortkomen of ontwaken. De S.V. heeft het vaak door 

„opstaan” vertaald maar dit is minder juist. In enkele teksten komt het verschil met „opstaan” uit: 

Mk. 9: 27: ,,En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op (ègeiren) en hij stond op” (anistè, 

van anistèmi), Hand. 12: 7 “wekte hij (de engel) hem (Petrus) op (ègeiren), zeggende: Sta op ...” 

(anasta); Ef. 5: 14 „Ontwaakt (egeire) en staat op (anasta) uit de doden”. Hieruit ziet men het ver-

schil: het eerste is een oprichten of oprijzen om tot het tweede het staan, te komen. 

 

Egeiro wordt 48 maal gebruikt van Christus’ opwekking maar is vaak door „opstaan” vertaald. De 

teksten er mee zijn: Mt. 16: 21; 17: 23; 26: 32; 27: 63, 64; 28: 6, 7; Mk. 14: 28; 16: 6, 14; Lk. 9: 22; 

24: 6, 34; Joh. 2: 22; 21: 14; Hand. 3: 15; 4: 10; 5: 30; 10: 40; 13: 30, 37; Rom. 4: 24,25; 6: 4, 9; 7: 

4; 8: 11, 11, 34; 10: 9; 1 Kor. 6: 14; 15: 4, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 20; 2 Kor. 4: 14; 5: 15; Gal. 1: 

1; Ef. 1: 20; Col. 2: 12; 1 Thess. 1: 10; 2 Tim. 2: 8; 1 Petr. 1: 21. In Rom. 8: 11 wordt de opwekking 

aan de Geest toegeschreven, in vele andere teksten aan God. 

 

Het woord opwekking (egeirsis), vertaald door „opstanding vindt men alleen in Mt. 27: 53, men 

leze: opwekking. 

 



Uit de Schriften 1958 Pagina 28 
 

c.Anistèmi. 

Dit werkwoord betekent in hoofdzaak „doen opstaan” of „opstaan” . Van Christus vinden we 15 

maal dat Hij is opgestaan: Mk 8: 31; 9: 9, 10; 16: 9; Lk. 18: 33; 24: 7, 46; Hand. 2: 24, 32; 3: 26; 

13: 33, 34; 17: 3, 31; (niet in Rom. 14: 9); 1 Thess. 4: 14. Van de opstanding (de anastasis) van 

Christus is sprake in: Hand. 1: 22; 2: 31; 4: 33; Rom. 1: 4; 6: 5; Fil. 3: 10; 1 Petr. 1: 3; 3: 21. (8 

maal). 

 

d.Zoopoeio. 

Van Hem wordt voorts gezegd dat Hij levend gemaakt is. 1 Petr. 3: 18 „Die wel is gedood in het 

vlees (d.i. als mens op aarde), maar levend gemaakt in de geest (als mens met een geestelijk 

lichaam (niet: door de Geest; er staat hier hetzelfde voorzetsel als voor „vlees” en daar lezen we 

toch ook niet: „gedood door het vlees”.) 

 

In Joh. 5: 21 wordt gezegd dat de Vader de doden opwekt en levend maakt. Hierin wordt de 

levendmaking geplaatst na de opwekking. Zijdelings doet 1 Petr. 3: 18 dit ook Hij is levend 

gemaakt in de geest, d.i. in het opstandinglichaam dat hier „geest” genoemd wordt omdat het 

ontheven is aan de aardse sfeer. 

Zo vinden we dan vier verschillende werkingen die allen bij Christus opstanding tot openbaring zijn 

gekomen. We gaan dit nu verder na. 

 

6. Christus’ verrijzenis. 

 

Staan we een ogenblik stil bij de opstanding van Christus. De Zoon Gods lag daar dood neer. We 

weten dat dit betekent afgesneden van het leven. Leven is een zekere verhouding, een betrekking tot 

zekere dingen. In de dood houdt dit alles op. Christus had geen bewuste gemeenschap meer met wat 

op aarde gebeurde en ook niet met God. Wel bestond Hij, ja meer nog, zag Hij geen verderving, d.i. 

vertering want God bewaarde Hem daarvoor, maar daar wist Hij in Jozefs graf niet van af. Hij had 

zijn geest aan Zijn Vader aanbevolen maar dit was de algemene levensgeest en deze is wel het 

middel om de persoon in gemeenschap te doen treden maar de persoon zelf niet. Deze ligt dieper in 

het wezen. Nu de levensgeest weg was, was de persoon des Heren dood. Hij getuigt het zelf in Op. 

1: 18: Ik ben dood geweest. 

 

Welk een verwondering moet dit gebaard hebben aan de hemelingen. Met welk een verbaasde blik 

zullen engelen, overheden, machten, krachten, tronen en heerschappijen en andere neergezien 

hebben op Hem die hun Heer was krachtens schepping en onderhouding. En hoe zal Satan gegrijnsd 

en gejuicht hebben. Het vleesgeworden Woord in Wie eenmaal alle leven was, was nu daarvan af 

gesneden. Zijn hart was gesmolten als was, zijn kracht verdroogd als een potscherf en Hij was 

neergelegd in het stof des doods, Ps. 22. 

 

Maar zie nu Gods antwoord. Eerst had Hij gezwegen en de verbaasdheid der hemelingen en het 

juichen van Satan hun loop gelaten. Maar toen Zijn Zoon daar ongeveer zes en dertig uur dood had 

neergelegen, zond Hij zijn Geest. Deze herschiep het vergoten bloed en deed Hem herleven (zao). 

Het hart begon plotseling weer te kloppen, het bloed doorstroomde Hem weer, de longen gingen 

weer ademen, de andere organen hervatten ook hun werking, de stijfheid en koude weken. Christus 

ontving het leven dat Hij begeerd had (n.1. in de dagen Zijns vleses), Ps. 21: 5. Nu moest Hij nog 

opgewekt worden. Iemand die slaapt, heeft leven maar uit het niet naar buiten; daartoe moet hij 

vaak opgewekt worden. Christus is ook opgewekt (egeiro) naar we al hebben gezien. Toen moest er 

nog een daad volgen: Hij moest opstaan (anistèmi). Deze moest Hij zelf verrichten. Zo vinden we 

dat de herleving is door de Geest, de opwekking door God en het opstaan door Christus zelf. 

Bij dit laatste verliet hij de windselen Hem omgelegd door Jozef en Nicodemus, Joh. 19: 40. Hij 

ontgleed daar aan of ontdeed zich er van, we weten het niet. Mogelijk hebben de engelen ze 

samengerold, wat met hoofd- of z.g. zweetdoek gebeurd is, Joh. 20: 7. Ongetwijfeld schiep Hij zich 
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een nieuw gewaad, Op. 1: 13. Toen is Hij uitgegaan. De achtergebleven doeken vormden het bewijs 

dat Hij niet gestolen was: een dief zou Zijn lichaam met doeken en al meegenomen hebben en dat 

had ook voor Maria Magdalena bewijs moeten zijn. 

 

De opstanding is geschied ,,in de morgen vroeg”, naar de S.V. zegt in Mk. 16: 9. Nu staat het woord 

„vroeg” niet in de grondtekst, deze heeft het woord prói. We vinden dit in Mt. 16: 3; 20: 1; Mk. 1: 

35; 11: 20: 15: 1; 16: 2, 9: Joh. 20: 1 en Hand. 28: 23. Het heeft een andere betekenis dan bij ons en 

betekent niet het eerste gedeelte van de dag maar het laatste deel van de nacht, de vierde nachtwake. 

Dit blijkt uit Mk. 13: 35 waar we deze waken (elk van drie uren) allen genoemd vinden. Het 

„droevig rood” van Mt. 16: 3 is het morgenrood voor de zon op is, het huren van de arbeiders 

gebeurde „met het morgenlicht”, d.i. ± een uur voor zonsopgang, Mt. 20: 1; in de laatste nachtwake 

stond de Here op om te bidden, ,, als het nog nacht was”, Mk. 1: 35; later waren Hij en Zijn 

discipelen toen al op weg naar Jeruzalem en had Hij niet gegeten, Mk. 11: 20. Vooral uit Mk. 13: 35 

blijkt dat de „morgen (vroeg)“ geen deel van de dag is maar van de nacht, de nachtwake lopend van 

3-6. Joh. 20: 1 zegt dan ook dat Maria Magdalena en de andere vrouwen uitgingen vroeg in de 

morgen toen het nog duister was. Zij kwamen er aan toen de zon opging. De Here is dus opgestaan 

kortere of langere tijd voor de zon opging; als dit + 5 uur naar onze uurrekening is geweest, heeft 

Hij ongeveer 36 uur in het graf gelegen. 

 

Hoe Hij uitgegaan is, meldt de Schrift niet. Is Hij nu Hij een opstandinglichaam had als door de 

steen heengegaan? Of heeft de engel die neerkwam juist de steen weggewenteld teen de Here uit 

zou treden en werd Hem daarin hulde gebracht als door een dienaar aan een vorst. We weten het 

niet. Op zichzelf had Hij het openen niet nodig, voor de Vorst des levens moest alles wijken. En al 

kunnen we aannemen dat de engel de steen toen weggewenteld heeft, we willen liever aanvaarden 

dat Hij voordien al door de gesleten steen is heengegaan. Want vanaf Zijn opstanding was Hij 

„geest” 2 Kor. 3: 18, d.i. ontheven aan al wat Hem in de dagen zijns vleses tot de aardde sfeer 

beperkte (iets wat Hij vrijwillig op Zich genomen had). 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 39. 

 

cc. De doop in plaats der besnijdenis? 

 

Art. 34 leert ook dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, evenals dit staat in het 

Doopsformulier van de kinderdoop. Welk bewijs haalt men nu daarvoor aan? Het enige is Col. 2: 

11, l2, maar als we dit goed bekijken en doordenken, valt het als bewijsgrond weg. 

 

Paulus zegt dat we in Christus besneden en met Hem begraven zijn in de doop. Is nu de besnijdenis 

van Christus het zelfde als Zijn doop? Zo neen dan vervangt de een de ander niet. 

 

De besnijdenis op Golgotha was er een zonder handen en ze bestond in het uittrekken van het 

lichaam des vleses („der zonden des vleses” staat er niet, „der zonden” is een latere bijvoeging, zie 

Nwe Vert.). Het uittrekken Gr. apekdusis, is het zelfstandige naamwoord afgeleid van apekduo, de 

versterkte vorm van ekduó; dat betekent het uittrekken van kleren of het beroven er van, Mt. 2: 28, 

31; Mk. 15: 20; Lk. 10: 30; apekduó is dan het af-uittrekken en apekdusis, het ten volle zich 

ontdoen van het lichaam des vleses. Dit betekent niet dat Hij Zijn fysieke, stoffelijke, lichaam heeft 

afgelegd, er van gescheiden is, maar dat Hij door Zijn geest in het lichaams Zijns vleses alle 

werkingen van de zonde die in het lichaam der zondaars woelen, die op Hem als een stroom zijn 

aangelopen Jes. 53: 6 en die Hem verbrijzelden, vs. 5 onderworpen heeft aan Zijn Ikheid. Daardoor 

kan Hij ze uitdelgen als een nevel, ze oplossen als een wolk, Jes. 44: 22. De geestelijke of ware 

besnijdenis is dus het kruislijden; aan het kruis werd in Christus de oude mens gekruisigd doordat 
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Hij tot zonde werd gemaakt. Zonde is hier: zondoffer. 

 

Wat is nu de doop geweest? Niet Zijn kruislijden maar Zijn ondergaan in de wateren des doods. De 

doop is een vervolg op Zijn besnijdenis, het is Zijn geestelijk sterven. Hieruit volgt dat de 

besnijdenis en doop niet identiek zijn, dus niet hetzelfde betekenen en daarom ook niet verwisseld 

kunnen worden. De besnijdenis symboliseert Christus’ lijden, Zijn doop Zijn geestelijk sterven. De 

doop is niet voor de besnijdenis in de plaats gekomen want dan had Christus of niet behoeven te 

lijden en alleen te sterven of alleen te sterven en niet te lijden. Ze zijn niet te scheiden, maar moeten 

wel worden onderscheiden. De geestelijke besnijdenis is het tot zonde gemaakt worden van 

Christus, de doop ondergaan in de geestelijke dood van Christus, de Godsverlating. Beide zijn 

„zonder handen“, geestelijke dingen. 

 

Geeft Col. 2 aan wat met Christus is gebeurd, Rom. 6 geeft voor ons de geestelijke zijde hiervan. Is 

bij Christus de geestelijke besnijdenis het tot zonde maken, bij ons is dit het tot zondaar stellen; is 

bij Hem de geestelijke doop de verlating van God, bij ons is het het met Hem sterven, het ingeplant 

worden in Zijn dood. De dood volgde op de besnijdenis, zo bij ons het met Hem sterven en 

begraven worden op het met Hem gekruisigd worden. Evenmin als bij Hem het letterlijk gekruisigd 

worden het letterlijk begraven worden was, evenmin was bij Hem de geestelijke besnijdenis de 

geestelijke doop. En evenmin is bij ons het met Hem gekruisigd worden het met Hem sterven en 

begraven worden. Het een komt voor het ander maar niet in de plaats van het ander en daarom is in 

letterlijk opzicht de doop ook niet voor de besnijdenis in de plaats gekomen. 

 

Dat de doop de besnijdenis niet verving, bewijst de historie. Paulus leerde de Joden niet hun 

kinderen niet te besnijden. Hand. 21; hij zelf besneed Timotheus; Hand. 16. Men zou verwacht 

hebben dat hij hem doopte, maar daar lezen we nu juist niets van. Wat art. 34 zegt is dus puur 

menselijk beweren zonder dat men er enige steun voor in de Schrift kan aanvoeren. 

 

dd. De besprenging met het bloed. 

 

Volgens art. 34 besprengt het bloed van Christus door de Heilige Geest de ziel en zuivert haar. 1 

Petr. 1: 2. Wij menen dat besprengen met bloed niets met de doop te maken heeft maar verwijst 

naar Ex. 24 waar we de sluiting van het eerste verbond hebben. Mozes deed de jongelingen, zeker 

de eerstgeborenen (want de priesterdienst van Aäron werd pas later ingesteld) brandoffers en 

dankoffers offeren. Hij nam van het bloed en nadat hij het boek des Verbonds gelezen en het volk 

beloofd had alles wat er in stond te zullen vervullen, sprengde hij de helft ervan op het altaar en de 

andere helft op het volk terwijl hij zei: ,,Dit is het bloed des Verbonds hetwelk de Here met ulieden 

gemaakt heeft over al die woorden”. Nergens elders lezen we in de wet van besprenging met bloed 

van het volk. Het komt alleen voor bij het sluiten van het oude verbond. Waar Petrus nu van de 

besprenging met het bloed spreekt, betreft dit het bloed van het Nieuwe Verbond, genoemd in Mt. 

26: 28; Mk 14: 24, Lk. 22: 20 en Heb. 8 : 8-13. Dit Nieuwe Verbond begon met Christus’ dood en 

opstanding, is onderbroken bij Hand. 28: 28 maar zal voleindigd worden, volgens Heb, 8: 8 waar in 

de grondtekst niet staat dat het gemaakt maar dat het voleindigd wordt (sunteleo). Welnu, in Petrus’ 

dagen, toen Israël nog Gods volk was, althans het oordeel van Jes. 6 nog niet in feite zijn beslag 

gekregen had, kon dat verbond nog werkzaam zijn en konden de tot in Christus’ gelovigen er deel 

van gaan uitmaken en van het eertijds geen volk zijn nu een heilige natie worden, 1 Petr. 2: 9, 10. 

Dit Nieuwe Verbond is uitsluitend voor Israël, niet voor de Volken. De besprenging symboliseert 

het inlijven in het Nieuwe Verbond maar heeft niets met de waterdoop te maken daar deze er geen 

symbool van is. Het niet-zien van Israël heeft ook hier de verwarring gebracht. 
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Uit het Theologisches Wörterbuch zum N.T. 
 

uitgegeven door G. Kittel. 

 

Dit woordenboek, waarvan vijf delen van groot formaat, elk van een duizendtal bladzijden, 

verschenen zijn, wordt in de hedendaagse theologische wereld beschouwd als een standaardwerk. 

Het staat onder de invloed van de afbrekende kritiek, maar geeft een overvloedige documentatie die 

nuttig kan zijn om beter in te zien welke betekenis er in de eerste eeuw gehecht werd aan de Griekse 

woorden. 

 

Men wordt soms verrast door opmerkingen, die enigszins afwijken van de algemene uitleg der 

teksten, en méér overeenstemmen met onze opvatting. We geven enkele voorbeelden: 

 

1. In verband met het woord ekklèsia (gemeente), zoals gebruikt in Efeze en Kolossensen, leest 

men het volgende: “Christus is enerzijds het Hoofd en anderzijds het ganse Lichaam, inbegrepen 

het hoofd. Deze ingewikkelde voorstelling kan men niet goed afleiden uit Rom. 12: 4 (en 

volgende verzen) en 1 Kor. 12: 12 (en volgende verzen) . Volgens 1 Kor. 12 staan de christenen in 

een verhouding t.o.v. elkander, in Efeze vormen zij het Lichaam van Christus”. Deel III, bl. 513. 

 

De auteur die het woord melos (lid) behandelt, bevestigt deze opvatting. In verband met Rom. 12 en 

1 Kor. 12 zegt hij dat deze plaatsen handelen over een gemeente die Christus toebehoort. Verder: 

„Zo zegt ook Rom. 12: 5 niet: Christus is een lichaam, wiens leden we zijn, maar: wij zijn een 

lichaam, dat van Christus is”. Deel IV, bl. 568. Hij voegt er bij, dat Paulus in Efeze een nieuw 

gebruik maakt van het woord lichaam. 

 

2. De auteur van het stuk over dikaiosunè (rechtvaardigheid) meent, dat Paulus van de 

rechtvaardigheid spreekt, zowel in de zin van vrijsprekende gerechtigheid, als van een levensmacht 

die toelaat de zonden te vermijden. De rechtvaardigheid is dus, volgens hem, geen afgesloten 

heilsproces en is niet hetzelfde als hetgeen aan het begin van het christenleven staat. Deel II, bl. 

213. 

Deze opvatting gaat enigszins in de richting, die wij gevolgd hebben: de rechtvaardigheid voor God 

plaatst de mens in een nieuwe positie, en dan heeft de mens, door Gods genade, de mogelijkheid 

niet te zondigen. 

 

3. Bij de behandeling van het woord nomos (wet), onderscheidt de auteur zeer goed de 

Ebionieten (christen-Joden, die menen dat de Wet door alle christenen gevolgd moet worden) van 

de Nazarenen (christen-Joden, zoals Petrus en Jakobus, die de Wet als norm voor henzelf behouden, 

maar ze niet aan de christenen uit de volken opleggen). 

Hij zegt dat, al bleven de maatgevende kringen van het oerchristendom gehoorzaam aan de Wet, ze 

toch niet beweerden door de werken der Wet te worden gerechtvaardigd voor God. Deel IV, bl. 

1051. 

 

4. De auteur, die over het woord ouranos (hemel) handelt, wijst er op dat de hemel van Joh. 3: 

31 niet tot de kosmos behoort, want hij bevindt zich „boven alles”. Daarom, zegt hij, de toespeling 

op „overhemelse dingen” in vs. 12. Deel V, bl. 526.      S. V. M. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No. 4 APRIL 1958 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 4. 

 

HEBREEËN 11. HET DEEL VAN DE OVERWINNAAR. 

 

Een deel boven dat der broeders. 

 

En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen hetwelk ik met mijn zwaard en mijn boog 

uit der Amorieten hand genomen heb.     Gen. 48: 22. 

 

Zo sprak Israël tot Jozef na het zegenen van diens zonen, bij welke gelegenheid hij tevens 

gewaagde van het wederbrengen in het land der vaderen, vs. 21. In dat land schonk hij Jozef een 

apart erfdeel boven het bezit der broeders, een stuk land dat Abraham gekocht had maar dat Jakob 

moest heroveren met zwaard en boog. Dit was een dubbel deel, een shechem en lag bij Shechem, bij 

ons bekend als Sichem. Dit samenvallen van namen is zeker iets meer dan een zuivere 

toevalligheid. 

 

Als we nu de gang van zaken nagaan blijkt het volgende: 

 

1 Abraham kocht de akker van Machpela met de daarbij behorende spelonk van Efron, 

een der zonen van Heth. Daarin werd Sara begraven, later hijzelf en verder Izaak, Rebekka, Lea en 

Jakob, Gen. 23: 4-20 en 49: 29-31. 

 

2 Abraham kocht ook een deel van het land in Sichem van de zonen van Hemor: dit 

werd de begraafplaats van de twaalf patriarchen, Hand. 7: 16. 

 

3 Dit stuk land werd blijkbaar afgenomen door de Amorieten waarna Jakob het met 

zwaard en boog terug veroverde en waarvan hij zich het bezit dubbel verzekerde door het betalen 

van een som geld aan de zonen van Hemor, Gen. 48: 21, 22 en Joz. 24: 32. 

 

Toen Jakobs zonen Simeon en Levi de mannen van Sichem gedood hadden, vreesde Jakob voor de 

wraak der Kanaänieten en Ferezieten, Gen. 34: 30, maar omdat het vroeger nodig was geweest voor 

het gekochte erfdeel te strijden, had hij zwaard en boog ter hand genomen en niet geaarzeld in de 

strijd te gaan. En hij had gewonnen al had hij alleen gestaan. Hij had het verkregen erfdeel 

heroverd. Hij ondernam geen veldtocht tegen de Kanaänieten omdat het daarvoor niet de tijd was; 

dit zou niet eerder gebeuren dan toen Israël over de Jordaan getrokken was, maar wel leverde hij 

een plaatselijk strijd om het erfdeel dat rechtmatig van zijn vaderen was opnieuw te verkrijgen. 

 

Het deel boven de broeders is voor de overwinnaars, de eerstelingen die de prijs behalen, de 

voorlopers. De Hebreeën moesten lopen in de loopbaan, ziende op de Leidsman en Voleinder des 

geloofs om tot volmaakte, d.i. voleindigde rechtvaardigheid te komen, moesten tot het Huis des 

Zoons gaan behoren en niet alleen tot Zijn volk. Daartoe moesten zij in de geest strijden om het 

bezit dat zij al verkregen hadden, n.1. de belofte te zijn als de sterren des hemels, ook te herwinnen 

op de boze machten in de hoge, Jes. 24: 21. Dit kon alleen door op geestelijke wijze stand te houden 

en niet te verflauwen, het kruis te verdragen en zich zoon te betonen. Dan zou het een erfdeel boven 
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dat hunner broederen het hunne zijn. 

 

Ook voor ons ligt hierin een les. Ons erfdeel is het gezet worden met Christus. Maar in deze sfeer 

zijn de geestelijke boosheden doorgedrongen en daartegen moet strijd gevoerd worden, Ef. 6: 12. 

Wij kunnen hen alleen overwinnen als we de gehele wapenrusting aandoen en staande blijven. De 

delen der wapenrusting worden ons beschreven in vs. 13-17. Alleen op deze wijze zal het ons 

beschoren bezit, dat door de geestelijke Amorieten veroverd is, op hen heroverd kunnen worden en 

ons bezit worden. En dit niet alleen door de belofte maar ook door de goede strijd des geloofs. 

Paulus is ons hierin voorgegaan en hij roept ons toe: Weest mijn medenavolgers gelijk ik van 

Christus, Fil. 3:17.       P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 52. 
 

Rom. 6: 19. Ik druk mij op menselijke wijze uit vanwege de zwakheid van uw vlees. Want evenals 

gij uw leden ter beschikking hebt gesteld tot slaven van onreinheid en ongerechtigheid (wat) tot 

ongerechtigheid (leidde), zo stelt nu uw leden tot slaven van de gerechtigheid tot heiligheid.  

 

Op menselijke wijze. Paulus zegt dat hij zich op menselijke wijze uitdrukt. D.w.z. hij neemt een 

beeld ontleend aan iets dat zij allen kennen: de dienstbaarheid van slaven. Hij doet dit „om de 

zwakheid van hun vlees”, d.i. opdat zij hem goed begrijpen zullen. 

 

Het beeld zal hun zeker aangesproken hebben: allen wisten wel wat een vreselijke toestand het was 

als een slaaf in handen viel van een harde meester. Maar het kon ook een gelukkige staat zijn als de 

meester vriendelijk en billijk was: 1 Petr. 2: 18 spreekt ook van „goede en bescheiden” heren. 

 

Wij kennen de slavernij niet van nabij; we hebben er evenwel genoeg van gehoord om uit Paulus’ 

menselijke wijze” van spreken genoegzaam te leren. 

 

Rom. 6: 20. Want toen gij slaven waart van de zonde waart gij vrij (ten opzichte) van de ge-

rechtigheid. 21. Wat vrucht dan hadt gij toen van dat waarover gij u nu schaamt? Het einde 

daarvan is immers de dood. 
 

Vroeger leefden vele der Romeinse gelovigen in onreinheid en begeerlijkheid van het vlees, zij 

namen toe in ontuchtigheid en vervielen van de ene ongerechtigheid in de andere; de zonde baarde 

steeds weer zonde. Of zij daar voordeel van hadden? De lezers wisten beter: zij schaamden er zich 

nog over. Welnu zegt Paulus, dient een andere heer: wordt en weest slaaf der gerechtigheid; deze is 

een goede heer. Welk voordeel hebt ge ervan? Heiligheid. D.i. die innerlijke staat des harten die 

bedenkt al wat „waarachtig en eerlijk (d.i. eerbaar) en rechtvaardig en rein is, al wat liefelijk is en 

wèl luidt” en alle verdere deugd en lof. Fil. 4: 8. 

 

De dood. Deze wordt in vs. 22 tegenover heiligheid gesteld. We zullen hier wel aan de geestelijke 

dood moeten denken. Vanzelf loopt de geestelijke doodsstaat ook uit op de natuurlijk, maar onder 

de dood hier willen we het eerst en meest verstaan de steeds toenemende vervreemding van het 

leven Gods: de ongerechtigheid baarde ongerechtigheid en zo kwamen ze in een staat van steeds 

verder doorgaande doodsheid in hun hart. 

 

Rom. 6: 22. Nu echter, vrijgemaakt zijnde van de zonde en Gode tot slaven geworden, hebt gij uw 

vrucht tot heiliging en het einde het aionische leven. 23. Want de soldij der zonde is de dood maar 

de genadegift van God is het aionische leven in Christus Jezus onze Here. 
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Der zonde gestorven en daarvan gerechtvaardigd zijn zij tevens vrij van haar. De dode slaaf was 

buiten de wet van de slavenheer. Door geestelijke opwekking kunnen zij nu aan een andere heer 

gaan toebehoren: God, Dit geeft heiliging, afzondering, afzondering van onreinheid, van de 

wereldse gedachten, reiniging van alle besmetting van vlees en geest, (2 Kor. 7 :  1 ) ,  voorts 

heiligheid, de innerlijke gezindheid om steeds weer voor God te leven; dan wacht hun het aionische 

leven. 

 

Wij vatten dit hier op als vrucht der gerechtigheid. Het staat hier mede tegenover de geestelijke 

dood. Wie in de geest zaait, d.i. het nieuwe levensbeginsel, de nieuwheid van geest, uitwerkt, zal uit 

de geest het aionische leven maaien, Gal. 6: 8. 

 

Rom. 6: 23. Want de soldij der zonde is de dood maar de genadegift van God is het aionische 

leven in Christus Jezus onze Here. 
 

Dood en aionisch leven. Hier staan dood als soldij en aionisch leven als gave tegenover elkaar. De 

soldij der zonde is de dood, deze is haar loon, de genadegave van God is het „eeuwige” leven. Dit 

hebben zij nog niet: het is in Christus Jezus de Here. Het is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5 : 1 1 .  Men lette 

er op dat er niet staat „door” Christus Jezus. Dit is ook waar, maar dit staat hier niet. 

 

Wij hebben o.i. te onderscheiden „eeuwig” leven als gave en als vrucht. Als gave betreft het het 

nieuwe lichaam en dat verkrijgt men pas in de toekomende eeuw, Mk. 10: 30, Lk. 18: 30; als 

heiligheid, d.i. als vrucht der heiliging, moet men het naast de kennis van God en Zijn Zoon nu 

verwerven. Het eerste is genadegave in Christus Jezus in Wie het is, 1 Joh. 5: 11, het laatste is 

gevolg van het zaaien in de geest, de wandel in nieuwheid des geestes. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 64. 

 

7.De vier termen. 

 

Christus is herleefd, opgewekt en opgestaan. Hij is ook levend gemaakt. Hij is, volgens 1 Kor. 15, 

de Eersteling die levend gemaakt is. Er waren al eerder opgewekten, zo bijv. Mozes en Lazarus en 

de ontslapen heiligen. Maar geen hunner was levend gemaakt. Dit gebeurde het eerst met Christus. 

 

Levendmaking is geen wedergeboorte. De Heilige Gods behoefde die niet. Ze is ook geen 

levendwording. Evenmin is ze een opwekking want in Joh. 5: 21 wordt ze gesteld na de opwekking, 

in 1 Kor. 15: 23 wordt gezegd dat die van Christus zijn in Zijn toekomst worden levendgemaakt 

maar dit betreft ook de levend overblijvenden die noch levend noch opgewekt worden en Rom. 8: 

11 spreekt over het levendmaken van sterfelijke lichamen, wat geen lichamen van gestorvenen zijn 

maar lichamen van hen die kunnen sterven. Uit dit alles blijkt dat het een aparte daad van God is 

t.o.v. het lichaam. 

 

Christus is levendgemaakt in de geest. Als men onder ,,geest” Zijn onsterfelijke ziel verstaat, kan 

Christus nooit levend gemaakt zijn want Hij is geestelijk nooit „dood” geweest omdat Hij geen 

zondaar was. De „geest” is dus zeker de ,,ziel” niet. Daarom blijft alleen het lichaam over. Voorts is 

Hij ook niet als van het lichaam gescheiden ziel naar de geesten in de gevangenis gegaan, want Zijn 

„ziel” is, hoe ook opgevat, in de Hades geweest en deze wordt nooit de verblijfplaats van geesten 

genoemd. Zo blijft alleen over dat de levendmaking in de geest na Zijn opstanding is geweest. En 

„geest” is hier het opstandinglichaam. 
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8.Geworden tot een levendmakende geest. 

 

„De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende 

geest”, 1 Kor. 15: 45. We zagen dat Adams in het aanzijn roepen na zijn schepping een 

wordingsproces is geweest. Dit is er ook bij de laatste Adam. Bij Hem vinden we: levendwording, 

opwekking, opstanding, levendmaking. Maar ook dit laatste was het eindpunt niet: het ging nog 

verder, Hij werd zelf een levendmakende geest, Hij verkreeg door de levendmaking niet alleen 

leven in zichzelf, maar is ook levengever geworden. 

 

We geloven dat dit gebeurd is bij de hemelvaart. Toen althans is het eindpunt bereikt. Het zitten in 

Gods Rechterhand na al de hemelen te zijn doorgevaren, is er het bewijs van. Toen werd Hij 

gekroond met al de majesteit, kracht en heerlijkheid Gods. Toen had Hij niet alleen leven in 

Zichzelf verkregen, Joh. 5: 26 maar kon Hijzelf levend maken, vs. 21 (zóopeio). 

 

9.Verandering der gestaltenis. 

 

Dat Christus na Zijn opstanding geestwezen was blijkt uit meer dan één ding. Hij verscheen en 

verdween plotseling, stond ongemerkt in het midden der discipelen. Wel zei Hij dat Hij geen geest 

was maar dat neme men op zoals de discipelen het opvatten: wezen zonder vlees en beenderen. Die 

had Christus wel. Niettemin was er iets met Hem gebeurd: Hij was van bestaanswijze veranderd. 

Lk. 24 vergeleken met Mk. 16 geeft hiervoor bewijs. In Lk. 24: 16 lezen we dat de ogen der 

Emmaüsgangers gehouden werden dat zij Hem niet kenden. In Mk. 16: 12 vinden we de oorzaak 

daarvan: Hij werd geopenbaard in een andere gestalte. 

 

Het woord „gedaante” van de S.V. is hier foutief: in het Gr. staat voor „andere gedaante” 

„andersoortige gestalte (morphè)”. De S.V. zet voor dit woord in Fil. 2: 6 en 7 gestaltenis en had dit 

ook in Mt. 16: 8 moeten doen. Het woord morphè wijst op de innerlijke bestaanswijze, gedaante op 

de uiterlijke vorm. In het „in andere gestalte” verschijnen ligt een transformatie. 

 

In de natuur vinden we enige verwijzing naar transformaties. De stof H2 O (bekend als „water”), 

kan bestaan als damp, als vloeistof en als vaste stof (ijs). Een dier kan bestaan als larve, rups, pop, 

vlinder. De verandering van Christus is iets veel hogers en diepers. Hij werd van God mens. Na de 

opstanding kwam er een overbrenging in een andere bestaanswijze. Die heeft zich procesmatig 

ontwikkeld. 

 

Van deze verandering heeft de Here een anticipatie, een vooruitneming, gekregen op de berg der 

verheerlijking. Toen is Hij niet van gedaante veranderd, zoals de S.V. zegt, maar van bestaanswijze. 

Het Gr. zegt: gemetamorfoseerd. Dat uitte zich in de lichtuitstraling. een die Hij eenmaal hebben zal 

in Zijn koninkrijk, 2 Petr. 1: 16. Zijn gelaat blonk, gelijk de zon, Zijn klederen werden wit gelijk het 

licht, Mt. 17: 2, als sneeuw, Mk. 9: 3. Daarna keerde Hij terug in het vlees als we het zo mogen 

zeggen. 

 

Deze glans ja waarschijnlijk nog grotere, heeft Hij verkregen bij de hemelvaart. De nieuwe 

bestaanswijze was er echter al van af de opstandingdag. 

 

10.De gekruisigde Jezus opgestaan. 

 

Dezelfde Jezus die gekruisigd is, is opgestaan. Het zal velen vreemd voorkomen waarom dit nog 

besproken moet worden. Het antwoord hierop is: vanwege de Russellistische (Jehovah-getuigen) 

leer. 
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Dezelfde Jezus die stierf, stond ook op. We wijzen slechts op enkele teksten: Mt. 27: 37 ,,Deze is 

Jezus”, 27: 46: „Jezus riep met grote stem”; 27: 50: „Jezus gaf de geest” ; Mt. 28: 5. “Ik weet dat 

gij zoekt Jezus” 28: 9 „Jezus is haar ontmoet“. Zie verder 28: 10, 16, 18. Men ziet uit deze teksten   

dat het dezelfde Persoon is die stierf en die opstond. Hij kreeg geen ander lichaam maar nam een 

andere bestaanswijze aan. Het werd nu een geestelijk lichaam. Dat bewijst mede Lk. 24: 39, 40 

waar onze Heer zegt „Ziet mijn handen en voeten want ik ben het zelf. En (Hij) toonde hun de 

handen en voeten”. Evenzo Joh. 20: 26, 27 waar Thomas zijn vinger moest nemen en deze in Zijn 

hand en Zijn zijde moest leggen. 

 

Volgens het Russellisme heeft Christus een ander lichaam aangenomen. Zijn eerste (dode) lichaam 

wordt ergens bewaard! Maar waarom dan die littekenen die te zien waren. Hij was toch geen 

stigmatiseur van Zichzelf, kreeg toch geen kruiswonden door het zien op zichzelf. Thomas zag de 

genezen wonden en was overtuigd. 

 

Later heeft ook Paulus Hem gezien en het woord vernomen: Ik ben Jezus die gij vervolgt. als onze 

Heer een ander lichaam had aangenomen, kon Hij dit nooit gezegd hebben. Dan had er bovendien 

„zielsverhuizing” plaats gehad want dan was ’s Heren Ikheid in een ander lichaam overgegaan. 

 

11.Geen ander lichaam. 

 

Het Russellisme (thans de leer der Jehovah-getuigen) meent dat Christus gekruisigde lichaam als 

zodanig niet is opgewekt maar dat Hij een ander lichaam heeft aangenomen of verkregen. Het wijst 

daarbij op Jes. 53: 12: Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Die ziel is zijn lichaam. Nu heeft 

Christus een rantsoen moeten brengen voor wat Adam verspeeld had, een gelijkwaardige losprijs. 

Deze heeft God aangenomen. Maar daarmee is Christus’ ziel voor altijd uitgestort in de dood en 

moet Hij daarom bij de opstanding een nieuw lichaam verkregen hebben. Aldus deze leer. Is ze 

juist? 

 

Het woord „uitstorten” van Jes. 53 komt in precies dezelfde vorm voor in Lev. 20: 18, 19 waar het 

vertaald is door „ontbloot”. Andere vormen van het woord zijn ook vertaald door ontbloot (Jes. 22: 

6, Zef. 2: 14, Hab. 3: 13, Ps. 137: 7, 141: 8, Jes. 3:17, Klaagl. 4: 21.) Verder is het vertaald door 

uitgieten.(Jes. 32: 15, Gen. 24: 20), ledigmaken (2Kron. 24: 11), uitbreiden (Ps. 37: 35) Het 

afgeleide zelfstandig naamwoord wordt overwegend vertaald door „naaktheid”. 

 

Christus heeft zijn ziel ontbloot. En wel tot de dood. „In” staat er niet, ook geen ander voorzetsel 

dat de richting aanwijst. Waar dezelfde vorm vertaald is door „ontbloot”, is er geen reden in Jes. 53: 

12 uitgestort te vertalen. De Canisius Vert. heeft: Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood. 

 

„Zijn ziel” wijst zijn hele persoon aan. Hij heeft deze uitwendig wat de lichaamsbedekking, 

inwendig wat de Geestesgaven aangaat ontbloot of toegelaten die te ontbloten en in dubbele zin in 

naaktheid gehangen. 

 

In Joh. 10 vinden we in vs. 10. „De goede herder stelt zijn leven (Gr.: zijn ziel) voor de schapen”, 

in vs. 15 „Ik stel mijn leven (ziel) voor de schapen”, in vs. 17: ,,Ik leg mijn leven af”. Hier heeft 

het Gr. hetzelfde als in vs. 10 en 15: „Ik stel mijn ziel” en in vs. 18: „Ik stel ze en heb macht ze te 

stellen”. 

 

We hebben geen bezwaar tegen de S.V. want dit zijn Hebraïsmen die de betekenis hebben van: het 

leven afleggen. Maar in dit verband willen we opmerken dat, als het Russellisme meent dat Christus 

zijn lichaam in de dood heeft gegeven en een ander lichaam er voor heeft aangenomen, men 

uit Joh. 10 kan zien dat Hij de ziel d.i. het lichaam dat Hij stelde, ook weer genomen heeft: opdat ik 

het wederom neme, vs. 17 en 18. Dit woord is al voldoende om de dwaling van het Russellisme aan 
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te tonen. 

 

Het Russellisme gelooft in de leer der opstanding maar verwerpt die door haar beschouwing t.o.v. 

Christus. In wezen verloochent het dat Christus’ Ikheid, Zijn inwendige zijn, in het graf is geweest 

en komt het op de lijn van het bewust voortleven na de dood. Het snijdt de opstanding bij de wortel 

af. Alleen om zijn stelsel te redden dat Christus nu een geestwezen is. Wij erkennen dit ook maar 

geloven dat Hij dit geworden is. 

 

ls Christus niet met hetzelfde lichaam is opgestaan, is er in het algemeen geen opstanding der 

doden. Christus heeft ,,de ziel weergenomen”. Wat Hij aflegde nam Hij weer. Zijn ziel werd in de 

Hades niet gelaten. Als het Russellisme dan ook beweert dat Hij zich een lichaam schiep om de 

spijker- wonden en speersteek aan Thomas te tonen maar dat het lichaam van de dagen Zijns vleses 

nog ergens bewaard wordt om het in het Duizendjarig rijk te vertonen, dan loochent het finaal de 

opstanding en daarmee de overwinning op de dood. Dan is het lichaam door de dood gehouden. De 

Schrift zegt: „Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is”. Ef. 4: 10. 

 

12.De betekenis van Christus' dood en opstanding. 

 

a.De dood als straf en als levenswet. 

 

We staan met een enkel woord stil bij de betekenis van Christus’ dood en opstanding. 

 

Zijn dood is een straf, een sterven om der zonde wil. Hij is gestorven om (d.i. vanwege) onze 

zonden en opgewekt om (vanwege) onze rechtvaardiging, Rom. 4: 25. Hij is der zonde, de wortel 

der zonden, eenmaal gestorven, 6: 4. Maar Hij is ook meer dan strafdrager: Hij is het tarwegraan dat 

in de aarde moet vallen, daar moet sterven om levend gemaakt, vrucht voort te brengen. Joh. 12: 24, 

1 Kor. 15: 36. In Jes. 53 wordt daarop zijdelings gewezen: Als Hij zijn ziel tot een schuldoffer zal 

gesteld hebben, zo zal Hij zaad zien, vs. 10. Zijn dood heeft dus, evenals Zijn leven, meerdere zij-

den. Hij was zond- en schuldoffer en ook volbrenger der levenswet, afgeschaduwd in het 

tarwegraan, spijs- en dankoffer. 

 

Adam was niet onsterfelijk geschapen. Hij was ook niet voor de verderving geschapen. Maar had 

hij èn om Satan, die de heerschappij van de dood had, te overwinnen èn om vrucht voort te brengen 

niet in de aarde moeten vallen en een offerdood moeten sterven? O.i. zeer zeker. Hij had tot hoger- 

leven moeten komen door te sterven. Maar niet als gevolg der zonde maar als wilsdaad. De dood is 

het gevolg van het zondeproces en tevens de straf. Maar de levenswet: leven door de dood heen, is 

geen zonde, geen doelmissing, maar juist doelbereiking. 

 

Christus stierf voor de zonde. Hij droeg de straf er voor. Maar in en door dit sterven volbracht Hij 

juist wat de mens niet meer kon: het willen sterven als een tarwegraan. Daarmee beantwoordde Hij 

aan de wet van de Geest des levens en bereikte juist zijn doel. Hierin overwon hij de zonde, de doel-

missing en al haar gevolgen. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises. Zo voerde 

Zijn dood tot nieuw leven, De lijnen van de dood hetzij als straf hetzij als doorvoering van een 

levenswet vallen samen in één daad van Christus: het willen sterven. Hierin werd de straf willig ge-

dragen en tevens voldaan aan de wet des levens. Zo werd: Zijn dood een daad ten leven. 

 

De dood is op zichzelf niets dan een negatie- een onttrekking van leven evenals kou een gemis aan 

warmte is. Maar evenals kou positieve gevolgen heeft en teweegbrengt dat de eigenschappen van 

een stof anders gaan werken (bevriezing of stolling) met al de gevolgen van dien, zo heeft de dood 

positieve gevolgen: het lichaam kan niet langer de levensgeest doen doorwerken en gaat tot 

ontbinding over. 
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Dit proces is er bij Christus niet geweest. Bij Hem kon de dood zijn macht niet verder uitoefenen. 

God liet niet toe dat Zijn Heilige de verderving zag. Hiermee begon de overwinning. De opstanding 

was de tweede. Maar hierbij bleef het niet: hoogstens zou hiermee de dood een prooi gemist 

hebben. God deed meer. Hij deed door Christus de dood verslinden tot overwinning. 

 

b.De dood verslonden ter overwinning. 

 

Het woord „verslinden” vertaald komt nog voor in Mt. 23: 34 (doorzwelgt), 2 Kor. 2: 7 en 5: 4 

(verslonden), Heb. 11: 29 (verdrinken, eigenlijk: verzwolgen) en Op. 12: 16 (verzwolg). 

 

Christus heeft de dood teniet gemaakt en verslonden ter overwinning. Hij heeft hem te niet gemaakt 

doordat Zijn lichaam geen verderving zag. Hij was wel dood maar ging niet tot ontbinding over. 

Hiermee werd de dood van zijn kracht beroofd. Maar dit was niet voldoende. Hiermee was hij nog 

niet verslonden. Dit gebeurde door de opstanding. Paulus wijst in 2 Kor. 5: 4 dat t.o.v. gelovigen 

eenmaal het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Dit heeft betrekking op het in een punt des 

tijds veranderd v/orden van de levend overblijvenden. In veel hogere en heerlijker graad heeft 

Christus door Zijn opstanding de dood verslonden. Door de dood heen verslond Hij hem. Hij deed 

de dood teniet als een Simson die de verslinder doodde, Hij verslond hem door hem evenals David 

Goliath met diens eigen wapen te doden. Ja meer nog, Hij verslond hem ter overwinning. Evenals 

David door Goliaths dood Israëls overwinning meevoerde, zo heeft Christus door de dood heen de 

macht verkregen over dood en hades en kan hij hem die de heerschappij des doods heeft eenmaal 

alle macht ontnemen. Heb. 2: 14, Op. 1: 18. 

 

Heeft Hij het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht, 2 Tim. 1: 10, Hij zal deze 

doorvoeren ter overwinning. Hij heeft de macht om op grond van eigen opstanding en 

levendmaking tot opstanding te doen komen om voorts levend te maken. Voor velen is dit als Satan 

in de afgrond gesloten wordt, Op. 20: 12, voor anderen is dit in de laatste bazuin, 1 Kor. 11: 52 voor 

enigen is dit geschied vanaf Paulus en geschiedt dit nog. Fil. 3, 2 Tim. 4. Zo doet God de dood 

teniet, en bezegelt de overwinning door overwinnend voort te gaan en telkens weer door de dood 

heen tot onvergankelijkheid te voeren. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 40. 

 

ee Is Christus de Rode Zee? 

 

We bespreken een volgend punt uit Art. 34 n.1. dat Christus onze Rode Zee is. Vanzelf bedoelt de 

Belijdenis dit als figuurlijke taal, maar is dit dan een juist beeld? 

 

Israël ging door de letterlijke Rode Zee en ontkwam zo aan de Egyptenaren; het werd daarbij 

symbolisch in die zee en in de wolk gedoopt. Hier kwam geen mensenhand aan te pas. De 

Belijdenis wil nu die symbolische dood geestelijk overbrengen maar vergeet daarbij de lijn verder 

door te trekken. Nadat Israël door de Zee was doorgegaan verlieten zij die en zagen haar nooit weer. 

 

Als we dit nu geestelijk overbrengen, wat krijgen we dan? Dit, dat als we eens geestelijk gedoopt 

zijn en door Christus zijn doorgegaan (wat dit is, is niet goed te begrijpen), we Hem moeten 

verlaten om Hem nimmermeer terug te zien!! Ieder ziet het scheve beeld dat in wezen, al bedoelde 

de opsteller Guido de Brès dit niet, Christus onterend is. Waarin zit nu de fout? In twee dingen: ten 

eerste wil men een symbolische doop als verstoffelijkt symbool weergeven, ten tweede noemt men 
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het geestelijk doorgaan door de dood een doorgaan door Christus. 

 

Beginnen we met dit laatste. Als men geestelijk met Christus sterft, gaat men niet geestelijk door 

Hem door als ware Hij de geestelijke Rode Zee, maar men gaat met Hem mee evenals Israël met 

Mozes door- en meeging. Israël ging immers in dit geval, niet langs Mozes door, deze achterlatend, 

maar hij ging Israël voor en zij gingen met hem door. Zij werden zodoende tot in Mozes gedoopt, 

d.i. er ontstond veel nauwere eenheid dan er eerst was; zij vormden met hun leider nu een nieuw 

volk, kwamen in een verbond met God, Jer. 31: 32. Zo gaan wij in de geestelijke doop (maar niet in 

stoffelijk water, maar bij de inplanting in Christus’ dood) niet door Christus heen en laten Hem dan 

achter, maar we worden, door met Hem te sterven, inniger met Hem verenigd en meer met Hem 

vereenzelvigd door de opwekking uit de dood. Hij is niet de Rode Zee maar Hij is de Leider door 

die (geestelijke) Rode Zee heen. Wij worden dan tot in Hem gedoopt, Rom. 6: 3, en doen Christus 

daarbij aan, Gal. 3: 27. Wij sterven met Hem en worden met Hem opgewekt evenals Mozes met 

Israël de zee inging en er met hen weer uit opkwam. De ,,Rode Zee” is dus niet Christus maar de 

dood; daar gaan we door heen, niet doorheen Christus maar met Hem doorheen de dood. En evenals 

Mozes en Israël de stoffelijke Rode. Zee achter zich lieten, zo laten wij met Christus de zee van de 

geestelijke dood achter ons om nauwer met Hem verenigd, ja als een nieuwe schepping, verder te 

gaan met de Leidsman des geloofs. De bloemrijke taal schept dus een geheel verkeerd beeld. 

 

En nu de symbolische doop. Wat symbool is, mag men niet nogmaals versymboliseren. Het dopen 

in wolk en zee is symbool van een geestelijke doop die in Rom. 6 nader verklaard wordt maar die 

men niet nogmaals moet uitbeelden door een waterdoop. Dit is een verwarring van verschillende 

dingen. We hebben al de verschillende dopen besproken en ook over de verhouding van water- en 

symbolische doop gehandeld maar merken hierbij nog op dat de doop in Christus er een is waarbij 

Christus wordt aangedaan, Gal. 3: 27, d.i. met Hem als het ware bekleed worden, een meer in Hem 

opgaan. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Maar, naast de geschriften die ons ,,Nieuw Testament” samenstellen, bestonden er meerdere andere 

,,evangeliën” en brieven. Hoe is men er in geslaagd een definitieve lijst op te stellen van de door 

God geïnspireerde Schriften? De lokale gemeenten, door de Apostelen gevormd, kenden natuurlijk 

zeer goed de brieven van deze Godsgezanten en erkenden alleen deze als hebbende goddelijk gezag. 

Elke gemeente had zo haar privé verzameling, en door onderlinge omgang kon deze steeds meer 

vervolledigd worden. Men kan dus zeggen, dat al in de tweede eeuw de canon der Schriften feitelijk 

vaststond. En dit niet door een kerkelijke overheid, maar door de christenen in het algemeen, die 

aan de Apostelen getrouw gebleven waren, hetzij aan de Twaalf, hetzij aan Paulus. 

Gedrongen door de bewering van de Montanisten. dat zij nieuwe openbaringen hadden ontvangen, 

nam de „Kerk” een zeer belangrijk besluit, namelijk dat het tijdperk der inspiratie geëindigd was 

met de Apostelen. Geschriften die niet van hen voortkwamen konden dus niet aanvaard worden 

voor de canon. Natuurlijk was dit besluit op zich zelf niet voldoende om het vraagstuk volledig op 

te lossen, want er waren talrijke geschriften in omloop, die sommigen ten onrechte aan de 

Apostelen toeschreven ofwel waarvan ze beweerden dat ze de leer der Apostelen zuiver weergaven. 

Het was dan ook pas in het jaar 380 ongeveer, onder Paus Damasius, dat de canon door de 

Katholieke Kerk aanvaard werd, en pas in 1545, bij het Concilie van Trente, dat alles volledig 

geschikt werd. Van haar kant aanvaardde de Oosters-orthodoxe Kerk de eindcanon pas in 1672. 

 

Het merkwaardige is, dat de brieven van Paulus zo n grote plaats innemen, terwijl toch die Apostel 

door de meesten al gedurende zijn leven verlaten werd en zijn onderwijs ook daarna verwaarloosd 

of praktisch onbekend bleef, juist in de periode waar de „Kerk” er toe moest besluiten de canon te 



Uit de Schriften 1958 Pagina 40 
 

aanvaarden. Het schijnt duidelijk, dat we hier een werking van de Heilige Geest moeten erkennen, 

die de Kerk verplichtte op een wijze te handelen die geheel boven haar kracht lag. Men mag dus 

niet zeggen, dat die Kerk de canon heeft gevormd op eigen gezag, maar wel dat ze zich heeft 

moeten buigen voor het gezag van de Heilige Geest. 

 

Het is ondenkbaar, dat het door God gegeven geschreven Woord zou hebben kunnen verdwijnen, 

zelfs ten dele, door de fout van mensen .En dit vooral gedurende de tegenwoordige bedeling waar 

God zich niet meer op zichtbare of hoorbare wijze openbaart. Hij had al de rijkdommen zijner 

genade bekend gemaakt en elke christen moest dus in staat zijn deze te leren kennen. 

 

Men kan een dergelijke werking van Gods Geest ook in zekere mate bemerken in de samenstelling 

der oude geloofsbelijdenissen, die gewoonlijk op tamelijk juiste wijze Schriftuurlijke waarheden 

omschrijven en nagenoeg niets bevatten aangaande de menselijke opvattingen, die er in die oude 

tijden heersten: bijv. het vervangen van Israël door de Kerk, het vormen van een zichtbare Kerk, het 

moralisme, het sacramentalisme en dergelijke. 

 

Feitelijk stond het aanvaarden van een wel bepaalde verzameling van geïnspireerde Schriften in 

tegenstelling tot de algemene neiging der kerkoverheden, vooral in de derde eeuw. Waren de 

bisschoppen niet de opvolgers der Apostelen en bezaten zij niet de hele waarheid? Was het niet de 

geestelijke overheid, die van God het leergezag had ontvangen en die het orgaan moest zijn van de 

Heilige Geest? Men weet inderdaad, dat er zich in die tijd een levend gezag vormde naast de 

Schrift, en zelfs weldra er boven verheven, daar de kerkelijke overheid beweerde over een 

mondelinge overlevering te beschikken en zij alleen de Schrift kon verstaan en uitleggen. Men 

moest dus geloven wat de bisschop leerde, en niet wat God persoonlijk kon spreken, door middel 

van zijn geschreven Woord, tot degene die bereid was te luisteren. 

 

Zo had de Kerk dan niet slechts de plaats ingenomen van Israël, maar nu nam het menselijke gezag 

ook de plaats in van het goddelijk gezag. Het geloven, ten minste in principe, van hetgeen de Kerk 

leerde, verving het levend geloof in Christus. De Roomse theoloog Battifol zei dus terecht: ,,De 

zelfstandigheid van de gelovige t.o.v. het geloof is wel de gedachte die het meest vreemd is aan het 

christendom der eerste eeuwen”. 

 

Laat ons nu wat terug gaan in de tijd. De zichtbare Kerk met haar centraal gezag moest een 

geografisch centrum hebben. Het „symbolische” Israël had vroeger Jeruzalem gehad, het „ware 

Israël” moest nu een andere plaats kiezen. Waar de lokale gemeenten zich bijna uitsluitend 

bevonden in de landen die deel uitmaakten van het Romeinse rijk, kon alleen Rome in aanmerking 

komen om de zetel te worden van de Katholieke Kerk. En zo kon deze zich dan ontwikkelen, 

volgens het model van het keizerrijk, in een organisatie met een autocratisch karakter en een sterke 

centralisatie. De legende van Petrus werd toen uitgevonden om het prestige van dit centrum te 

vergroten. 

 

We hebben al aangestipt, dat, als het waar is dat het christendom der tweede eeuw nog niet volledig 

alle hoop had opgegeven betreffende de wederkomst des Heren, de opvattingen zich toch geleidelijk 

wijzigden. Daar de wederkomst op zich deed wachten, werd het steeds meer noodzakelijk de 

vroegere opvattingen te herzien. Deze waren misschien nog te veel Joods van aard. Waarom niet op 

volledige wijze deze „chiliastische” gedachten verwerpen? Regeerde Christus nu al niet door zijn 

Kerk? Zo kwam er de neiging de gedachte van „Koninkrijks Gods” min of meer te vereenzelvigen 

met die Katholieke Kerk, zoals men bijv. bij Augustinus en zijn „Stad Gods” ziet. 

 

De Kerk had zich dus voorgoed in deze wereld gevestigd en beweerde nu, dat het door haar was, dat 

Christus reeds, in de geest, was wedergekomen. Als dit koninkrijk zich tot alle volken zou hebben 

uitgebreid, door massadopen, zou Christus wederkomen in Persoon en dat zou het einde zijn van de 



Uit de Schriften 1958 Pagina 41 
 

aardse geschiedenis. 

 

De Kerk werd min of meer vervolgd tot in de vierde eeuw, maar haar regering scheen voorgoed te 

kunnen beginnen met de bekering van keizer Constantijn. Deze wilde, na zijn talrijke gevechten, 

een stabiel rijk vormen. Het christendom, dat zich nu al overal verspreid had, kon hem hierin 

helpen. Als „Pontifex Maximus” eigende hij zich het recht toe de christelijke instituten te besturen 

en vormde op definitieve wijze de Katholieke Kerk. Later verplichtte keizer Theodosius zijn 

onderdanen het „katholieke geloof” te aanvaarden. 

 

Het christendom had zich dus verspreid in de „beschaafde” wereld van die tijd, was „katholiek” 

geworden in het Westen, maar slechts door af te wijken van de geopenbaarde waarheid. Die 

godsdienst was, in het algemeen, tamelijk oppervlakkig en de praktijk ervan werd dikwijls meer een 

gewoonte dan de uitdrukking van een levend geloof in Christus. 

 

We laten het aan de lezer over te oordelen in welke mate de vele tegenwoordige Kerken dergelijke 

menselijke opvattingen hebben behouden en ze beschouwen als grondwaarheden, die a priori 

onbestrijdbaar zijn. 

 

Door het volgende schema hebben we de evolutie trachten voor te stellen van de bijzondere groepen 

behorende tot Israël en de volken, vanaf de kruisiging tot aan het Koninkrijk op aarde. We hebben 

de groepjes van hen, die getrouw gebleven waren aan het onderwijs van de Apostel Paulus, niet 

voorgesteld. 

 

Men moet goed begrijpen, dat dit schema geen min of meer juiste getalverhouding der verschillende 

groepen wil aanduiden. 

 

De volle lijnen betreffen de tijdperken gedurende welke Israël Gods volk is, de horizontale 

stippellijnen het tegenwoordige tijdperk, dat een onderbreking is in de „normale” verwezenlijking 

van Gods Voornemen door middel van Israël. 

 

De groep der Nazarenen, dus van de Christen-Joden, die getrouw waren aan de 12 Apostelen der 

besnijdenis, zal weder verschijnen vóór de wederkomst des Heren en zal zich dan ontwikkelen tot 

hij het ganse volk Israël zal omvatten en op deze wijze de Gemeente van Christus zal vormen 

gedurende de komende aioon. 

 

Dit schema toont aan hoe de christenheid en de zogenaamde algemene Kerk vooral voortsproten uit 

de groep der christenen uit de volken van de Handelingenperiode. Want het aantal Joden, die hun 

nationale voorrechten prijsgaven om zich tot die Kerk te voegen, was zeer gering. Het was daarom 

dat men in de eerste eeuwen meende dat Gods Verbond nu van de Joden tot de volken was 

overgegaan (en niet, dat dit Verbond beiden omvatte). 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX   No. 5   MEI 1958 
 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 5. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES’ OUDERS. 

 

Drie maanden verborgen. 

 

Door geloof werd Mozes na zijn geboorte drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat 

zij zagen dat het kind schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet.   Vs. 23. 

 

Tussen wat in vs. 22 staat en we in vs. 23 vinden ligt een periode waarin een grote verandering 

gekomen was. Stefanus zegt hiervan dat er een andere koning opstond, Hand. 7: 18. Voor „andere” 

staat ,.heteros”, een van een andere soort. Men neemt aan dat de Farao van Jozef tot de Hyksos 

behoord heeft, de Herdervorsten die Egypte een tijdlang geregeerd hebben. Zij werden verdreven en 

een echt Egyptisch vorst kwam aan de macht, een geheel verschillende koning. Deze begon Jakobs 

nakomelingen als een gevaar te zien en nam de maatregelen ons in Ex. I beschreven, want hij achtte 

Israël machtiger dan Egypte; niettemin wilde hij het in Egypte houden, zie vs. 9, 10; echter als een 

geknecht volk. Hoe meer Israël echter verdrukt werd, hoe meer het groeide, vs. 12. En als hij dan 

eindelijk besluit tot het barbaarse bevel om de van die tijd af geboren wordende jongetjes in de Nijl 

te werpen en meent zo zijn doel te kunnen bereiken, dan zal blijken wat later in Spr. 19: 21 werd 

neergeschreven; ,,In het hart des mans zijn vele gedachten, maar de raad des Heren die zal 

bestaan”. God beloofde Abram een talrijk zaad, zei dat Jakob niet behoefde te vrezen naar Egypte 

af te trekken en dat Hij zijn volk weer op zou voeren, Gen. 46: 2-4, welnu, dan zou Zijn raad, d.i. 

wat Hij vastgesteld heeft, ook vervuld worden. Uit de verdrukking zal Hij de verlosser doen 

voortkomen. 

 

In Ex. 2 vinden we daarvan het begin verhaald. Aan Amran, behorende tot het derde geslacht na 

Jakob, en Jochebed wordt een zoontje geboren, maar zij wierpen het kind niet in de Nijl. Zij 

vreesden, d.i. volbrachten het bevel des konings niet. De vreze des Heren was in hen en daarom 

vreesden zij de mens, al was hij dan een Farao, niet. Dit deden zij door geloof. Zij verborgen het 

kind voor de controlerende ambtenaren, God meer gehoorzamend dan de mensen in welk geval ook 

de Overheidsmacht mag weerstaan worden. 

 

Geloof is geen vijand van wettige middelen en geen fanatisme dat roekeloos handelt. Het benut de 

middelen, is zorgzaam en voorzichtig maar gaat niet in eigen kracht te werk maar vertrouwt op 

God. 

 

Men zou kunnen vragen waarom God, die besloten had Mozes tot leider van Zijn volk te maken, 

hem niet door een machtig wonder voor de woede van Farao bewaarde, bijv. door een of meer 

engelen. Het antwoord is dat God veelal èn met voor ons kleine middelen èn in het verborgen toch 

tot Zijn doel komt. 

 

Gods bewarende macht gaat niet steeds over al Zijn kinderen. Soms worden zij vervolgd ten dode 

toe, soms verongelukken zij evenals de niet-gelovigen en is er naar de buitenkant geen verschil. 

God is hierin vrij. Maar één ding staat vast: Wie Hij in Zijn raad besloten heeft te bewaren omdat 
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Hij een taak voor hem heeft, kan door geen enkele menselijke macht omkomen, anders zou Gods 

raad hierin vernietigd worden. 

 

Mozes’ ouders zagen in het kind iets opmerkelijks. Het was een bijzonder schoon knaapje. Eigenlijk 

staat er: goed, d.i. geschikt tot het doel. Het is echter niet daarom, dat zij Farao’s gebod niet hebben 

opgevolgd. Het was door geloof. Zij geloofden dat dit kind tot iets bijzonders geroepen was en dat 

het daarom zo schoon was. Maar dan ligt er mogelijk meer achter deze zaak. Het was door geloof 

maar waar geloof uit het gehoor is, kan hun door God iets geopenbaard zijn. Dit vinden we wel niet 

in het O.T. verhaald maar zou uit Heb. 11 kunnen volgen. Ze kenden de belofte aan Abraham 

gegeven, Gen. 15 en zagen dat de tijd der bevrijding naderde, zij waren tevens overtuigd dat deze 

zou plaats hebben door een bevrijder. Hun geest is met al deze dingen bezig geweest, al voor de 

geboorte van het kind. En ook al hebben zij geen bepaalde belofte ontvangen, dan nog is het hun 

bede geweest dat zij de ouders van de bevrijder zouden mogen zijn, en was de schoonheid van het 

kind daarop het antwoord. 

 

Drie maanden lang verborgen zij het kind. Toen zagen zij dat het niet langer kon. Zij zetten het in 

de rivier maar met een weloverwogen plan. Zou God hen ook hierin niet voorgelicht hebben? 

 

Het is vaak door kleine dingen dat God tot Zijn doel komt en waardoor Hij de schaal der gebeurte-

nissen doet doorslaan naar Zijn zijde. Het wenen van het kind besliste over Israëls uittocht en nog 

meer. Wie zijn leven nagaat zal die kleine dingen ook zien. En tevens daarin Zijn leiding. Hij geeft 

dat overwicht dat beslissend is en gebruikt daarvoor handelingen, meningen, stemmingen en al wat 

in zekere omstandigheden dienen moet om tot het doel te komen. Het is nu de dag der kleine 

dingen. Eenmaal komt die der grote waarin Hij machtige daden zal doen. Laat ons inmiddels in de 

kleine dingen getrouw zijn opdat Hij ze, als Hij dit nodig acht, mede kan gebruiken.  P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 53. 
 

ZULLEN WIJ ZONDIGEN? II. 

 

Rom. 7: 1- 6. 

1. Of weet gij niet broeders, ik spreek immers tot kenners van de wet, dat de wet heerst over de 

mens zo lang hij leeft? 2. Zo is een getrouwde vrouw aan haar levende man gebonden door een 

wet; als de man echter sterft, is zij vrijgemaakt van de wet van haar man. 3. Bijgevolg zal zij een 

overspeelster genoemd worden zo zij, terwijl haar man leeft, zich aan een andere man geeft, maar 

wanneer de man sterft, is zij vrij van de wet zodat zij geen overspeelster is wanneer zij (de vrouw) 

van een andere man wordt. 4. Zo nu broeders zijt ook gij voor de wet gedood door het lichaam 

van Christus om het eigendom te worden van een Ander, van Hem die uit de doden is opgewekt 

opdat wij voor God vruchten zouden dragen. 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de zon-

dige hartstochten, door de wet (geprikkeld), werkzaam in onze leden zodat wij voor de dood 

vruchten droegen. 6. Nu zijn wij echter vrijgemaakt van de wet, gestorven voor datgene waarin 

wij gevangen werden gehouden, zodat wij dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van 

letter. 

 

Vs. 1- 6 behoort bij het voorgaande. De hoofdstukindeling in de S.V. is onjuist. Dat wij het gesplitst 

hebben is omwille van de lengte van onze toelichting. 

 

Vs. 1- 4 Paulus gaat door een nieuw beeld, bijzonder voor het Jodendom sprekend, nogmaals de 

verhouding van wet en zonde toelichten. Hij spreekt hen aan als „broeders” en bedoelt hiermee de 
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Israëlieten. Hij licht dit nog toe: het zijn de kenners van de wet. 

 

Voor Paulus is het zijn onder de wet een zijn onder de zonde en daarom in volkomen tegenstelling 

tot het zijn onder de genade. Men zou ook kunnen zeggen: Het zijn onder de wet is een bewijs van 

het zijn onder de zonde; de wet spreekt immers van oordeel en dood en bewijst daarmee dat ze met 

zondaars van doen heeft. Wie daarom onder de wet is, kan zich niet in dienst stellen van God; hij is 

een dienstknecht der zonde. Wel heeft Paulus in de Galatenbrief gezegd dat zij die onder de wet 

waren onmondige kinderen waren maar tevens dat zij in niets verschilden van een slaaf. Dat geeft 

de bevoorrechting door de wetgeving aan. Maar de geestelijke positie is: dat de wet bewees met 

zondaren van doen te hebben. 

 

Het beeld dat Paulus geeft is eenvoudig. Het is aan de Mozaïsche wet ontleend. De vrouw is zolang 

de man leeft aan hem verbonden. Dit is de wet des mans. Het woord “getrouwd” dat we gebruikten 

betekent: „onder de man zijn.” Het komt slechts hier in het N.T. voor, in de Septuaginta in Num. 5: 

20, 29; Spr. 6: 24, 29 en ook in het ongewijde Grieks van Paulus dagen. 

 

Dat Paulus dit beeld kiest, is om daarmee twee dingen aan te tonen: de kracht van de wet maar 

tevens de grens ervan: n.l. de dood; deze zet een der partijen vrij. Daarom kan de apostel dit beeld 

zo goed als toelichting gebruiken. 

 

Het beeld spreekt voor zichzelf. Gaat de vrouw naar een andere man als de hare nog leeft dan heerst 

de wet en wordt zij als overspeelster veroordeeld; is echter haar man gestorven, dan is zij vrij van 

de wet en heeft deze voor haar geen kracht meer, zij is buiten werking gesteld. Welnu, zegt Paulus, 

zo is het nu met u, broeders, ook gij zijt gestorven in Christus; deze is onder de wet geworden (Gal. 

4 :  4 )  d.i. heeft zich onder haar heerschappij gesteld, maar nu Hij gestorven is, is Hij vrij van de 

wet. En zo zijt gij in Hem er mede vrij van. Nu kunt ge een Ander gaan toebehoren, aan Christus 

die uit de doden opgewekt is. Ware Hij dood gebleven dan kon die verbintenis niet plaats hebben, 

maar nu wel. En dit is om Gode vrucht te dragen. 

 

Het Gode vrucht dragen is weer een nuancering van wat al eerder genoemd of althans aangeduid is: 

het stellen van de leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, het slaven der gerechtigheid zijn, het 

Gode dienstbaar zijn; het staat in rechtstreekse tegenstelling tot de vrucht waarover men zich 

schaamt en de soldij der zonde. Gode vrucht dragen is zich Hem in alles ten dienste stellen, het 

dienen op nieuwe wijze en dit van harte doen. Dan zullen wij zijn in de dingen van onze Vader en 

Hem verheerlijken en door goede werken naar Zijn wil veel van Hem uitdragen. 

 

Rom. 7: 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de zondige hartstochten, door de wet 

(geprikkeld), werkzaam in onze leden zodat wij voor de dood vruchten droegen. 6. Nu zijn wij 

echter vrijgemaakt van de wet, gestorven voor datgene waarin wij gevangen werden gehouden, 

zodat wij dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. 

 

Het vorige leven noemt Paulus een zijn in het vlees. Dit is het leven niet alleen in de niet weder-

geboren natuur maar ook dat in de wedergeboren natuur tot op de rechtvaardiging. In 1 Kor. 4: 1 

spreekt Paulus van vleselijken en in Rom. 7: 14 zegt hij dat hij vleselijk is, verkocht onder de 

zonde. Eerst door met Christus gekruisigd te worden, met Hem één plant te worden in de 

gelijkmaking van Zijn dood, gaan we over van het vlees in de geest, worden we door de Geest 

geleid en volbrengen we de begeerlijkheid des vleses niet, Gal. 5: 16. In het vlees worden de 

zondige hartstochten geprikkeld, door de wet aangezet, het resultaat is dat we de dood vrucht 

dragen. D.w.z. op al deze dagen volgt eenmaal het oordeel van de dood. Nu we echter vrijgemaakt 

zijn van de wet, zijn we door de wet aan de wet gestorven om Gode te leven en in nieuwheid van 

geest te dienen. 
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Vrij van de wet. Dit is niet wat Calvijn leert: “Voor zover God in de tien geboden heeft 

overgeleverd wat recht is en ons leven daardoor is bepaald, moeten we niet dromen van een 

afschaffen van de wet, want Gods wil moet altoos van kracht zijn.” En verder: „Laat ons dus ons 

naarstig herinneren dat dit niet is een los worden van de gerechtigheid die in de wet wordt 

geleerd maar van de scherpe dwang en de vervloeking die daarop volgt. De regel van een goed 

leven die de wet trekt, is dus niet afgeschaft, maar die eigenschap die tegenover de vrijheid door 

Christus gebaard, staat n.l. terwijl zij de opperste volmaaktheid eist, en omdat wij deze niet kun-

nen geven, houdt zij ons besloten onder de schuld van de eeuwige dood” (Citaat uit Dr. Van 

Leeuwens’s Korte Verklaring van De Brief aan de Romeinen). 

 

Het is door deze visie van Calvijn dat hij de wet in zijn catechismus heeft ingelast en dat dit door 

studenten van hem in de Heidelbergse Catechismus gebeurd is. 

 

Als we naar de tien geboden moeten leven zij opgemerkt:  

1e dat we de zevende dag moeten vieren en niet de Zondag;  

2e dat de tien geboden overwegend negatief zijn; gij zult niet, niet positief wat we wel moeten doen;  

3e dat Christus zegt de wet aan iets anders hangt, de liefde tot God en de naaste;  

4e dat Paulus zegt dat de wet in één woord volbracht wordt: de naaste liefhebben (Gal. 5: 14);  

5e dat de wet niet voor de rechtvaardigen is maar voor de goddelozen en zondaars, 1 Tim. 1: 9.  

 

Calvijn heeft niet in het oog gehouden; dat Paulus in Rom. 8: 4 schrijft dat de rechtsvorderingen der 

wet vervuld worden als we niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen. Hij brengt ons niet 

meer onder de wet van Sinaï, wat Calvijn zijdelings doet; hij brengt ons ook niet onder de regel die 

de wet geeft, hij brengt ons veel verder en naar iets nieuws: naar het leven uit de wet van de Geest 

des levens, die in Christus Jezus is, naar een wandel in nieuwheid van geest. Niet naar een in oud-

heid van letter. Naar een vervulling door en in de liefde. De Geest leert ons Gods wil beproeven en 

zet met Deze in levende verbinding. 

 

Wij dienen niet in oudheid van letter, niet uit vrees voor straf, niet om de tien geboden als regel der 

dankbaarheid te doen, wij doen meer. Moeten dit althans doen. Paulus noemt dit in Gal. 5: 22: “De 

vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing).” Tegen hen die dit doen, is er geen wet, vs. 

23 en voor hen geen tien geboden. 

 

De tien „geboden” (woorden) geven het negatief van Gods wil. Opzettelijk heeft God ze in die 

vorm gegeven. Het is steeds: Gij zult niet. Uitzondering is het vijfde gebod, dit is er een met een 

belofte. Het positief houdt Christus ons voor in Zijn woord over het (eerste) grote gebod en het 

tweede daaraan gelijk: Gij zult liefhebben. En nu komt de nieuwheid van geest en schenkt het 

vermogen om door beoefening der heiligheid na heiliging daarin te wandelen. Zeker dat zal vooral 

in het begin gaan met vallen en opstaan maar de wandel naar de Geest zal het winnen van die naar 

het vlees. 

 

In Gal. 2 :  1 9  zegt Paulus: „Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou”. 

We kunnen niet de wet, die veroordeelt, gaan doen uit dankbaarheid. Dit is zijdelings terugvallen in 

de wet en zo ontstaat een wettisch Christendom dat tevreden is met het niet doen van grote en grove 

uitspattingen. Dit heeft echter tot gevolg dat men noch volkomen in Christus komt, noch geestelijk 

op opstandinggebied gaat wandelen. Voor hen die met Christus gestorven zijn, hebben ook de tien 

geboden volkomen afgedaan; zij zijn een nieuwe schepping en leven uit de wet van de Geest des 

levens. Deze stelt hoger eisen maar geeft daardoor tevens de genade tot volbrenging. Deze Geest 

gaat even ver boven die van Sinaï uit als de genade uitgaat boven de wetgeving. 
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Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

2. De Tegenwoordige Toestand 

 

Om de ontwikkeling van het christendom gedurende de eerste eeuwen, die we in het voorgaande 

hoofdstuk hebben trachten te schetsen, goed te begrijpen, en tegelijkertijd de tegenwoordige 

toestand, menen we dat het nuttig kan zijn nogmaals aan enkele voornaamste onderdelen te 

herinneren betreffende de periode der Handelingen. Want het is van de wijze waarop men de 

gebeurtenissen uit die dertigtal jaren beschouwt, dat hoofdzakelijk ons „theologisch systeem” af-

hangt, en ook, in zekere mate, ons geloof. 

 

Zoals we in Het Onderwijs van de Apostel Paulus hebben uiteengezet, waren de boodschappen van 

Paulus steeds zeer goed aangepast aan de geestelijke positie der personen tot wie hij zich richtte. 

Betrof het heidenen, dan spoorde hij ze aan zich van de afgoden af te wenden tot de levende God, 

wat ze tot de wedergeboorte kon leiden. Aan Joden en mensen uit de volken, die al in God 

geloofden, kondigde hij aan, dat Jezus was de Christus, en in deze ging hij niet verder dan de 

Apostelen der besnijdenis. Maar hij handelde ook over de hemelse sfeer van zegeningen en, in zijn 

laatste brieven, over de sfeer der volmaaktheid in Christus-Jezus, die beiden de sfeer der 

wedergeboorte overtroffen, waartoe zich de Apostelen der besnijdenis beperkten. 

 

Deze Twaalf deden inderdaad niets meer dan uitvoeren hetgeen de Here hen had opgedragen vóór 

zijn dood. Ze waren dus getuigen, dat „deze Jezus” van uit de doden was opgestaan en verhoogd tot 

in de rechter (hand) van God, dat Hij waarlijk de Christus was. Ze nodigden bijgevolg hun volk uit 

zich te bekeren en zich te laten dopen in water tot vergeving hunner zonden. Dan zou de Here in 

heerlijkheid wederkomen en op aarde het Koninkrijk oprichten dat zowel door de profeten als door 

Hemzelf aangekondigd was. 

 

Natuurlijk bleef de Wet van kracht, maar ze moest niet alleen beschouwd worden in haar uitwendig 

aspect. Ze moest volbracht worden door de genade Gods. Dan zouden de Joden niet langer slaven 

der Wet zijn, dan zou zij een Wet der vrijheid zijn. Zelfs Jakobus, de rechtvaardige, die zozeer 

bekend was om zijn getrouw waarnemen der ganse Wet, sprak tot de Christen-Joden over de 

„volmaakte Wet, die der vrijheid is” voor hen, die niet alleen een hoorder des Woords, maar ook 

een dader des werks waren, gebruik makende van de goede gaven en volmaakte giften die van bo-

ven komen. Hij had namelijk te doen met Joden, die naar Gods wil „gebaard” (letterlijk: „voort-

gebracht”) d.i. wedergeboren waren door het Woord der waarheid, Jak. 1: 16-25. Jakobus legde de 

nadruk op de grondslag der Wet, namelijk de liefde, maar vroeg hun de gehele Wet waar te nemen, 

Jak. 2: 8-12. Hij handelde niet, zoals Paulus, over de volstrekte gerechtigheid t.o.v. God, maar 

slechts over de relatieve gerechtigheid van hem, die de Wet getrouw onderhield. 

 

Petrus, die zich ook tot de Christen-Joden richtte, sprak insgelijks over de wedergeboorte, 1 Petr. 1: 

3, 23, en de genade Gods, 1 Petr. 1: 10, 13; 2 ; 19, 20; 3: 7; 4: 10, 12; 2 Petr. 3: 18. Toch weet men, 

bijv. uit de geschiedenis van het ,.Concilie” van Hand. 15, dat hij zelf de Wet onderhield. 

 

Johannes die, als apostel der besnijdenis, natuurlijk in het bijzonder tot Christen-Joden sprak, 

handelde veel over de genade en de liefde maar zei niets tegen de Wet. In verband met de strijd over 

het vieren van het Paasfeest, hebben we gezien, dat ook hij getrouw de Joodse gebruiken volgde. 

Hij sprak niet over de rechtvaardigheid voor God en de geestelijke gemeenschap met de verheerlijk-

te Christus-Jezus, maar beperkte zich Hem te beschouwen als het ware Zoenoffer, 1 Joh. 2: 2; 4: 10, 

dat de zonden (niet ,,de zonde”) werkelijk „bedekt”, waarvan de ceremoniën der Wet weliswaar 

slechts een afbeeldsel waren, maar een schaduw die nog steeds nodig was voor velen. 
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Er was dus volkomen overeenstemming tussen de woorden des Heren, zoals de Evangeliën ze ons 

doen kennen, en het onderwijs van de twaalf Apostelen der besnijdenis: de genade doet de Wet niet 

te niet, maar laat toe ze te volbrengen; de ,.letter” moet gehouden worden, maar in een geestelijke 

gesteldheid. Het Nieuwe Verbond, door Jeremia aangekondigd, met „het huis van Israël en met het 

huis van Juda”, Jer. 31: 31, dat in staat stelde te doen wat de Here vroeg, verving het Oude Ver-

bond (met hetzelfde volk gesloten), dat onderwees en voorschreef, maar niet de nodige kracht gaf. 

 

Men ziet dus, dat Paulus niet gesteld moet worden tegenover de Twaalf voor wat betreft het 

kontrast tussen „letter” en „geest”, alsof hij alleen daarop gewezen zou hebben. Men mag ook niet 

zeggen, dat het alleen dankzij Paulus is, dat het christendom niet beperkt bleef tot een enkel volk, 

maar universeel kon worden. Want de Twaalf wisten ook dat hun volk slechts uitverkoren was om 

aan alle natiën tot zegen te zijn. Het verschil lag hierin, dat hun wereldwijde zending pas moest 

beginnen na de bekering van Israël, terwijl die van Paulus, ter oorzake van de verharding van dit 

volk, het Evangelie al aan de volken kon verkondigen, om zo te zeggen vóór de normale tijd. 

 

En het is vooral verkeerd, zoals we in andere werken gezien hebben, te beweren dat Paulus heeft 

geleerd, dat de Wet van Mozes afgeschaft was door het offer van Christus. 

 

Hoe kwam het, dat dergelijke fundamentele vergissingen zich meester gemaakt hebben van de geest 

zijner tijdgenoten en waarom werden ze tot heden toe gedeeld, zowel door de Joden als door de 

grote meerderheid der christenen? De uitleg is eenvoudig, als men ingezien heeft dat Paulus verder 

is gegaan dan de boodschap betreffende de wedergeboorte en de vergeving van zonden. Zoals we al 

deden opmerken, bevindt zich de gerechtvaardigde in Christus in een geestelijke, hemelse positie, 

waar de aardse verschillen niet meer in aanmerking komen: noch Jood, noch Griek; noch man, noch 

vrouw. De aardse instellingen, zoals die der Wet, betreffen deze geestelijke positie niet; de symbo-

lische voorschriften moeten, in principe, niet meer gehouden worden door hen die met Christus der 

zonde dood zijn, die ,,in Christus” zijn. Want voor de Christen-Joden die door het geloof ge-

rechtvaardigd werden, had de Wet haar functie van „pedagogos” volbracht; ze waren geen kleine 

kinderen meer, maar zonen van God en hadden Christus „aangedaan”, Gal. 3: 24-29. Evenwel, daar 

deze Christen-Joden nog steeds op aarde leefden, waren ze verplicht rekening te houden met de 

sociale toestanden van het aardse leven, van de geestelijke positie van hen, die nog niet voor God 

gerechtvaardigd waren. De Joden, christenen of niet, moesten dus de hele Wet blijven onderhouden. 

Hier had men, inderdaad, een paradoxale toestand: in de geest waren deze gerechtvaardigden al ge-

plaatst in de aioon de rechtvaardigheid, die volgt op de toekomende aioon van het Koninkrijk op 

aarde, waar alle schaduwen verdwenen zijn en er dan ook geen Tempel meer is, Op. 21, maar op 

stoffelijke wijze leefden ze in de tegenwoordige aioon en waren dus verplicht zich te voegen naar 

de bestaande instellingen. 

 

De strijd van Paulus, waarover we vooral ingelicht worden door de brieven aan de Romeinen en aan 

de Galaten, had niets te stellen met het onderhouden der Wet, maar alleen met de gedachte, dat 

men voor God kon gerechtvaardigd worden door de werken der Wet, De Christen-Joden moesten 

alles naar de letter houden, niet om zo voor God gerechtvaardigd te worden, maar uit liefde tot God, 

uit eerbied voor hetgeen God oordeelde te verlangen, uit liefde tot de evennaaste. Voor Paulus, noch 

voor de Here of de Twaalf, hadden de vormen en offers enige waarde in zichzelf, want ze waren 

niets meer dan afbeeldingen en schaduwen van geestelijke werkelijkheden, maar deze symbolen 

waren onontbeerlijk om de massa tot Christus te leiden. En dit niet slechts gedurende het tijdperk 

der Handelingen, maar ook nog in de toekomst, gedurende de aioon van het Koninkrijk, d.w.z. 

zolang als Israël zijn zending tot de volken niet volkomen vervuld zal hebben, zolang er nog Joden 

of volken bestaan, die geen discipelen van Christus zijn. 

 

Het is duidelijk, dat, als men het bijzonder onderwijs van Paulus niet begrijpt, men zich moet 

vergissen voor wat betreft zijn houding t.o.v. de Wet, en men er toe gebracht wordt te veronder-
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stellen dat er een zonneklare tegenstelling bestaat tussen de woorden des Heren (en die der Twaalf) 

en de zijne. 

 

Maar, dan kan men zich verder afvragen waarom men dit bijzonder Evangelie van Paulus niet 

begrepen heeft. Welnu, het schijnt ons toe, dat het juist is omdat hij zich in dit Evangelie niet 

beperkte tot „het beginsel der leer van Christus”, maar voort voerde tot de volmaaktheid, Heb. 6: 

1. Hij ging verder dan de Wet en het vergeven der zonden, en sprak over een geestelijke positie, die 

te verheven was om door allen begrepen te kunnen worden, waarvoor allen nog geen genade hadden 

ontvangen om ze te leren kennen. Waar het al de „natuurlijke mens” niet gemakkelijk valt zich aan 

God te onderwerpen, zich bewust te worden van zijn toestand van zondaar, hoe veel moeilijker valt 

het een onderwijs te begrijpen en te aanvaarden, dat de volledige offerande vraagt van de „oude 

mens”, de dood met Christus t.o.v. de zonde. Hoe sterk weerstaan we niet Gods genade, die ons ten 

koste van onze zelfstandigheid tot-in Christus wil dopen, d.w.z. ons in nauwe geestelijke 

gemeenschap met Hem wil brengen en van ons zonen Gods wil maken. En de boodschap der 

volmaaktheid in Christus, der gevangenschapbrieven, wordt nog moeilijker geassimileerd en 

beleefd. 

 

Als men er aan denkt, dat Petrus heeft moeten bekennen, dat er in de brieven van zijn geliefde 

broeder Paulus dingen stonden die zwaar waren om te verstaan en die door sommigen verdraaid 

werden, 2 Petr. 3: 15, 16, is het niet te verwonderen dat de meeste Joden en christenen ze niet 

begrepen. 

 

En hoe gemakkelijk viel het om verontschuldigingen te vinden en zich van hem af te wenden. 

Paulus maakte geen deel uit van de Twaalf. Hij trachtte wel zijn apostelschap te rechtvaardigen op 

grond van persoonlijke gezichten, maar was dat een bewijs dat hij werkelijk Apostel van Christus 

was? En dan, die Paulus sprak over allerlei nieuwe dingen, die nooit door het O.T., noch door de 

Here, noch door de Twaalf werden verkondigd. Hier ook kon hij zich slechts beroepen op 

zogenaamde persoonlijke openbaringen. Voor de Joden en meerdere Christen-Joden (de 

„extremisten”) was het overigens duidelijk, dat hij allerlei dingen voorstelde die men niet kon 

aanvaarden, want volgens hen was het een on- 

betwistbare grondwaarheid, dat de Wet een blijvende en absolute waarde had, en, verre van te 

kunnen aannemen, dat het onderscheid tussen Jood en Griek kon ophouden, stond het vast, dat geen 

mens kan behouden worden zonder in Israël opgenomen te worden door de besnijdenis. 

 

Zo had Paulus dan nagenoeg iedereen tegen zich zodra men begon in te zien dat zijn Evangelie niet 

overeenstemde met dat van de Here en van zijn 12 Apostelen. Men begreep hem niet en verliet 

hem, of bestreed hem. 

 

In latere tijden, als reactie tegen tastbare afwijkingen, en door toedoen van wedergeboren christenen 

die een levend geloof hadden, werden er bij herhaling pogingen gedaan om terug te keren tot de leer 

van Paulus, maar zijn onderwijs betreffende de hogere sferen van zegening werd nooit aanvaard dan 

door een kleine minderheid, en de theologie bleef verlamd door de fundamentele vergissing, dat 

Israël vervangen werd (of opgenomen moet worden) door een zichtbare algemene Kerk, die door 

Christus zou gesticht zijn kort na zijn dood. 

 

Als men dan rekening houdt met bovenstaande opmerkingen, kan men begrijpen, dat de meeste 

christenen een zeer eenvoudig onderwijs zochten, dat zich beperkte tot de eerste beginselen 

betreffende de weg der behoudenis, dus hoogstens tot de wedergeboorte, en dat ze Paulus niet na-

volgden in zijn loop naar het volmaakte. Hun ganse aandacht bleef dus gevestigd op de persoonlijke 

boodschap, die we in de vier Evangeliën en in de brieven van de Apostelen der besnijdenis vinden. 

Velen hadden daarbij de neiging op hun eigen kracht te rekenen, in plaats van op Gods genade, en 

het Evangelie te beschouwen als een nieuwe Wet, die men moest houden om behouden te worden. 
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Anderen bleven onder de invloed der Griekse filosofie of der esoterische bespiegelingen die zich 

later gekristalliseerd hebben in het Gnosticisme. 

 

Maar, met zich van Paulus af te wenden, beroofden ze zich niet slechts van meer overvloedige 

zegeningen, maar werden ze tot die rampzalige gedachte gevoerd dat een zichtbare Kerk, in 

overgrote meerderheid samengesteld uit christenen uit de volken, het ware Israël was en dat het de 

Joden slechts overbleef lid van deze Kerk te worden, en voor goed alle gedachte aan nationale 

voorrechten en letterlijke vervulling der profetie op te geven. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 65 

 

B De hoop der opstanding. 

 

1.Op meerdere wijze geleerd. 

 

Het nieuwe door God gegeven leven, althans de hoop daarop, zal eenmaal verwezenlijkt worden in 

een nieuwe levensvorm. Voor de gelovigen komt de dood daarom in een ander licht. Hij is wel een 

vijand, maar een overwonnen vijand. Al wordt ook de gelovige neergelegd in de groeve, al wordt 

hij als dode ziel gebed in de sheool, God roept hem er eenmaal uit. 

 

De hoop der opstanding wordt in de Schrift rechtstreeks en zijdelings geleerd. Rechtstreeks in 

bepaalde teksten waarin duidelijk over de opstanding gesproken wordt, zijdelings in de beloften die 

niet verkregen maar in het geloof omhelsd werden. Zo bezien is het O.T. zeer rijk aan bewijzen en 

spreekt het N.T. in gelijke zin. 

 

Om de beloften der Schrift te verstaan, moet men de groepen onderkennen waarin de Schrift de 

gelovigen verdeelt. Mogen ze al een grondeenheid hebben, de verlossing in Christus, ze hebben een 

verscheidenheid in hoop. Dit maakt de leer der opstanding nog rijker. Er zijn geslachten der he-

melen en der aarde, deze hebben elk hun eigen hoop en de eerste komen tot een ietwat vroegere 

opstanding dan de laatste. 

 

De hoop der opstanding is een der kernen van het geloof. ,,U geschiede naar uw geloof” is een 

diepe waarheid die zich ook hier gelden laat. 

 

2.Rechtstreekse aanwijzing O.T. 

 

Slechts in enkele teksten wordt de opstanding der doden direct aangegeven. Deze bespreken we 

eerst. 

 

Job 19: 25, 26 ,,Want ik weet dat mijn Verlosser (Hebr.: Goël, Losser) leeft en Hij zal de laatste 

over het stof opstaan. En als zij (de wormen) na mijn huid dit (n.1. mijn lichaam) doorknaagd 

zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en 

mijn ogen zullen zien en niet een vreemde”. 
 

Dit is een veel omstreden tekst waar heel wat meningen over gegeven zijn. De moeilijkheid ligt in 

de niet geheel vaststaande tekst. Men spreekt wel over tekstverminking. Het is zeer de vraag of we 

zover mogen gaan. We geloven dat men zeer goed de Masoretische tekst kan aanvaarden. 

De Companion Bible geeft de volgende vrijere vertaling: 
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„Ik weet dat mijn Verlosser (lees: Goël) leeft en ten laatste op aarde zal staan. En nadat zij (de 

wormen) dit lichaam doorknaagd (verteerd) zullen hebben, zal ik toch in mijn vlees God zien. Die 

ik, ja ik zien zal aan mijn zijde. Mijn ogen zullen Hem zien die mij nu een vreemde is. Dan niet 

meer. (Daarom) verlangen mijn nieren zeer”. 

 

Job spreekt van God als zijn Goël. De Goël was in Israël de bloedwreker, de verdediger in een 

rechtszaak, een die de dingen die t.o.v. een gestorvene in orde gebracht moesten worden tot hun 

einde moest brengen. Job vermoedt hier mogelijk iets van het conflict waarin hij gewikkeld is. Als 

hij sterft, is daar een moedwillige doodslager, Satan. Welnu, God zal hem wreken. Deze zal zijn 

bloed zien; de aarde mag dat niet verbergen (zie 16: 19); het moet gewroken worden. 

 

Job rekent hier met zijn aanstaande dood. Al zal God hem doden (zie 7: 6; 9: 25; 17: 15; 30: 23), hij 

blijft toch op Hem hopen, 13: 15. God zal hem in de sheool bewaren, 14: 13. Maar eenmaal zal Hij 

voor hem optreden en „over het stof” opstaan. 

 

Deze laatste woorden worden, zoals blijkt uit de Comp. Bible, opgevat als: op de aarde. Meerdere 

andere vertalingen zetten het ook zo over. Zo Brouwer, de Canisiusvert., de Herziene Engelse, de 

Elberfelder en Menge. Zij zien hierin ’s Heren (weder)komst op aarde. Echter, er zijn sommige 

verklaarders die menen dat hier met het „stof” het stof van Jobs vergane lichaam bedoeld wordt. 

 

Als we het in boek Job nagaan, blijkt het dat het hier gebruikte woord „aphar” werkelijk „stof” 

betekent en geen aarde. In 17: 16, 20: 11; 21 :26 staat „in het stof” als aanduiding voor „in het 

graf”, in 34: 15 in het „tot stof wederkeren”, sterven; in 42: 6 wordt gesproken over „stof en as” in 

22: 24 over het goud dat „in het stof” geworpen wordt en in 39: 11 over de door de struisvogel „in 

het stof” gelegde eieren. Alleen in 41: 25 betekent het „aarde”. Zo blijkt dat de betekenis „stof” 

overwegend is. Waar Job nu over zijn sterven spreekt, is het waarschijnlijk dat hij denkt aan de 

terugkeer van zijn lichaam tot stof. Over het stof zal de Goël staan en het laatste woord spreken. 

Vanzelf is dat dan ook op de aarde zodat we in bredere zin genomen met die gegeven vertaling 

genoegen kunnen nemen. 

 

De vertaling van de Comp. Bible van vs. 26 b is een vrije. Andere overzettingen menen dat er hier 

geen sprake is van het lichaam. De Leidse zet: „En nadat mijn huid, dit hier, in flarden gegaan 

is”. Zo ongeveer ook de Herziene Engelse, de Elberfelder en Menge. Dit komt vanwege de taal- 

kundige moeilijkheden met het woord achar dat voegwoord, bijwoord of voorzetsel kan zijn. 

 

Ook het overige van vs. 26 is weer lastig. De Comp. Bible zet: „uit mijn vlees” maar de Hebr. 

woorden kunnen ook betekenen „zonder mijn vlees”. Deze laatste betekenis zal gaarne aanvaard 

worden door hen die de ziel zelfstandig willen laten voortbestaan; bij het „zonder mijn vlees” zou 

Job dan zeggen: terwijl mijn vlees in het graf ligt, aanschouw ik God met mijn (aflijvige) ziel. 

Hiervoor zijn tal van verdedigers. Zie bijv. de Leidse vertalers. Maar deze mening is om drie 

redenen onhoudbaar:  

le zegt Job in deze tekst niet dat hij tot God gaat maar dat zijn Goël eenmaal over zijn stof (of op de 

aarde) zal staan om zijn pleit te voeren;  

2e de gedachte van een aflijvige ziel is aan het gehele boek Job oneigen; Job ziet zich naar de 

sheool gaan, daarin wil hij verstoken worden; nergens spreekt hij van een tot God opvaren;  

3e deze gedachte is aan het gehele O.T. vreemd. We geloven dan ook te moeten zetten: vanuit mijn 

vlees zal ik God zien. Dit klemt te meer daar we in vs. 22 precies dezelfde term hebben, 

nu vertaald door: van mijn vlees (waarom … wordt gij niet verzadigd van mijn vlees). Dit betekent: 

door middel van. Het kan niet betekenen: zonder mijn vlees. Welnu dan ook in vs. 26 niet. 

 

Job zegt dus dit: Mijn Goël leeft. Hij zal ten laatste op het stof staan. Dan eerst zal hij Hem zien te 

zijnen gunste. Niet als een vreemde. Daarom verlangt hij zeer (de nieren worden hier genoemd als 
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zetel van het intense gevoel, het is een Semitisch taaleigen). 

 

Het is niet bij zijn dood dat hij God zal zien. Dit sluit het gehele boek uit. Job 19 is dus wel een 

bewijs vóór onze visie. Niet een er tegen. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 41 

 

ff Is er een wassing in Christus’ bloed? 

 

Volgens art. 34 en Zondag 26 van de Catechismus worden we van onze zonden gewassen in het 

bloed en door de Geest van Christus. Er wordt daarbij verwezen naar Tit. 3: 5 en Hand. 22: 16. Nu 

is er, zoals we al zagen, in Tit. 3 geen sprake van het bloed maar over het vernieuwende bad der 

wedergeboorte door heilige geest en in Hand. 22: 16 wordt wel gesproken over de afwassing van 

zonden maar niet gezegd dat dit geschiedt in het bloed of met het bloed en de Geest van Christus. 

Nu behoeft dit nog niet te zeggen dat de zaak zelf er niet zou zijn al wordt ze daar dan niet ge-

noemd, echter, als we de functies van het bloed nagaan vinden we van een wassen in het bloed of 

met het bloed niets. 

 

Het bloed van Christus heeft een meervoudige functie: het is ter vergeving van zonden en misdaden, 

Mt. 26: 28; Ef. 1: 7; Col. 1: 14. ter reiniging van dode werken, Heb. 9: 14; ter verkrijging en 

verlossing, Hand. 20: 24; Op. 1: 3; ter heiliging, Heb. 13: 12; ter inwijding van het Nieuwe 

Verbond, Mt. 26: 28; Mk. 14: 24; Lk. 22: 20; 1 Kor. 10: 16; 11: 25; Heb. 13: 20, ter rechtvaardi-

ging, Rom. 3: 9, ter nabijwording der Heidenen (Volken), Ef. 1: 13, ter volle verzoening aller 

dingen, Col. 1: 20; ter reiniging van alle zonde, 1 Joh. 1: 7. Verder vinden we het in Op. 1: 5 en 7: 

14. 

 

Wat nu Op. 1: 5 betreft waar de S.V. leest: „Die ons gewassen heeft in Zijn bloed”, zij opgemerkt 

dat het werkwoord in de betere handschriften anders luidt en ook anders vertaald wordt. De Nwe 

Vert. heeft: „Die ons verlost heeft door Zijn bloed”, wat iets anders is. Het werkwoord door 

„wassen” overgezet is louo, het andere dat door „verlossen” is vertaald is luo, dit verschilt dus 

slechts een o. Er is in Op. 1: 5 geen sprake van het wassen der zonden maar van een verlossen of 

bevrijden door het bloed. Evenals het bloed van het paaslam Israël verloste of bevrijdde van de 

Verderfengel door het aan de deurposten te strijken maar men er zich niet in wies, zo wordt deze 

groep verlost door te schuilen achter het bloed, d.i. het geofferde leven van Christus. 

 

In Op. 7: 14 is wel sprake van een wassing maar dan van klederen. Zij die uit de grote verdrukking 

komen, hebben hun klederen gewassen in het bloed des Lams. Hier is geen sprake van zonden maar 

van klederen; deze worden verder ook nog wit gemaakt. Dit doen deze overwinnaars zelf, wat wil 

zeggen dat zij zich rechtvaardigen door uit kracht van Christus’ offerdood in al de geboden en 

rechten des Heren te gaan wandelen (Ez. 18: 21-23). Nergens vinden we in het O.T. dat men 

iemand waste in bloed om hem van zonde te reinigen. Er is slechts éénmaal besprenging, met bloed, 

Ex. 24. Een melaatse moest zichzelf met water wassen niet met bloed. 

 

Maar hoe dan met Hand. 22: 16: het afwassen der zonden. Dit geschiedt niet door een wassing van 

de zondaren in Christus’ bloed maar door aanroeping van de naam des Heren. Het hier gebruikte 

werkwoord komt ook nog voor in 1 Kor. 6: 11 waar we mede van wassen lezen: „Maar gij zijt 

afgewassen, in (door) de naam des Heren en door de Geest onzes Gods”. In Jes. 4: 4 vinden we 

dat de Here afwast door de Geest des oordeels en der uitbranding. Er is dus wassing maar niet met 

het bloed. Ook hierin is Art. 34 onjuist. 
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De enige tekst die overblijft is 1 Joh. 1: 7: ,,Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle 

zonden”. D.i. op grond van het gestorte bloed worden de zonden vergeven. Deze tekst ligt in lijn 

met Heb. 4: 22: zonder bloedstorting geen vergeving. De vergeving bewerkt de reiniging, ze is de 

uitdelging van Jes. 44: 42, 43: 25 en 44: 22. Moge dan ook Christus’ bloed de noodzakelijke basis 

zijn, de afwassing der zonden geschiedt door het aanroepen van Zijn Naam. Dan gaat de Geest 

wijzen op Hem als Degene in Wie het vermogen is om de zonden te vergeven op grond van Zijn 

vergoten bloed; dit is daarvan de waarborg en bezegeling. Het wegnemen der zonden geschiedt 

door de Geest Gods op basis van het bloed. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No. 6 JUNI 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 6 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES I. 

 

Mozes’ weigering. 

 

Door geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter 

genoemd te worden.           Vs. 24. 

 

In Mozes wordt ons een andere aspect van het geloof te zien gegeven. Het is niet alleen een sterk 

vertrouwen maar ook een willen uitwerken wat als wil des Heren bekend is. 

 

We lezen in het geciteerde vers dat Mozes iets geweigerd heeft. Hem is dus een aanbod gedaan en 

wel door Farao’s dochter. Met welgevallen heeft zij gezien hoe haar aangenomen zoon, die zij 

Mozes, dit betekent waarschijnlijk: mijn zoon, heeft genoemd onderwezen in alle wijsheid der  

Egyptenaren machtig in woorden en werken was geworden, Hand. 7: 22. Zij beleefde vreugde aan 

hem en daar zij grote invloed had wilde zij Mozes in de koninklijke familie doen opnemen. 

Daardoor zou hij grote macht verkrijgen en zeker een positie als eenmaal Jozef had. 

 

Wanneer hem het voorstel gedaan is, wordt ons niet vermeld. Was het nadat hij uitgegaan was om 

het werk zijner broederen te bezien en wilde Farao’s dochter een zich verder met hen bemoeien 

verhinderen? We weten het niet, alleen dat het was toen hij „groot geworden was”, Ex. 2: 11a. Vast 

staat dat hij het aanbod geweigerd heeft. 

 

Dit is een opmerkelijk geval van zelfverloochening. Mozes gaf met deze weigering de voorrechten 

en genoegens van het koninklijk paleis prijs. Hij werd niet door haar die hem eens had aangenomen 

miskend of verdreven, hijzelf gaf zijn positie op en deed afstand van zijn hoge ereplaats, grote 

invloed en weelde. Dit was geen beslissing in de onervarenheid van de jeugdtijd, het was er een van 

iemand, die veertig jaar oud was, Hand. 7: 23. 

 

Nog afgezien dat Mozes prijs gaf wat hij genoot en waarvan hij genoot, zijn daad moest tegenover 

zijn pleegmoeder wel grote ondankbaarheid schijnen. Zij had zijn leven gespaard toen hij een baby 

was, en hem als zoon opgevoed. En nu ging hij haar de rug toekeren alsof hem dankbaarheid 

vreemd was. Zij zal hem dan ook niet begrepen en mogelijk een dwaas genoemd hebben. 

 

Mozes was hierin een type van Christus die eigen moeder achter stelde bij hen die Zijns Vaders wil 

deden. 

 

Er was meer. Was deze weigering wel Gods wil. Had Deze hem niet geplaatst waar hij nu was. 

Waarom deze voordelige positie verzaakt. Waarom zijn invloed niet aangewend ten behoeve van de 

verdrukte HEBREEËN. Zou hun lot door hem niet verzacht kunnen worden, ja zelfs hun vrijheid 

bewerkt? 
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In Mozes’ geest zullen al deze overleggingen opgekomen zijn maar Mozes zag verder. De belofte 

van Gen. 15 waarop Jozef had gewezen, was nader tot haar vervulling gekomen. Het vierde geslacht  

en daartoe behoorde hijzelf, was geboren en zo stond ook de uittocht te wachten. Gods Woord ging 

Mozes boven alles uit en hij deed de goede keuze door zich aan de kant daarvan te stellen. 

 

Door dit voorval uit Mozes’ leven hield de apostel de Hebreeën de verandering in bedeling voor. In 

Egypte stond een andere koning op die Jozef niet gekend had. Zo hadden Israëls leiders Christus 

niet gekend. Zoals nu Mozes uitging uit des konings paleis, moesten zij uitgaan buiten de leger-

plaats van het Jodendom en Christus’ smaad dragen liever dan te blijven in de dingen die weldra 

zouden ophouden. En evenals Mozes zou hun meer bereid worden dan alleen de aardse beloften, 

n.1. te komen tot de opstanding der volmaakt rechtvaardigen. 

 

Niet alle gelovigen worden geroepen hetzelfde offer te brengen of dezelfde beproeving te doorstaan. 

En maar zeer weinigen zullen een weigering welke op die van Mozes lijkt, moeten geven. Toch 

zullen allen iets moeten weigeren; gelijkschakeling met wat de wereld geeft „Want al wat in de 

wereld is, de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is 

niet uit de Vader maar is uit de wereld”. En evenals Mozes inzag dat de genieting slechts voor een 

tijd was, en ten volle ingestemd zou hebben met wat Johannes verder zegt: ,,En de wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil Gods doet blijft in der eeuw”, 1 Joh. 2: 17, zo 

hebben wij de waarschuwing: „Velen wandelen anders,  welker einde het verderf is welke aardse 

dingen bedenken. Maar ons domicilie behoort tot de hemelen” Fil. 3: 18-20.   P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 54. 
 

DE WET GEEN ZONDE. 
 

Rom. 7: 7 - 26. 

7.Wat zullen we dan zeggen? Dat de wet zonde is? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet 

hebben leren kennen dan door de wet. Want van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben als 

de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 8. De zonde nu vond een prikkel door het gebod en werkt 

in mij allerlei begeerlijkheid, want zonder wet is de zonde dood. 9. Ik nu leefde vroeger zonder 

wet maar toen het gebod kwam leefde de zonde op; 10. ik echter stierf en het gebod dat ten leven 

(moest leiden) bleek voor mij ten dode (te zijn). 11. Want de zonde, die een aanleiding vond in het 

gebod, bedroog mij en doodde mij er door. 12. Zo is dan de wet heilig en het gebed is heilig, 

rechtvaardig en goed. 13. Is dan het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) 

de zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat 

de zonde door het gebod bij uitstek zondig (lett.: zondaar) zou worden. 14. Want wij weten dat de 

wet geestelijk is maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15. Want hetgeen ik uitwerk, dat 

(er) ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 16. als ik 

nu doe wat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet goed is. 17. Nu echter ben ik het niet meer die het 

uitwerkt maar de in mij wonende zonde. 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen 

goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het uitwerken van het goede niet. 19. Want het 

goede dat ik wil doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil voer ik uit. 20. als ik nu doe wat ik niet 

wil, doe ik het niet meer naar de in mij wonende zonde. 21. Zo vind ik dan deze wet (in mij) dat, 

terwijl ik het goede wil doen, het kwade bij mij is.22. Want ik heb een welgevallen in Gods wet 

naar de inwendige mens, 23, maar ik zie een andere wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van 

mijn rede en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. 24. Ellendig mens 

die ik ben. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? (Genade). 25, Ik dank God door Jezus 
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Christus onze Here. Zo dan, ik voor mij dien met mijn rede de wet Gods maar met het vlees de 

wet der zonde. 

 

Rom. 7: 7.Wat zullen we dan zeggen? Dat de wet zonde is? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde 

niet hebben leren kennen dan door de wet. Want van de begeerlijkheid zou ik niet geweten 

hebben als de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 
 

Wat zullen we dan zeggen. Het is voor de vierde maal dat Paulus in dit gedeelte deze vraag stelt om 

ze weer met het: Volstrekt niet te beantwoorden. 

 

Uit het feit dat God buiten de wet om de weg van en tot gerechtigheid geopend heeft en tevens door 

de uitspraak dat men voor de wet gedood is door het lichaam van Christus zou men een verkeerde 

gevolgtrekking kunnen maken, n.l. deze dat de wet zonde is, of oorzaak tot zonde en tevens haar 

doel mist. De apostel ontkent dit ten stelligste. Hij komt tot een geheel andere conclusie, n.l. dat niet 

de wet zondig is maar dat ze tot kennis der zonde leidt. Nader zal hij uiteenzetten hoe het met de 

mens, de wet en de zonde gelegen is. 

 

Paulus gaat in dit vers en in de volgende over in de eerste persoon: „ik”, „mij”. Dit is een van de 

fijne trekken in Paulus. Hij maakt zijn lering persoonlijk en wel omdat hij er de weg in beschrijft 

die hij zelf heeft afgelegd (of nog moet afleggen zoals in Fil. 3). Als het beloften betreft voor de 

gehele groep waarbij hij zich insluit, spreekt hij vaak van „wij”, als het uitwerking betreft is het 

dikwijls „ik”. 

 

Kennis der zonde. “Ik”, d.i. Paulus kende eenmaal de zonde niet. Zeker, hij wist van zonden, hij zal, 

hoewel streng Farizeeër, wellicht menigmaal een zondoffer gebracht hebben (en daarmee weer 

wettische gerechtigheid verkregen hebben). Maar wat hij hier bedoelt is iets anders; door de wet 

kreeg hij ervaring van de macht en de betekenis der zonde. 

 

Het Gr. woord voor (leren) kennen, “ginosko”, betekent niet intuïtief kennen maar door lering, 

uiterlijke waarneming of ervaring leren kennen. Paulus illustreert dit met een voorbeeld: hij wist 

niet dat begeerlijkheid zonde was; de wet echter verbiedt ze in het tiende gebod. Hierbij zij 

opgemerkt dat men „wet” niet verengen mag tot de z.g. tien geboden. Nergens heten deze „wet” of 

„wet des Heren”; ze heten „woorden”. Dat Paulus hier van „wet” spreekt, is om aan te geven dat ze 

in de Wet staan, hetzij opgevat als eerste vijf Boeken van Mozes of de gehele O.T. openbaringen. 

 

Door het gebod: „Gij zult niet begeren” als toelichting te gebruiken, stelt hij de aard en kracht der 

zonde in een scherp licht. Hier toch is geen sprake van een verkeerde daad maar van een verkeerde 

neiging, iets innerlijks dus. Nog meer: hij komt tot het wezen der zonde: de begeerlijkheid of 

begeerte, deze toch is primair, gaat aan de dadelijke vooraf; de begeerlijkheid baart zonde, leert Jak. 

1: 15 en in die zin neemt Paulus zonde in het enkelvoud n.l. als oerzonde van Adam en wortelzonde 

in ons. Het gebod gaat hier dus terug naar de oorsprong: de begeerte en legt de wortels der zonde 

bloot. Door de wet leert hij de zonde dus kennen, niet in haar dadelijkheid maar in haar oorsprong. 

Hoe zou dan de wet zelf zonde kunnen wezen. 

 

Rom. 7: 8. De zonde nu vond een prikkel door het gebod en werkt in mij allerlei begeerlijkheid, 

want zonder wet is de zonde dood. 
 

Prikkel / Aanleiding. We vinden dit woord hier in vs. 8 en 11 en verder in 2 Kor. 5: 12; 11: 12; Gal. 

5: 13 en 1 Tim. 5: 14 waar het overal door „oorzaak” vertaald is. Het betekent: het punt waar de 

beweging aanvangt, verder: beweegreden, aanleiding gelegenheid; oorzaak is in wezen een juist 

woord hier want een oorzaak is een zaak waaruit een andere voortkomt. De zonde vond een 

aanleiding, of hier ook: prikkel door het gebod, dit prikkelde de inwonende maar sluimerende 
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verkeerdheid. 

 

Zonder wet is de zonde dood. D.w.z. ze is wel aanwezig maar komt niet tot actie en zonder gebod 

wordt zij niet aan ons bewustzijn geopenbaard als zonde. Het gebod brengt de zonde tot actie, 

prikkelt haar, ze gaat zich verzetten want ze wil zich er niet aan onderwerpen. Zo brengt ze tevens 

tot kennis. Men hoeft daarbij niet te denken dat het door het gebod tot dadelijke zonden komt, de 

wet geeft kennis van de macht der zonde als innerlijke ervaring, veroorzaakt bewustwording van 

haar onheilige neiging. 

 

Rom. 7: 9. Ik nu leefde vroeger zonder wet maar toen het gebod kwam leefde de zonde op; 10. ik 

echter stierf en het gebod dat ten leven (moest leiden) bleek voor mij ten dode (te zijn). 

 

Vroeger zonder wet. Dit is een eigenaardige uitspraak van een man die later schrijft dat hij naar de 

gerechtigheid in de wet onberispelijk is. Hij kende dus de wet zeer goed. Maar achteraf bleek hem 

dat dit slechts een uiterlijke verstandelijke kennis was, kennis van de letter. Hij verstond haar 

innerlijk karakter niet en meende door het houden der geboden Gode aangenaam te kunnen zijn. 

Daarin leefde hij. Maar God kwam met Zijn Geest in zijn hart en nu ging hij de dingen anders zien. 

Hij kreeg kennis van zonde; het gebod kwam tot hem om God lief te hebben bovenal en zijn naaste 

als zichzelf en nu ging hij zien dat hij dit niet kon volbrengen. En dit niet alleen, maar tevens leerde 

de wet hem dat elk die niet in al haar inzettingen en geboden bleef vervloekt was. Zo kwam hij in 

het nauw: de macht der zonde werd hem een benauwenis. En niet minder Gods eisende 

gerechtigheid. De rust was totaal weg: steeds meer werd hij tot zondaar gesteld. En eindelijk boog 

hij het hoofd voor de wet en stemde haar rechtvaardigheid toe door te belijden dat hij de dood 

verdiend had. Hij stierf geestelijk. En dit ook t.o.v. zijn vroegere wettische leven. Ook daar gaf hij 

een streep door en beschouwde het om voor God te staan absoluut onvoldoende ja verwerpelijk. 

 

Het gebod ten leven. “Doe dat en gij zult leven”, zei de Heer Jezus tot de jongeling. En Mozes 

sprak het uit: „Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen opdat gij leeft”, Deut. 16: 20, En ook: 

“Want ik gebied u heden de Here uw God lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen en te houden 

Zijn geboden en Zijn inzettingen en Zijn rechten opdat gij leeft”, Deut. 30: 16. De wet beloofde 

leven door het onderhouden der geboden. Bij overtreding veroordeelde en doodde zij; zij kon niet 

levend maken. Het gebod was ten leven voor wie het hielden. 

 

Rom. 7: 11. Want de zonde, die een aanleiding vond in het gebod, bedroog mij en doodde mij er 

door. 
 

De zonde oorzaak of aanleiding. Waar de wet geen voorziening geeft in de zwakheid van de 

menselijke natuur noch ook de begeerlijkheid en hartstochten kan onderwerpen, is dit een 

aanleiding voor de zonde om de mens dusdanig te prikkelen dat men tot het bedrijven van verkeerd-

heden komt of deze in zijn geest bedrijft. Daardoor komt men echter onder de kracht van het gebod 

dat wie zo iets doet, des doods waardig is. 

 

Bedriegen. Paulus noemt dit een bedriegen. De zonde is een schone schijn; zij gebruikt, beter 

misbruikt, het gebod om de begeerten te prikkelen tot uitleving. Als men dit doet, hetzij in feite 

hetzij in de geest, dan geeft dit een schijnbevrediging; in wezen leidt dit tot het komen onder het 

oordeel. Ook het willen oprichten van eigen gerechtigheid om zo het leven te verwerven valt 

hieronder, omdat dit hoogmoed is, een prikkeling van het vermeende kunnen van de mens. 

 

Rom. 7: 12. Zo is dan de wet heilig en het gebed is heilig, rechtvaardig en goed. 
 

Nu trekt Paulus de slotsom uit het voorafgaande en geeft positief antwoord op de vraag van vs. 7a, 

n.l. of de wet zonde is. Hij had al een krachtig “neen” laten horen maar nu maakt hij het antwoord 
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positief: de wet is heilig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. De wet is niet zondig, zij drukt 

Gods eis uit, het gebod is niet onredelijk omdat het een gebod is, in zichzelf is het goed want een 

gehoorzamen er aan uit liefde tot God zou het leven brengen. 

 

Rom. 7: 13. Is dan het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) de zonde, opdat 

zij zou blijken zonde te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat de zonde door het 

gebod bij uitstek zondig (lett.: zondaar) zou worden. 

 

Niet het goede maar de zonde ten dood. Waar de zonde door de wet opgewekt wordt en dan doodt 

zou men kunnen menen dat de wet er schuldig aan was tot de dood te voeren. Dat is volstrekt niet 

zo, zegt Paulus; het is niet de wet die ten dode voert maar de zonde zelf. Daaruit blijkt hoe zondig 

de zonde is en daardoor wordt zij in haar ware aard openbaar. De wet is geestelijk, zij wil ten leven 

leiden maar de zonde maakt dit onmogelijk, zij is bij uitstek, bovenmate, zondig. Dit blijkt daaruit 

dat zij door iets goeds de dood berokkent. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Indien onze visie op die gebeurtenissen en die neigingen min of meer juist is, als het christendom 

gedurende de 86 eerste eeuwen niet door God geleid werd in zijn algemene strekking, als de vor-

ming van een nieuwe algemene organisatie, namelijk van een Katholieke Kerk, die zich min of 

meer vereenzelvigde met Gods Koninkrijk, niet naar Gods wil was, kan men zich afvragen hoe het 

dan komt, dat het christendom zich zo snel uitbreidde, waar het Judaïsme, het Hellenisme en de 

heidense filosofieën zo weinig succes hadden. We kunnen minstens drie oorzaken voor die bijval 

van het christendom onderscheiden. 

 

De vorming van het Romeinse rijk had diep ingegrepen in het leven der heidense bevolking. 

Vroeger volgden ze hun voorvaderlijke gewoonten en leefden ze in een kleine wereld, onder de 

beschutting van hun nationale goden. Maar toen de grenzen doorbroken werden, als die mensen in 

aanraking kwamen met andere volken, veranderde alles en werden ze verplicht hun religieuze en 

sociale begrippen te herzien. 

 

De geschiedenis toont ons, dat de Griekse en Romeinse godenleren niet veel bijval vonden. De 

oosterse godsdiensten schijnen wat meer invloed te hebben uitgeoefend, want weldra aanbad men 

overal de Egyptische goden (Iris en Osiris), de Syrische Baal, de Perzische Mithra en andere goden, 

terwijl de meer geëvolueerde mensen aanhangers werden van het moralisme van Seneca, Epictetus 

en keizer Mare Aurelius. 

 

Niettegenstaande dit relatieve succes der verschillende godsdiensten, was het Romeinse rijk bereid 

om een boodschap te ontvangen, die hoger stond dan al hetgeen tot dan toe bekend was, een gods-

dienst die aan alle mensen hun waardigheid en zedelijke vrijheid verzekerde, die beroep deed op ge-

weten en liefde, en ook voldoening kon schenken aan hen die naar een mysterie verlangden. 

 

Overigens kon zich het Evangelie snel verspreiden in dit rijk, dank zij de nieuwe middelen van 

verkeer en de Romeinse vrede. 

 

Een tweede, menselijke, oorzaak kan men zoeken in de gedachte van, een algemene godsdienstige 

organisatie. De oorspronkelijke bijval van het christendom dreef er weldra de hoofden van het rijk 

toe, van die gedachte gebruik te maken om hun macht steviger te maken en uit te breiden, zodat ze 

er zelfs toe overgingen hun onderdanen te verplichten ,.christenen” te worden. 
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Maar deze beide oorzaken zijn niet voldoende om alles uit te leggen. Er was ook een geestelijke 

reden. 

 

Voorzeker, sinds de terzijdestelling van het uitverkoren volk, bestuurde God de wereld op een ver-

schillende wijze en liet, zoals in vroegere tijden, de volken wandelen in hun wegen, Hand. 14: 16. 

Zeker, al de tekenen, wonderen en krachten hielden op de verkondiging van het Evangelie te 

vergezellen, zoals ten tijde der Handelingen, Rom. 15: 9; 1 Thess. 1: 5 enz. Maar, als dan de 

zichtbare en openbare werking van Gods Geest ophield, wil dit toch niet zeggen, dat Hij geheel 

onwerkzaam bleef. De verandering in Gods bestuur was aangepast aan de verandering in de wijze 

waarop God zijn Voornemen uitvoerde, als gevolg van Israëls verharding. De werking op de massa 

door een zichtbare en openbare uitwerking van geestelijke krachten, werd vervangen door een 

onzichtbare werking in de geest van de mensen van goede wil. 

 

Natuurlijk bleef er een zekere organisatie bestaan van de lokale gemeenten, maar deze was niet van 

overwegend belang. Zoals we in het eerste deel al deden opmerken, waren de brieven die Paulus 

schreef na de zo belangrijke tijdsgrens van Hand. 28 niet meer gericht aan gemeenten, maar aan 

individuele gelovigen. In Hand. 20: 17, 28 richt de Apostel zich nog tot de ouderlingen (presbutè-

ros) van de gemeente van Efeze en vermaande hen de gemeente Gods goed te weiden, maar in Fil, 

1: 1 worden de opzieners (episkopos) en diakenen (diakonos) slechts als individuen vermeld, en dan 

nog slechts na de „heiligen in Christus Jezus”. Er is geen sprake van een kerkelijke autoriteit, die 

een goddelijk gezag zou hebben, maar over afzonderlijke personen, „getrouwe mensen, welke 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren”, 2 Tim. 2: 2. Het is niet een menselijke overheid, 

gecentraliseerd of niet, die de Waarheid bezit, maar het zijn de Schriften, die wijs kunnen maken tot 

zaligheid, 2 Tim. 3: 15. 

 

Paulus had nooit gesproken over een zichtbare algemene Kerk, die door God ingesteld zou worden 

vóór de wederkomst des Heren en had, niet meer dan de andere Apostelen, iets gedaan om ze voor 

te bereiden. Hij wist zeer goed, dat zijn onderwijs verwaarloosd of verworpen zou worden, dat er 

mensen zouden komen, die verkeerde dingen zouden spreken, om de discipelen af te trekken achter 

zich,. Hand. 20: 29-31, dat er een tijd zou komen waar de mensen de gezonde leer niet meer zouden 

verdragen, 2 Tim. 4: 3, 4. Zijn vrienden moesten zich tevreden stellen met te hopen dat God aan de 

tegenstanders bekering zou geven tot erkentenis der waarheid, 2 Tim. 2: 25, 26. Hij wist ook, dat 

zijn bijzonder onderwijs betreffende de hogere Abrahamietische zegeningen vóór de normale tijd 

gekomen was, diende om de zonen Israëls tot jaloersheid te bewegen en het nog niet door de grote 

massa aanvaard kon worden. Want deze moest eerst tot de wedergeboorte komen, dank zij de 

wereldzending van Israël, die pas in de toekomende aioon volbracht zou worden. 

 

Paulus was er dus verre van te denken aan een algemene Kerk, die al in de tegenwoordige boze 

aioon Gods Koninkrijk op aarde op machtige en zichtbare wijze zou beginnen in te leiden. 

 

En toch was het diezelfde Paulus, die zei dat, niettegenstaande de tijdelijke verwerping van Israël, 

de zaligheid Gods aan de volken gezonden was, en dat deze zouden horen, Hand. 28: 28. (Men lette 

er wel op, dat hij hier niet zegt, dat een Kerk, samengesteld uit onbesneden christenen, het uitverko-

ren volk zou vervangen of in zich opnemen). Zoals we aangetoond hebben uit de brieven, die hij 

daarna schreef, zou het door een individuele inwerking van de Heilige Geest zijn dat velen uit de 

volken zouden horen. En, terwijl het waar is, dat de hele Schrift wijst op een dergelijke persoonlijke 

inwerking in alle tijden, toch staat het ook vast, dat in de tegenwoordige bedeling, Gods genade 

overvloedig is, want alle sferen van zegening zijn nu toegankelijk voor hen die niet weerstaan aan 

de inwerking van de Geest. We lezen dan ook in de laatste brieven van Paulus, dat de Heilige Geest 

verzegelt, Ef. 1: 13, de geest der wijsheid en der openbaring geeft, Ef. 1:17, toegang geeft beide 

aan Jood en Griek tot God, Ef. 2:18, bouwt tot een woonstede Gods, Ef. 2: 22, de verborgenheid 

(d.i. het verzwegene) van Christus ten volle openbaart, Ef. 3: 5, met kracht de inwendige mens 
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versterkt, Ef. 3:16, een geestelijke eenheid vormt, Ef. 4: 3, 4, de mens vervolledigt, Ef. 5: 18, een 

geestelijke gemeenschap bewerkt, Fil. 2:1, toelaat God te dienen, Fil. 3: 3, enz. 

 

We kunnen dus besluiten, dat het door deze individuele inwerking van Gods Geest was, dat, niet-

tegenstaande de misbruiken en de vergissingen, al bleven de meesten in de sfeer der wedergeboorte 

er toch vele gelovigen waren. En we menen ook, dat het deze levende gelovigen waren die vele 

gemeenten belet hebben in een vaag gechristianiseerd heidendom te verzinken of zelfs in een 

volledig antichristianisme. 

 

Zo kan men ook verklaren waarom de oude belijdenisschriften in het algemeen overeenstemden met 

de zuivere leer der Schrift, en bovenal waarom de Kerk verplicht werd de brieven van Paulus in de 

canon op te nemen, terwijl zijn onderwijs verwaarloosd werd, en hem, in principe, als Apostel van 

Christus te erkennen. 

 

De eeuwen door hebben zich ook daarom bewegingen voorgedaan die niet uitgingen van kerkelijke 

overheden, maar van individuele christenen, die weer tot een Schriftuurlijke leer hebben trachten te 

komen en zich verzet hebben tegen autoritaire en verwereldste kerken. 

 

Ziedaar dus een drietal oorzaken die de verspreiding van het christendom in de hand gewerkt heb-

ben. Maar waarom hebben de pogingen waarover we het juist hadden, in het algemeen slechts zeer 

betrekkelijke resultaten geleverd en zijn ze meestal ontaard? Hoe komt het, dat ze er slechts in ge-

slaagd zijn ontelbare Kerken, kerkjes en groepjes te vormen, ofwel slechts meer geestelijke groe-

peringen in de Roomse en in de Grieks-orthodoxe Kerken? Hoe komt het dat zovele bekwame en 

ernstige christenen slechts theologische stelsels hebben kunnen samenstellen, die elkander min of 

meer tegenspraken en er niet in geslaagd zijn een enige Schriftwetenschap te vormen, die in de loop 

der eeuwen had kunnen voeren tot een enige synthese die op steeds betere en meer volmaakte wijze 

al onze kennis der geopenbaarde waarheid had kunnen samenvatten? Waarom heeft zich de afbre-

kende kritiek van zo vele theologen meester gemaakt? Waarom die eeuwenlange strijd, die schei-

dingen, die moeilijkheden om een oecumenische hergroepering te bewerken? 

 

We menen dat, behalve de natuurlijke neiging van de zondige mens God en zijn Woord te 

weerstaan, en de verblindende werking van de geest des kwaads, de fundamentele reden van dit 

alles gezocht moet worden in de gedachte dat Israël slechts een symbolisch volk was en dat een 

zichtbare algemene Kerk, alle christenen van Joodse of heidense afkomst omvattende, zich moest 

vormen gedurende het tijdperk der Handelingen of daarna. Alle geestelijke bewegingen werden 

verlamd omdat ze nog steeds bleven steunen op overgeleverde opvattingen die het gevolg waren 

van die gedachte, en alle theologische stelsels berusten er op. Bij gevolg konden alle gedeeltelijke 

herzieningen slechts nieuwe lappen zijn op een oud kleed. 

 

Men begrijpt dan ook beter de betrekkelijke onmacht van het protestantisme tegenover de Roomse 

Kerk. Want deze heeft op consequente wijze de gedachte uitgewerkt dat zij het ware Israël is, dat ze 

dus een hiërarchie vormt, door God ingesteld om de wereld te leren, te redden en te heiligen. Zou 

deze fundamentele opvatting juist zijn, dan zou die Kerk werkelijk mogen spreken over een apos-

tolische opvolging, zich op Petrus en de andere Apostelen der besnijdenis steunen, beweren dat er 

een levende en gecentraliseerde overheid en een kerkelijke overlevering moet zijn, zich het mono-

polie van het leergang toe-eigenen, dogmen vaststellen, soms op machtige wijze optreden enz. 

 

Daarentegen hebben de protestantse Kerken een houding die niet volledig consequent is, want ze 

houden aan de ene kant vast aan die ten gronde liggende gedachte, en meerdere kerkelijke en 

dogmatische stellingen die er uit volgen, en aan de andere kant trachten ze terug te gaan tot het 

onderwijs van Paulus. 
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Wij zijn dus overtuigd dat het volstrekt noodzakelijk is, voor hen die willen ontkomen uit de 

tegenwoordige chaos, een radicaal en moedig besluit te nemen. Vóór alles zouden ze alle gedachten 

gevangen moeten leiden tot de gehoorzaamheid van Christus, 2 Kor. 10: 5, en de totale  geïnspi-

reerde Schrift als absolute norm aanvaarden. Vervolgens zouden ze het geschreven Woord opnieuw 

moeten onderzoeken, ditmaal zonder de minste vooropgestelde gedachte, hetzij wetenschappelijke, 

filosofische of kerkelijke, dus zonder zich te laten beïnvloeden door menselijke tradities, hoe oud ze 

ook mogen zijn, en zonder van te voren al terug te deinzen voor de mogelijke gevolgen van hun 

nieuwe onderzoek. Het is slechts tot deze prijs, dat men vooruit kan komen in de Waarheid. 

 

We denken hier vooral aan degenen, die al een zeer belangrijke stap hebben gedaan door het 

herzien van hun houding t.o.v. Israël. Het is niet voldoende in principe te aanvaarden, dat de 

beloften die aan dit volk gedaan werden min of meer letterlijk vervuld zullen worden, dat Israël als 

natie nog een toekomst heeft, als men er toch weer toe komt te geloven, dat dit volk, door een alge-

mene bekering tot Christus, opgeslorpt moet worden door een zichtbare Kerk, die vooral bestaat uit 

onbesneden christenen en die al in de Handelingenperiode begonnen zou hebben zich te vormen. 

Men doet er zeer goed aan zich sterk te verzetten tegen alle antisemitisme, maar ziet men niet in dat 

men gevaar loopt zichzelf in deze richting te begeven, op onbewuste en bedekte wijze, wanneer 

men voortgaat een Schriftuurlijk chiliasme te verwerpen, als men aan Israël geen nationaal en 

godsdienstig herstel toekent in de zin dat deze heilige natie in de toekomende aioon de zichtbare 

Gemeente van Christus zal vormen? Want men gaat nog steeds voort zich ten dele dingen toe te 

eigenen, die aan dit volk behoren; de verbonden, de wetgeving, de dienst, de beloftenissen, de 

vaderen, Rom. 9: 4. 

 

Verder, als zich weldra gemeenten van Christen-Joden zullen vormen, naar het model van de 

christelijke synagogen uit de apostolische tijden, die hun nationale voorrechten zullen verdedigen, 

zal men dan niet de neiging hebben ze uit de ,,Kerk” te bannen? 

 

Men moet overigens niet denken dat men iets anders kan verliezen dan menselijke overleveringen, 

als men aan Israël laat al hetgeen aan dit volk toebehoort, want degene die een radicale oplossing 

zoekt, bemerkt weldra dat hij toegang heeft tot geestelijke zegeningen, die hij misschien nog niet 

ten volle waardeerde, en hij kan er zo toe komen God te danken voor deze meer dan overvloedige 

genade. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 66. 

 

Ps. 16: 9-11 „Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker 

wonen. Want gij zult mijn ziel in de sheool niet verlaten, Gij zult niet toelaten dat Uw Heilige de 

verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken”. 

 

We hebben Ps. 16: 10 en 11 al besproken. Dat we er nu nogmaals op terugkomen, is omdat het ook 

bij deze paragraaf past en om nog een paar opmerkingen te maken, vooral bij vs. 9. 

 

Mogelijk zal men de woorden: „mijn eer” vreemd vinden. Meerdere vertalingen zetten het Hebr. 

hier anders over. De Elberfelder heeft: mijn ziel, Menge en Canisius hebben: mijn geest, de 

Herziene Engelse: mijn heerlijkheid, de Nwe Vert. zet: Daarom verheugt zich mijn hart en juicht 

mijn ziel. De Companion Bible tekent aan: „Glory (eer, heerlijkheid) is een metonymia (een 

overnoeming) voor de krachten van de geest die heerlijkheid geven“ Het Hebr. woord kabod (o = 

oo) komt in Ps. 49: 6 voor in verbinding met „ziel”, in Ps. 7: 6 met „leven”, hier met „hart”. We 

kunnen in Ps. 16: 9 dan ook het best denken aan de uiting van het hart, de levensopenbaring zoals 

Dr. De Bondt zet, of vrijer: mijn geest. 
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Het woord ,,wonen” voor het verblijf in het graf doet ons wat vreemd aan. Het wordt meer in deze 

zin gebruikt: Ps. 7: 6 en Jes. 26: 19 spreken van een wonen in het stof, Ps. 94: 17 van een wonen in 

de stilte. Ze geven, evenals Ps. 16: 10 een liggen in het graf aan. 

 

Voor het woord „toelaten” staat in het Hebr. „geven” dit betekent hier: prijsgeven. Gods Heilige 

wordt aan het verderf niet prijsgegeven. 

 

Ps. 17: 15 „Ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw 

Beeld als ik zal opwaken”. Of: ik zal bij het ontwaken … enz. 

 

Velen vergeestelijken dit woord en zien er in een verlossing uit het donker van ellende. Anderen 

denken aan het natuurlijk ontwaken. Weer anderen houden het voor het ontwaken uit de doodsslaap. 

Wij geloven dat alleen dit laatste juist is; nooit wordt het in nood zijn een slaap genoemd, ook is 

hier niet van een natuurlijk ontwaken sprake want Ps. 17 is geen avondlied. Zo blijft alleen de derde 

mening over. Meer dan eens wordt de dood een slaap genoemd, zie Jes. 26: 19; Jer. 51: 39, 57; Ps. 

76: 6; Job 14: 12; Dan. 12: 2 en zo ook hier. 

 

In Ps. 16 is sprake van „verzadiging der vreugde bij Uw aangezicht”, in Ps. 17 is het „verzadiging 

met Uw Beeld”. Gods Beeld is Christus, 2 Kor. 4: 4. De Psalmist ziet dus uit naar het zien van Gods 

concrete Beeld, weet dat hij Dit zal zien en er vreugde door zal verkrijgen. Maar niet vlak na het 

sterven maar bij het „ontwaken”, n.1. uit de slaap des doods. 

 

Ps. 49: 16 „Maar God zal mijn ziel van het geweld der sheool verlossen want Hij zal mij nemen”. 

 

De S.V. zet: „opnemen”, hierin komt de visie der Vertalers uit, zij dachten aan een losgemaakte 

opstijgende ziel. Obbink zet: Maar God zal mijn ziel verlossen want Hij zal mij rukken uit de macht 

van het Dodenrijk”. Canisius: Hij alleen (kan) mij uit de macht van het Dodenrijk redden”. De Oude 

en de Herziene Engelse Vert. zetten: Want Hij zal mij ontvangen (dus niet opnemen). De Comp. 

Bible tekent aan: ,,eruit nemen (n.1. uit de Sheool)”. Het staat ook in vs. 18 en is daar vertaald door 

„mede nemen”. Het Hebr. woord betekent nemen, meenemen, aannemen, vatten, grijpen, wegne-

men, maar niet opnemen in de zin van: in de hoogte doen stijgen. Dit laatste is, naar we al zeiden, 

visie der St. Vertalers. In Ps. 49: 16 is geen sprake van het als ontlichaamde ziel tot God gaan maar 

van de lichamelijke opstanding door Gods kracht. 

 

Davids opstanding. 

 

De Schrift voorzegt duidelijk Davids opstanding. 

 

Ez. 34: 23 ,,En Ik zal een enige herder over hen verwekken, mijn knecht David”. 

 

Ez. 37: 24 leert dat hij koning over Israël zal zijn en Hos. 3: 6 dat de zonen Israëls de Here zullen 

zoeken en David hun koning. Dit moet zijn opstanding inhouden. 

 

Uit Hand. 2: 29 leren we dat David nog niet opgewekt was, want zijn graf was er nog. Hij was ook 

niet opgevaren, vs. 34, noch dus als aflijvige ziel bij de Here, om traditioneel te spreken, noch als 

opgestane man als Mozes. Zijn opstanding moet dus nog komen. Dit zal zijn bij de aanvang van de 

toekomende eeuw, want hij zal (eerst) ,,in der eeuwigheid”, in de toekomende eeuw, hun koning 

zijn. Waar hij niet is opgevaren moet hij nog in het graf rusten. Daarin is hij zeker geen bewust 

voortlevende ziel. 
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Als deze dingen zo zijn te zijnen opzichte dan ook t.o.v. de andere O.T. gelovigen. Christus’ 

opstanding heeft voor hen haar uitwerking nog niet gehad. Alles wacht hierin op Zijn wederkomst, 

Dan. 12: 2. 

 

Jes. 26: 19 „Uw doden (methiem) zullen leven, ook mijn dood lichaam: zij zullen opstaan. Waakt 

op en juicht gij die in het stof woont want uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden en het 

land zal de overledenen (rephaiem) uitwerpen”. 

 

Deze tekst lijkt op zichzelf eenvoudig en is dit voor wat de eerste delen betreft. Maar het laatste 

deel geeft moeilijkheid in verband met vs. 14: „Dood zijnde zullen zij n.1. de heren van vs. 13, niet 

(weder) levend, overledenen (rephaiem) zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt Gij ze bezocht 

en hebt ze verdelgd en Gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan”. 
 

De S.V. vertaalt het woord „rephaiem” door overledenen. Zo krijgt men de gedachte alsof het de 

doden in het algemeen betreft. Dit is de eerste moeilijkheid. De tweede is dat vs. 14 zegt dat deze 

rephaiem niet opstaan en vs. 19 dat het land of de aarde de rephaiem uitwerpt, dus is er hier wel een 

opstanding van hen. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 42 

 

De Doop der Volwassenen (vervolg). 

 

gg Een vermenging van meerdere elementen. 

 

Wie art. 34 verder nagaat zal er een vermenging in vinden van geheel verschillende elementen. De 

doop heet een afzondering van alle andere volken en vreemde religiën en toe-eigening aan God, 

voorts een symbool van besprenging, zuivering van zonden wat door de Heilige Geest bewerkt 

wordt in het hart, iets wat later verband en verbreed wordt tot wassing; zuivering en reiniging van 

onze zielen, als onzienlijke genaden, voorts een vernieuwing van ons hart, dan nog een aandoen van 

de nieuwe mens en een uittrekken van de oude mens. Men ziet dat de opsteller van alles te samen 

gebracht heeft om de doopsvisie uiteen te zetten. 

 

Het eerste punt, de afzondering van alle andere volken en religiën ziet terug op de praktijk der 

Christenheid die afgodische Heidenen doopte (en doopt) om daarmee een scheiding te kenmerken 

tussen de dopeling en zijn vroegere afgoden. Echter vond (en vindt) hiermee nog geen afzondering 

van zijn volk plaats. Deze doop vindt zijn oorsprong in die welke bij het latere Jodendom in zwang 

was als een niet-Jood in het volk Israël opgenomen werd. Hij werd gedoopt en daarna besneden; 

dan mocht hij het Pascha meevieren. Maar de doop van Johannes, voortgezet door Christus en de 

twaalf apostelen was zulk een doop niet want de gedoopten gingen niet tot een ander volk of religie 

over; hij diende als bewijs dat zij zich bekeerd hadden of werken der bekering wilden doen en dat 

zij geloofden in Hem die te komen stond, Hij, die in heilige geest zou dopen of dit al gedaan had (de 

apostelen op de Pinksterdag) en Die deze geest ook wilde geven aan hen die zich bekeerden. De 

proselietendoop was een overgang tot een ander volk maar de doop van Johannes was er een van 

overgang in het volk, een bekering tot God om deel uit te maken van de heilige natie door geloof in 

de komende of gekomen Koning ervan. De Belijdenis ziet dit alles niet en verwart de dingen. 

 

Het tweede punt, dat de doop een symbool is van wassing, zuivering en reiniging achten we mede 

niet juist. De doop, hetzij die van Johannes hetzij dit tot in Christus’ dood, spreekt steeds van een 

oordeel, de eerste van een over zijn daden, de tweede van een over de oude mens. 
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Het derde punt: de vernieuwing van het hart en het vervullen met alle vertroosting. Dit is het werk 

van de Geest en dit wordt niet door enige doop gesymboliseerd. 

 

In dit verband zij op Ef. 5: 26 gewezen. Hier zullen velen aan reinigend doopwater denken, en staat 

immers: “opdat Hij ze (de Gemeente die Zijn Lichaam is) heiligen zou, haar gereinigd hebben 

door het bad des waters door het Woord”. „Door het Woord” is in het Gr. „in woord”; het drukt de 

wijze uit, men kan hier dus lezen: het bad des waters bestaande in woord. Het bad des waters is 

hier geen stoffelijk water in een doopvont maar bestaat in woorden: ,,in Woord”: het is de waarheid 

vervat in het Woord Gods en dit reinigt. Dit bewijst Joh. 15:3: „Gijlieden zijt nu rein om het woord 

dat Ik tot u gesproken heb” en ook Joh. 17: 14 en 17: „Ik heb hun Uw woord gegeven, heilig ze in 

Uw waarheid”. Waar Paulus niet gezonden was om te dopen, zal men in Efeze dat iets geheel 

nieuws inluidt, zeker niet aan een waterdoop moeten denken maar aan een reiniging door het Woord 

van God. 

 

Het vierde punt: het aandoen van de nieuwe mens, is ook onjuist gezien. Dit aandoen kan pas 

volgen als er een nieuwe schepping heeft plaats gehad en dit wordt door de doop niet verzinnebeeld, 

deze gaat niet verder dan de oude schepping en heeft betrekking op de dood ( als doop in Christus’ 

dood) en niet op het met Hem leven waarin men boven de dood uit gekomen is. 

 

Zo blijft er van deze hele visie niet veel over. De opsteller heeft, en dan nog aller-gebrekkigst, de 

hele weg der behoudenis in de doop samengetrokken en geen onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende dopen. De waterdoop (van Johannes) is de ingang tot het koninkrijk op aarde, de 

geestesdoop de voorloper van de krachten der toekomende eeuw in dat Koninkrijk, maar de 

doodsdoop is een veroordeling van de oude mens, geen wassing, geen zuivering, geen reiniging 

maar een kruisiging, sterven en begraven, in één woord: een veroordeling. Deze dopen verschillen 

dus hemelsbreed in betekenis en kunnen niet samengetrokken worden, het zijn dingen die 

verschillen, die God dus gescheiden heeft.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX   No. 7.   JULI 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 7. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES II. 

 

Mozes’ keuze. 

 

“ ... verkiezende liever met het volk Gods kwaad te verdragen dan tijdelijk van de zonde te 

genieten”.           Vs. 25 

 

Mozes weigerde in ’s Konings paleis te blijven; hij maakte een andere keuze. Dat was door geloof. 

Hij zag af van alle aantrekkelijke vooruitzichten die voor hem open lagen. Wat hij van God gehoord 

had of hoe dan ook tot hem gekomen was, was zo groots dat hij,  na alles overwogen te hebben, het 

andere dat hij had prijs gaf. Hij beschouwde het een veel hoger eer een kind van Abraham genaamd 

te worden dan een zoon van Farao’s dochter. 

 

Mozes verliet zijn positie als edelman en verkoos de gemeenschap met het verachte en lijdende 

volk. Hij deed dit echter niet omdat het zijn, maar omdat het Gods volk was. In wezen was het voor-

werp van zijn keus God, die zijn voorvaderen verkoren en hun rijke beloften gegeven had. 

 

Mozes is hierin een type van Christus Die rijk was en arm geworden is, Die afdaalde uit de heerlijk-

heid des hemels en geboren werd in nederigheid. Hij heeft Zijn lot met dat der mensen één gemaakt. 

 

De genieting der zonde houdt bij Mozes verband met de rijkdommen en waardigheden aan Farao’s 

hof. Hij is in zijn geest voor de keuze gesteld. Hij voelde dat, als hij het leven in het paleis voort-

zette, hij ontrouw zou worden aan God en Zijn volk, en daarmee de beloften zou verliezen. Hij zag 

het onrecht Israël door Farao aangedaan want hij had een sterk ontwikkeld rechtsgevoel. Langer in 

het paleis te blijven zou niet alleen zijn een langer dat rechtsgevoel ontkrachten maar verraad aan 

Israël, ja aan Gods zaak. Want dat volk was drager van grote beloften. En van deze wilde hij ook 

erfbezitter worden. 

 

Deze beloften waren „eeuwige”, olamische of aionische. D.w.z. ze konden alleen later genoten 

worden en lagen in iets anders, iets hogers, als ze ten volle verwerkelijkt werden. Kanaän zou een 

„eeuwige” bezitting zijn met al de zegeningen die dit mee zou brengen. Wat stond daar tegenover? 

De genieting der zonde was gedurende dit betrekkelijk korte aardse leven. Bleef hij daarin, dan 

zouden hem het olamische leven in het land der vaderen ontgaan. 

 

Mozes wilde liever met Gods volk kwalijk behandeld worden en voegde zich bij zijn broederen. 

Maar niet alleen om met hen te lijden, maar ook om hen te verlossen. Daarom nam hij de partij op 

van de verdrukte arbeider en sloeg de opzichter dood. Hij meende dat zijn broederen zouden 

verstaan dat God door zijn hand hun verlossing zou geven, Hand. 7: 25. Toch hebben zij het niet 

begrepen die eerste keer. 

 

We zien hier bij Mozes iets wat we ook bij Abram opmerken en ook bij Jakob; niet wachten op 

Gods tijd. Abram meende een zoon te moeten gewinnen door Hagar te nemen, Jakob wilde de 
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zegen verkrijgen door eigen ingrijpen. Beiden faalden. Zo ook Mozes. Het was Gods tijd nog niet. 

En Mozes was er nog niet bekwaam voor, ook al voelde hij zich ertoe  geroepen. 

 

Slechts Een heeft alles te juister tijd gedaan omdat Hij door de Geest leefde. 

 

Het is echter niet op wat Mozes in eigen kracht meende te moeten doen na zijn weigering dat de 

apostel wijst maar op wat hij in geloof deed, n.1. de goede keuze te rechter tijd. Het was het vierde 

geslacht, hij behoorde er zelf toe, dat er nu was en dit zou uitgaan. 

 

God vraagt van ons geen keuze als die van Mozes. Wij hebben niet uit te gaan zoals hij. Toch stelt 

Hij ook ons weer wel voor een keuze, een die voor velen zeer moeilijk kan zijn, n.1. om Paulus’ 

medenavolger te wezen en daarmee die van Christus. Dit kan meebrengen dat men zich los moet 

maken uit wat betrekkelijk ja zelfs veel goeds in zich heeft en dat men verdrukkingen of negering 

moet lijden om wille van zijn verheven evangelie waarin men noch begrepen noch gevolgd wordt,  

evenmin als Mozes dit werd. Laten wij dan zien op de prijs der roeping Gods en liever alleen willen 

staan als Paulus dan voortvaren in een Traditie die eenmaal geen stand kan houden.  P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 55. 
 

Rom. 7: 13. Is dan het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) de zonde, opdat 

zij zou blijken zonde te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat de zonde door het 

gebod bij uitstek zondig (lett.: zondaar) zou worden.  

 

De zonde een zondaar. Paulus personificeert de macht der zonde, letterlijk zegt hij dat de zonde een 

zondaar wordt en hij voegt er nog bij: een bovenmatig (of buitensporig) zondaar. 

 

Bovenmatig.(bij uitstek) Het woord betekent: iets wat de gewone maat (verre) te boven gaat. In 

goede zin is dit uitnemendheid, 2 Kor. 4: 7; 12: 7, bijwoordelijk gebruikt in 1 Kor. 12: 31; bij iets 

dat tegen is kan men dan zetten bovenmatig, 2 Kor. 1: 8 en Gal. 1: 13 (S.V.: uitnemend). Hier in 

Rom. 7 :  1 3  kan men zetten: opdat de zonde een bovenmatig zondaar wordt door het gebod. 

 

Rom. 7: 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is maar ik ben vleselijk, verkocht onder de 

zonde. 
 

De wet geestelijk. „Want wij weten” hebben de meeste vertalingen. Hiermee gaat de ik-vorm voor 

hen over in de wij-vorm. Dit kan, al gebruikt Paulus van vs. 7b-24 doorlopend de eerste persoon 

enkelvoud. als in vs. 14 „wij” moet staan, sluit hij zich bij de hoorders in of aan; de kennis over de 

aard der wet is aller deel. Het Grieks behoeft hier echter niet beslist de meervoudsvorm te hebben, 

men kan van deze vorm twee aparte woorden maken en dan krijgen we de enkelvoudsvorm, 

versterkt door het tweede deel. Wij weten is: “oidamen”. Waar de oudste handschriften in hoofdlet-

ters geschreven waren en alle woorden aan elkaar stonden, is het een zaak van woord- of 

lettersplitsing. Lezen we: oidamen, dan staat er: wij weten; lezen we “oida men”, dan staat er: ik 

weet wel; het laatste is het meest logische, dan blijft Paulus in de ik-vorm en komt de tegenstelling 

scherper uit: Ik weet wel dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk. 

 

Ik weet (of Wij weten). Hier betekent het weten niet: door ervaring of inspanning verkrijgen maar: 

intuïtief of onmiddellijk weten. Doordat de wet van God is, voelen we en erkennen we dat ze heilig 

is. 

 



Uit de Schriften 1958 Pagina 67 
 

 

Het eerste deel van vs. 14 sluit aan bij vs. 13; daar toch is gezegd dat de wet heilig is, hier wordt ze 

geestelijk genoemd. Zij is dit naar oorsprong (als van Godswege gegeven en uitdrukking van Zijn 

wil) en aard (ze behoort bij de Geest en beoogt het leven). 

 

Ik ben vleselijk. Er zijn twee woorden in het Gr. die de S.V. door vleselijk vertaald heeft: 

“sarkinos”, en “sarkikos”. Sarkinos wijst de substantie aan en betekent: van vlees; we vinden het 

alleen in 2 Kor. 3: 3: vlezen tafelen des harten, Sarkikos wijst de aard aan en staat in tegenstelling 

tot geestelijk. We vinden het in meerdere teksten. Er zijn vleselijke gelovigen, d.i. door zinnenlust 

beheerste 1 Kor. 3, 2 Kor. 1 :  1 2  en 11: 4; als andere tegenstelling tot geestelijk betekent het: 

stoffelijk of uitwendig of voorbijgaand, zo in Rom. 15: 27; 1 Kor. 9 : 1 1 ;  Hebr. 7: 16; als bepaald 

zondig vinden we het in Rom. 7: 14 en 2 Petr. 2 :  1 1 .  

 

Paulus noemt zich vleselijk; zijn gedachten en neigingen zijn zondig. Hij voelt zich van deze een 

„slaaf”, hij is verkocht onder de zonde. „Is verkocht”, hier staat de lijdende vorm, dus: is verkocht 

geworden. Hij drukt hiermee een toestand uit waarin hij niet vrij is: zijn handelingen geschieden 

niet uit vrije wil en eigen neiging. Dit is iets anders dan wat we in 6: 16 en 19 vinden; het zich als 

slaaf ter beschikking stellen. Hier gaat het over een macht waaronder Paulus zich voelt te zijn. Hij is 

een slaaf der zonde. 

 

Rom. 7: 15. Want hetgeen ik uitwerk, dat (er)ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, 

maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 
 

Drie werkwoorden. Paulus gebruikt hier drie werkwoorden: “katergazomai”: neer - d.i. uitwerken, 

tot stand brengen, “pratto”: geregeld doen en “poico” = doen (minder geregeld). We lieten dit in de 

vertaling uitkomen. 

 

Paulus zegt: Wat ik tot stand breng, ken ik niet. Kennen kan hier opgevat worden als begrijpen, 

verstaan, zoals in Mk. 4: 11. 13; Joh. 3: 10; 7: 49; 8: 32; Handelingen 8: 30. Het betreft hier niet het 

weten alleen maar het verstaan. Hij staat vreemd tegenover hetgeen hij volbrengt, alsof hij dat niet 

zelf doet maar een ander. 

 

Het zondige doen is iets dat hij in zijn innerlijk niet wil. Dit vloeit voort uit het van Boven geboren 

zijn. Er is een nieuw begin in hem verwekt, dit noemt hij in Gal. 5: 17 „geest”. „Het vlees begeert 

tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander, alzo (of: opdat) gij niet 

doet hetgeen gij wilt”. Dit staat tegenover een toestand die hier weer aan voorafging, doende de wil 

des vleses en der gedachten” Ef. 2: 3. Hieruit blijkt dat het een van Boven geborene is die hier 

spreekt en dat dit een overgang is van het een tot het ander. Er is dus: onwedergeboren, van Boven 

geboren, gerechtvaardigd. 

 

Rom. 7: 16. als ik nu doe wat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet goed is. 
 

Uit het voorgaande volgt de conclusie dat hij zelf dit niet uitwerkt maar de zonde die in hem woont 

en dat hij in wezen dus de wet bijvalt dat zij goed is. Zijn innerlijk wil wat de wet vordert, echter 

zijn werk is daarmee in strijd. Het ik begrijpt zichzelf niet in wat het uitwerkt, maar naar het 

innerlijk weten geeft het de wet gelijk. 

 

Rom. 7: 17. Nu echter ben ik het niet meer die het uitwerkt maar de in mij wonende zonde. 
 

De inwonende zonde. Uit het voorgaande trekt Paulus een tweede conclusie; eerst was het dat de 

wet goed was: hij valt haar bij, nu is het dat wat hij tot stand brengt als oorzaak heeft de in hem 

wonende zonde. 
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Paulus zegt dit niet als verontschuldiging voor zijn daden of als vergoelijking. Het is een harte-kreet 

van hem. Naar zijn innerlijk begeert hij heiliging en heiligheid beide, naar zijn doen ziet hij de 

werking der zonde en onreinheid, het conflict tussen het willen van het goede en het uitwerken van 

het kwade. Dit uitwerken heeft een geweldige drijfveer: de zonde die in hem woont. Woont, d.i. een 

vaste plaats in hem heeft, er zich thuis voelt, er niet uit wil maar zijn leden beheerst als 

huismeesteres. 

 

Nu. In dit vers heeft het woord de klemtoon, het staat in het Gr. dan ook aan het begin. De S.V. 

zette het in het midden en maakte er „dan” van: “ik dan doe het niet meer”. Dit „dan” heeft nu de 

kracht van een redegevend voegwoord en zal opgevat worden als „dus”: „Dus ik doe de zonde niet 

meer”. Dit is niet juist. „Nu” is hier een tijdsbepaling. Zo krijgen we, daar ik ook beklemtoond is, 

een dubbele tegenstelling: „Ik doe het niet meer” maar de zonde; dit is de inwendige, de geestelijke 

tegenstelling “nu doe ik het niet meer” en nu kan men invullen: maar vroeger deed ik de wil des 

vleses en der gedachten uit Ef. 2: 3; dit is de uitwendige, de tijdstegenstelling. Vroeger deed ik het 

kwade dat ik deed, in mijn onherboren natuur, nu doe ik het niet meer maar de in mijn ziellijke 

natuur nog uitwerkende krachten. 

 

Deze tijdstegenstelling is van groot belang. Het woord „nu”, vooraan staande, maakt een kloof 

tussen zijn vroegere en zijn tegenwoordige toestand. Het wijst op zijn wedergeboorte. 

 

Deze is vanzelf niet begonnen toen hij de Romeinen brief schreef maar toen het Gode behaagd heeft 

Zijn Zoon in hem te openbaren. Men lette op dit „in”. Christus is niet alleen aan hem geopenbaard 

op de weg naar Damascus maar ook in hem. Dit is bewijs van zijn wedergeboorte. De uitwerking 

vinden we in Handelingen 9: 20: Hij predikte terstond Christus in de synagogen dat Hij de Zoon 

Gods is. Toen kwam dit „nu”. Maar het conflict dat het „nu” deed ontstaan eindigde pas toen niet de 

Zoon in hem geopenbaard was maar hij in Christus Jezus werd. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Laat ons de dingen ook vanuit een ander standpunt bekijken. Als het Gods wil was geweest een 

zichtbare algemene Kerk te vormen, de Gemeente van Christus, dan had de ontrouw der mensen dit 

toch niet kunnen beletten al die 2000 jaren! Als het een der Kerken van onze tijd zou zijn, dan 

zouden de anderen het niet zijn, want God zou het bestaan van meerdere Kerken niet willen en door 

zijn Geest de menselijke groepen ondersteunen, die ten onrechte beweren zijn Gemeente te zijn. 

Hier ook neemt de Roomse Kerk een consequente houding aan als ze beweert dat er buiten haar 

geen heil is. 

 

En als men beweert, dat Christus al sinds 2000 jaar heerst door het christendom of de „Kerk” en dat, 

in de plaats van een „chiliastisch” Koninkrijk, God reeds nu zijn Koninkrijk op aarde verwezenlijkt, 

welk een schandaal voor een redelijk mens, die niet alleen de verdeeldheid der Kerken en de twisten 

tussen christenen ziet, maar ook de rampzalige algemene toestand der wereld en de steeds toene-

mende ontkerstening. Welk schandaal ook voor de Joden, vooral ook omdat het dikwijls zoge-

naamde christenen waren die hielpen ze te vervolgen. 

 

Indien de Here zijn Gemeente had willen vormen gedurende of na de periode der Handelingen, dan 

had ze al van het begin af moeten bestaan en zouden alle bijzonderheden betreffende haar inrichting 

en haar ceremonieel volkomen bepaald geweest zijn, zoals dit het geval was met Israël. Inderdaad, 

men kan er wel in toestemmen, dat er een tijdperk van formatie moest zijn, omdat alle mensen zich 

niet tegelijkertijd bekeren en ook omdat er een zekere ontwikkeling kan plaats grijpen in de 
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persoonlijke gedachten en in het geloof, maar het is geheel uitgesloten dat de zichtbare dingen door 

God gewild voor een zichtbaar instituut, zouden kunnen evolueren. Men weet overigens zeer goed 

dat, verre van enig detail te hebben gegeven betreffende een dergelijke zichtbare organisatie, noch 

de Here, noch de Apostelen ooit gezinspeeld hebben op een andere zichtbare eenheid dan die van 

het bekeerde Israël gedurende de toekomende aioon. We hebben hierboven gezien, dat zelfs 

niemand er aan gedacht heeft 100 jaar na Pinksteren. 

 

Als men deze moeilijkheid zou trachten te ontwijken door de veronderstelling dat de christenen 

door Gods Geest geleid zouden worden om een zichtbare organisatie en een ceremonieel naar Gods 

wil te verwezenlijken, dan zal het voldoende zijn er aan te herinneren dat de Kerk zelf verplicht 

werd te erkennen, dat het tijdperk der openbaringen geëindigd was met de Apostelen. De 

tegenwoordige werking van de Heilige Geest beperkt er zich toe het verstand te verlichten, wat 

toelaat goed te begrijpen, hetgeen al werd geopenbaard en ons door middel van het geschreven 

Woord werd doorgegeven, Ps. 119: 18; Luk. 24: 45. 

 

Maar, zal iemand vragen, u wilt dus niets weten van een Gemeente, een organisatie, een eredienst? 

Alhoewel we in dit epistel al hebben laten verstaan, dat dit niet het geval is, kan het wenselijk zijn 

hier iets meer over te zeggen. 

 

Voor wat betreft het begrip „gemeente”, menen we dat de Schrift slechts van een enkele Gemeente 

spreekt, die als zodanig zichtbaar is, namelijk de Gemeente van Christus, Mat. 16: 18, die gevormd 

zal worden door het bekeerde volk Israël gedurende de toekomende aioon. Zij zal bestuurd worden 

door de 12 Apostelen der besnijdenis, na hun opstanding aan het einde van onze tegenwoordige 

aioon. Het is deze Gemeente die als opdracht zal hebben alle volken tot discipelen te maken, Mat. 

28: 19. 

 

Verder handelt de Schrift over meerdere gemeenten, die voor ons onzichtbaar zijn. Alle weder-

geborenen, van alle tijden, vormen een fundamentele eenheid, de algemene Gemeente, die naar de 

geest onafhankelijk is van tijd en plaats. In deze door God gevormde eenheid onderscheidt de 

Schrift, maar zonder ze te scheiden, drie groepen: 

 

1. De gezamenlijke wedergeborenen, die echter nog niet der zonde dood zijn, nog niet met 

Christus gestorven en dus nog niet voor God gerechtvaardigd zijn. Die christenen worden (kleine) 

kinderen (nèpios) genoemd. 

 

2. De gezamenlijke mensen die voor God gerechtvaardigd werden, die dus tot de hemelse sfeer 

van zegening behoren en zonen (huios) Gods genoemd worden. Het is de Gemeente der eerst-

geborenen, Heb. 12: 23. 

 

3. De gezamenlijke christenen die God geplaatst heeft in de overhemelse sfeer van zegening en 

die gekomen zijn „tot een volkomen man”, Ef. 4: 13. Ze zijn leden van de Gemeente die het 

Lichaam van Christus is, en waarvan Hij zelf het Hoofd is. (Zie hierover Het Onderwijs van de 

Apostel Paulus). 
 

Zowel de algemene Eenheid als die drie onderdelen zijn natuurlijk als zodanig voor ons onzicht-

baar. 

 

Gedurende de tegenwoordige bedeling kunnen zich, zoals gedurende het tijdperk der Handelingen,  

lokale gemeenten vormen, die dus een zichtbaar karakter hebben. Maar ze zullen meestal 

samengesteld zijn uit personen die behoren tot de drie groepen hierboven aangeduid en ook uit 

onbekeerden. Deze gemeenten stellen dus niet op zichtbare wijze voor: noch de Gemeente van 

Christus van de toekomende aioon, noch de algemene Gemeente, noch een der drie onderdelen. En 
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vooral niet de Gemeente der Grote verborgenheid, het Lichaam waarvan Christus-Jezus, in Gods 

rechter- (hand) geplaatst, zelf het Hoofd is. 

 

We hebben dus geen bezwaar tegen het vormen van een gemeente of een organisatie, mits men niet 

beweert dat ze door God is ingesteld en de (toekomende) Gemeente van Christus vertegenwoordigt 

ofwel de Gemeente waarvan Paulus sprak in zijn laatste brieven. 

 

Daar de meerderheid der gelovigen steeds behoefte gehad heeft, en zelfs nog gedurende de 

toekomende aioon zal hebben, aan zichtbare voorstellingen van geestelijke werkelijkheden, kan het 

aangewezen zijn voor de leden dezer gemeenten, niet slechts te vergaderen om gemeenschap met 

elkaar te hebben, om elkander in de Waarheid te onderwijzen, om elkander in alles te helpen, maar 

ook bij verschillende gelegenheden een eredienst met ceremoniën te houden. Dit rituaal kan dan 

min of meer lijken op dat van Israël en andere eerbiedwaardige overleveringen volgen, mits men 

ook hier niet beweert, dat die ceremoniën door God zouden zijn ingesteld, dat het „sacramenten” 

zijn, of ten minste dat men noodzakelijk op die of die wijze moet handelen. Elke gemeente kan haar 

eredienst dan aanpassen aan nationale of lokale oude gebruiken en ook toelaten dat andere gemeen-

ten hun rituaal op andere wijze houden. 

 

We voegen hier echter bij, dat de christen des te minder behoefte zal hebben aan dergelijke vormen, 

hoe verder hij zal zijn voortgeschreden op de weg der behoudenis en de gemeenschap met Christus, 

hoe meer „geestelijk” hij zal zijn, naar de uitdrukking van Paulus. 

 

Deze gemeenten kunnen nog „evangelisten, herders en leraars” hebben in de geest van Ef. 4: 11, 

d.w.z. naar de individuele gaven die op vrije wijze door de leden erkend worden, en niet door een 

zogezegd goddelijk of kerkelijk instituut ingesteld zijn. 

 

Het blijkt dus, dat onze wijze van zien geen volledige revolutie zou betekenen in de kerkelijke 

gebruiken, maar wel een omwenteling bij de theologen en de kerkelijke overheden. 

 

Het schijnt ons zeer duidelijk toe, dat op deze wijze talrijke oorzaken van geschil en scheiding 

zouden ophouden te bestaan, Inderdaad, zodra men het een of ander beschouwt als door God 

ingesteld, dan moet men er zich streng aan houden en zal men er toe geleid worden zich af te 

scheiden van anderen die een andere visie hebben. Maar als alle organisatie en ceremonieel in onze 

tegenwoordige bedeling slechts beschouwd wordt als een menselijke gewoonte, dan belet niets een 

goede verstandhouding, dus een oecumenische dat toch alle geestelijke waarheden volledig 

vasthoudt. En dan zal het ook blijken dat een dergelijke verscheidenheid in de lokale gemeenten 

geheel normaal is in ons tijdperk, waarvoor God geen enige, algemene organisatie, geen zichtbare 

eenheid heeft ingesteld. Die verscheidenheid in de uitwendige dingen, zal dan ook geen schandaal 

meer zijn voor velen. 

 

Natuurlijk zou er wel verschil blijven voor wat betreft het begrijpen der geestelijke dingen, maar 

hier gaat het over een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God, die niemand mag oordelen. 

Men zou de Waarheid betrachten in liefde, Ef. 4: 15. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 67. 

 

De S.V. had het woord Rephaiem onvertaald en met een hoofdletter moeten schrijven. De Repha-

iem (Rephaieten) zijn waarschijnlijk de nakomelingen van de „reuzen” (Gen. 6: 4), de Nephiliem 

d.i. de gevallenen, die verwekt zijn door de zonen Gods, de gevallen engelen, uit de dochters van 

Adam. Dit waren bovenmenselijke abnormale wezens. Mede door hen kwam de Zondvloed over de 
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wereld der goddelozen, 2 Petr. 2: 5. Ook na de Vloed lezen we van hen, Num. 13: 33. Gen. 6: 4 zegt 

verder dat zij er ook waren na de dagen van de Vloed, „daarna”. Afstammelingen van deze „reuzen” 

die in Num. 13 ook Nephiliem (reuzen) genoemd worden, waren de kinderen (zonen) Enaks, de 

Enakieten en de Rephaieten. Het zijn nu de laatsten die we vinden in Gen. 14: 5 en 15: 18-21. 

Mogelijk zullen zij er in de eindtijd weer wezen; tot hen kunnen dan behoren de tien koningen die 

voor één ure macht verkrijgen met het Beest, Op. 17: 2. Dit zijn dan de „heren” die mede over Israël 

zullen heersen, Jes. 26: 13. Hoe dan ook de dode Rephaiem zullen bij de aanvang van de 

toekomende eeuw niet opstaan, zij behoren tot de koningen die samenvergaderd zullen worden in 

een put, hun grafkuil, en pas na vele dagen bezocht zullen worden, Jes. 24: 21, 22. Dit is dan als de 

aarde hen uitwerpt, 26: 19. Jesaja bedoelt dus te zeggen: De onderdrukkers die door de Here ver-

delgd zullen worden, zullen niet delen in de opstanding der rechtvaardigen; dezen staan op in de 

opstanding ten laatsten dage, genen blijven dood. Eenmaal werpt de aarde ook hen uit, mogelijk bij 

het witte-troon-gericht. (Voor de Rephaieten en hun onderverdeling zie men Het Goddelijk 

Voornemen door S. Van Mierlo). 

 

Dan. 12: 2 „En velen van degenen die in het stof der aarde slapen zullen opstaan, dezen (n.1. die 

velen die dan ontwaken) ten eeuwigen leven (Hebr. het leven der eeuw) en genen (zij die eerst 

later opstaan) tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing” (Hebr. afgrijzing der eeuw). 
 

Deze tekst is een zeer duidelijk bewijs voor de opstandingleer. Dat er staat „velen” bewijst dat niet 

allen opstaan bij het begin van de toekomende eeuw wanneer het lichamelijke onvergankelijke 

leven begint. Uitgesloten zijn al de kleinen en de groten, de overigen der doden.” van Op. 20: 12, 

mede de Rephaiem van Jes. 26. De ongelovigen in Israël zullen dan mede niet opstaan, later, na de 

duizend jaren die slechts een deel der toekomende eeuw vormen, staan ook zij op en ontvangen 

smaadheden en (of) aionisch afgrijzen, het loon hunner zonden in de overige tijd van de 

toekomende eeuw. Ook zij die de Heilige Geest gelasterd hebben; deze kunnen in de toekomende 

eeuw geen vergeving verkrijgen, Mt. 12: 32. 

 

Mogelijk zal men opmerken dat we Ez. 37: 1-14 niet hebben vermeld en zeggen dat ook dit van een 

opstanding spreekt. Dit gedeelte is echter een visionair gezicht, een symbolische voorstelling, maar 

geen eigenlijke opstanding. Het betreft Israël als volk, zie vs. 11 dat gehaald wordt uit de „graven 

der Volken. Voor velen uit dit volk zal dit een letterlijke opstanding onder de Volken meevoeren en 

daarna een gaan naar het Land der belofte maar dit wordt niet nader aangegeven. Bovendien zal de 

lichamelijke opstanding der doden niet een dusdanige zijn als hier wordt gegeven, n.1. dat al de 

beenderen van het geraamte weer tot elkaar trekken en daarna bekleed worden met zenuwen en 

vlees en een huid. Van de meeste gestorvenen is alles al tot stof vergaan. De opstanding is een 

uitgroei van wat in kiem overblijft en dat in een punt des tijds. Wat nu plaats vindt in ongeveer 20 

jaar, gebeurt dan in een oogwenk: de ontplooiing van ’s mensen wezen. Dit gebeurt niet in Ez. 37; 

daar trekt been tot been en is het geheel een proces. Dit gedeelte stelt dan ook iets anders voor n.1. 

het tot zeker nationaal herstel komen van Israël, het tot een geheel worden van wat overal verstrooid 

is maar zonder dat er hoger geestelijk leven in komt en als zodanig is dit visioen volkomen juist. 

 

3. Rechtstreekse aanwijzingen in het N.T. 

 

Christus voorzegt rechtstreeks de opstanding van de bewoners van Ninivé en ook die van Israël. 

 

Mt. 12: 41 „De mannen van Ninivé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen 

hetzelve veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en meer dan Jona is 

hier”. 

 

Zo ook Lk 11: 32. 
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Ook die van Scheba’s koningin. 

Mt. 11: 42 „De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelve 

veroordelen”. 

 

In de eerste tekst staat voor „opstaan” „anistèmi” in de tweede „egeiro” (opwekking). Hier kan 

mogelijk een parallellisme voor liggen tot vermijding van herhaling. Het opwekken houdt ook het 

opstaan in. 

 

Deze teksten leren ons dat als de mensen die in Christus’ tijd leefden op zullen staan, dit ook 

gebeurt met de mannen (en vrouwen) van Ninivé en van Scheba’s koningin. De laatsten zullen 

opstaan en de eersten veroordelen door wat zij deden en zeker ingaan in het Koninkrijk der 

hemelen. 

 

Joh. 5: 28: „Verwondert u daarover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn Zijn 

stem (die van de Zoon des mensen) zullen horen en zullen uitgaan; die het goede gedaan hebben 

tot de opstanding des levens en die het kwade zullen gedaan hebben tot de opstanding des oor-

deels (krisis, niet: ter verdoemenis, katakrima).” 

 

Hierin vinden we de opstanding van allen, zeer waarschijnlijk de ,,allen” uit Israël. Ze zijn in twee 

groepen verdeeld; deze worden in Hand. 24: 15 rechtvaardigen en onrechtvaardigen genoemd. 

Paulus zegt in deze tekst dat hij hoop op God heeft …. „dat er een opstanding wezen zal beide der 

rechtvaardigen en der onrechtvaardigen”. Deze beide groepen vinden we verder in het Johannes-

evangelie. 

 

De eerste groep. 

 

Joh. 6: 39 „En dit is de wil des Vaders, Die mij gezonden heeft, dat al wat Hij mij gegeven heeft, 

ik daaruit niet verlieze maar hetzelve opwekke ten uitersten (Gr.: ten laatsten) dage”. 

 

Joh. 6: 40 „En ….. dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft het eeuwige 

(aionische) leven hebbe en ik zal hem opwekken ten uitersten (laatsten) dage”. 
 

Joh. 6: 44 en 54 “Ik zal hem opwekken ten uitersten dage”. 

 

Joh. 11: 24 Martha geloofde dat Lazarus zou opstaan „ten laatsten dage”. (Het is vreemd dat de 

S.V. hier „laatste” gebruikt, in Joh. 6 „uiterste”, in het Gr. staat hetzelfde woord). 

 

De tweede groep. 

 

Joh. 12: 48 „Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt: het woord 

dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage”. 

 

In Joh. 6 en 11 wordt steeds het woord „opstaan” gebruikt, anistèmi. In 6: 39, 40 heeft dit een 

overgankelijke betekenis: doen opstaan, wat de S.V. overgezet heeft door „opwekken”. 

 

Christus zal hen die in Hem geloven doen opstaan „ten laatsten dage”. Dit is de laatste dag van 

deze aioon, de 1335ste dag van Dan. 12: 12. 

 

Verdere bewijzen zijn de volgende. 

 

Lk. 20: 35, 36 “maar die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven (n.1. de 

toekomende) en de opstanding uit de doden, kunnen niet meer sterven want zij zijn de engelen 
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gelijk en zij zijn kinderen (Gr.: zonen) Gods dewijl zij kinderen (Gr.: zonen) der opstanding zijn”. 

 

Dit is een bijzondere opstanding, een uit de doden, een die voor die „ten laatsten dage” plaats heeft. 

We geloven dat die samenvalt met die waarover Paulus schrijft aan de Thessalonicensen. 

 

1 Thess. 4: 16 “die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan.” 

 

Dit is als de Here komt met een geroep, met de stem des archangels en de bazuin Gods. Zij gaan de 

Here tegemoet in de lucht. Dan is Hij dus nog niet op aarde gekomen en is het eind van de aioon 

wel op handen maar nog niet daar. Mogelijk is dit op de 1260ste dag. Dan resten er nog 75 dagen 

(tot de 1335ste dag) voor de nieuwe aioon begint, d.w.z. voor Christus plaats neemt op de troon 

Zijner heerlijkheid op aarde. Terecht spreekt de Schrift dus van een opstaan „uit de doden”, tussen 

hen uit, dus eerder; dat is dan wat 1 Kor. 6: 14 noemt het uit opwekken. 

 

Van opstanding is ook duidelijk sprake in Op. 20: 6: „Zalig (Gr.: Gelukkig) en heilig is hij die deel 

heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht“, 

 

Het Calvinisme houdt de eerste opstanding voor de wedergeboorte en ziet hierin een opstaan uit de 

macht der zonde. Dit is een zeer onlogische verklaring want als men nu verder leest, zou men er toe 

moeten besluiten dat de overigen der doden die niet levend worden voor de duizend jaar geëindigd 

zijn, na die periode ook wedergeboren worden, want er staat immers dat ze niet levend worden 

totdat de duizend jaren geëindigd zijn. Zo zouden ook die dan dus wedergeboren worden! Echter, 

dat wil men niet en dan zegt men dat dit een letterlijke, een lichamelijke opstanding is. Hierin zit 

dan het onlogische. Is de eerste opstanding geestelijk dan ook de andere die we de tweede kunnen 

noemen, n.1. in dat verband. Is echter de tweede een letterlijke, d.i. lichamelijke opstanding, dan 

ook de eerste; zo gebiedt de logica. 

 

Men springt hier, om zijn systeem op te houden, van het een op het ander over. In het eerste geval is 

de opstanding geestelijk, in het tweede letterlijk. Hoe zien we nu wat de ware betekenis is? Door het 

woord, het zelfstandig naamwoord „opstanding”, Gr. anastasis na te gaan. Men zal dan vinden dat 

het woord steeds een letterlijke betekenis heeft, dus de lichamelijke opstanding aanduidt van doden; 

dode zielen uit het graf. We hebben al besproken dat in vs. 4 niet staat: „leefden” maar „waren 

herleefd”, hetzelfde woord dat in Rom. 14: 9 en Op. 2: 8 van Christus’ levendwording gezegd 

wordt; daar Hij geestelijk nooit dood geweest is, volgt hieruit ook dat dit in lichamelijke zin 

gebruikt is en zo ook is de eerste opstanding een lichamelijke. Deze zal ook zijn „ten laatsten dage”. 

 

Wat is de ene Doop ? 
 

No. 43. 

 

A De doop der volwassenen (Vervolg). 

 

hh 1. Uit Formulier en Catechismus. 

 

We bespreken nu nog iets uit het „Formulier om den heiligen doop te bedienen aan volwassen 

personen” en de Heidelbergsche „Catechismus” Zondag 25 en 26. In het „Formulier” wordt het 

dopen in de naam van Vader, Zoon en Geest tot een thema uitgewerkt waarin bij het werk van elk 

dezer Personen, naar de visie van de opsteller, veel uit de Schrift wordt samengetrokken. De 

Catechismus spreekt er in die geest ook enigermate over. We toetsen een en ander aan de Schrift. 
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1. Uit Formulier en Catechismus. 

 
„Want als wij in den naam des Vaders gedoopt worden, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij 

met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en 

daarom van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onzen beste keren wil”. (Formulier). 

 
„De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik 

daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele: namelijk dat Hij ons vanwege 

des enigen slachtoffers van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven 

uit genade schenkt”, (Cat. Zondag 25). 

 

ii. Is de doop een zegel? 

 

Het Formulier en de Cat. zeggen dat de doop een verzegeling of zegel is. De opsteller heeft hierbij 

zeker gedacht aan de besnijdenis die voor Abraham een teken en zegel was en waar nu, voor de 

opsteller, de doop in plaats der besnijdenis gekomen was, heeft hij de eerste ook als een zegel 

aangemerkt. De vraag is of dit juist is. Gaan we daartoe de Schrift na. 

 

Het woord „verzegelen” komt in het N.T. 18 maal voor buiten Openbaring en 18 maal in dit Boek. 

In Openbaring vinden we het 15 maal in hoofdstuk 7 waar we de verzegeling hebben van de 

dienstknechten Gods; dit is hun een onderscheiding- en tevens waardeteken; in Op. 10: 4 waar het 

betreft de verzegeling der zeven donderslagen, dit is de toesluiting en verberging van de inhoud er 

van; verder in Op. 20: 3 waar de Duivel in de put wordt gesloten en deze verzegeld wordt, d.i. niet 

geopend mag worden aangezien deze is voorzien van een waarmerk Gods dat hem kenmerkt als 

uitsluitend tot Zijn bijzondere machtssfeer te behoren en tenslotte in Op. 22: 10, waar gezegd wordt 

dat dit boek, in tegenstelling tot Daniël niet verzegeld moet worden, d.i. dat het geen verborgenheid 

behoeft te blijven tot de tijd van het einde. Buiten Openb. vinden we het woord in Mt. 27: 66, hier 

wordt het in letterlijke zin gebruikt van ’s Heren graf. in Joh. 3: 33 waar de gelovige iets verzegelt 

n.1. Gods waarachtigheid, in 6: 27 waar gezegd wordt dat God Christus verzegeld heeft. Zijn 

waardemerk op Hem gezet heeft, voorts in Rom. 15: 28 waar Paulus doelt op de collecte die hij ter 

bezegeling van de overeengekomen afspraak van Gal. 2: 10 naar Jeruzalem wil brengen en tenslotte 

in 2 Kor. 1: 22 waar God spreekt over hen die Hij verzegelt heeft in Paulus’ eerste bediening. 

 

Het woord ,,zegel” vinden we 13 maal in Openbaring, hiervan 10 maal in hoofdstuk 5 en 6 waar het 

gaat over de zegelen die het boek van Gods raadsbesluit verzegelen maar die nu door Christus weg-

genomen worden. De elfde maal staat het in 8: 1. Verder vinden we het woord in 7: 2 waar we een 

engel zien die het zegel Gods heeft, hier het middel om te verzegelen en in 9: 4 in negatieve zin: de 

mensen die dit zegel niet verkrijgen. Verder vinden we het nog slechts drie maal: Rom. 4: 11, 1 

Kor. 9: 2 en 2 Tim. 2: 19, de eerste tekst spreekt van de besnijdenis, de tweede van het zegel van 

Paulus apostelschap, het waarde- en bewijsmerk van zijn bediening, welke was de Korinthische 

gemeente, de derde wijst het fundament Gods aan dat tot vast kenmerk heeft dat de Here weet wie 

de Zijnen zijn maar tevens dat zij die dit zijn of zeggen te zijn dit duidelijk moeten betonen in hun 

leven en wandel. 

 

In geen van deze teksten komt de doop voor of wordt er ook maar op gezinspeeld. Hij is geen zegel, 

verzegelt niets, zet geen waarmerk noch waardemerk op iets, is zelfs geen teken van iets. God de 

Vader verzegelt ons door de doop dus niets: deze is geen teken van een verbond. Hij verzegelt niet 

de aanneming tot kinderen en erfgenamen. 

 

Hiermee vervalt de doop als sacrament: hij is geen zichtbaar waarteken van God ingezet om door 

het gebruik daarvan de belofte des Evangelies beter te doen verstaan. Hij is geen bewijs van de 

vergeving der zonde noch teken van de verzekering van het eeuwig leven.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No. 8. AUG. 1958 
 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 8. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES III. 

 

De vergelding des loons. 

 

 .......... Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte want 

hij hield de blik alleen gericht op de beloning.    Vs. 26. Nwe Vert. 

 

Wat we hier niet verwacht zouden hebben is dat de apostel bij Mozes spreekt over de smaad van 

Christus. Deze was toen nog lang niet in het vlees verschenen, hoe kan dus van Zijn smaad ge-

sproken worden. De oplossing is niet zo moeilijk. De apostel bedoelt Hem Die aan Abraham, Izaak 

en Jakob verschenen was, Jahweh die Israëls God was en noemt Hem hier met een latere naam. Zo 

wijst hij de Hebreeën zijdelings op het feit dat Christus de Jahweh van het O.T. is. Hem werd door 

de Egyptenaars smaad aangedaan door de mishandeling van Zijn volk waaraan Hij Zich zo nauw 

had willen verbinden. In deze smaad wilde Mozes delen. 

 

Het waarom wordt er bij genoemd. Hij hield de blik gericht op het loon. Dat was wat zijn geloof 

sterkte en schraagde. Hij zag tegenover de schatten van Egypte iets anders gesteld. Hij wist dat hij 

door zijn keus niet zou verliezen. Het geloof ziet n.1. dat er tegenover een aards verlies een veel ho-

gere bate staat. Hoewel Mozes’ naam uit de rij van Egypte’s hoogwaardigheidsbekleders werd 

verwijderd, kreeg hij in de Schrift en bovenal voor God een naam van de eerste rang. 

 

Mozes gaf Egypte’s schatten prijs en zag op het loon, de toekomstige zegening, het beërven der 

beloftenis. Deze heet een „loon” om de gehoorzaamheid van Gods kinderen aan te moedigen, Ps. 

19: 12. Dit loon is niet naar verdienste maar naar belofte, het is datgene wat God aan het geloof en 

de gehoorzaamheid onafscheidelijk verbonden heeft. 

 

Mogelijk zal men opmerken dat Mozes het land niet is binnengegaan en niet dan veel verdriet be-

leefd heeft van zijn keuze. Men moet t.o.v. dit laatste onderscheiden tussen zijn, Mozes’ keuze en 

Gods keuze. Het zich vereenzelvigen met zijn volk hield als zodanig nog niet in dat hij Israëls leider 

zou worden. Dat waren twee verschillende dingen. Door zijn keuze verliet hij Egypte, door Gods 

keuze keerde hij terug om Israël uit te leiden. En wat het andere betreft, dat hij niet in het land 

gekomen is, daarin lag veel vervat. Ten eerste dat Israëls grotere Profeet ook zou sterven; zo was 

Mozes een type voor Israël om Christus’ dood uit te beelden. Ten tweede dat niet de wet, waarvan 

Mozes de vertegenwoordiger was, in het Land kon brengen maar alleen de genade bewerkt door de 

opstanding, getypeerd in Jozua. Ten derde dat Mozes, hoe groot hij ook was, in zichzelf een 

doelmisser was, een zondaar. Ten vierde dat God hem meer gegeven heeft dan tot nu zelfs Abra-

ham, Izaak en Jakob of enig ander Israëliet, verkregen heeft. 

 

Dit laatste vraagt enige uitwerking. Toen Mozes naar ’s Heren woord gestorven was na het land van 

verre te hebben gezien maar er in schijnbare hardheid niet in mocht gaan, ja de Here hem zelfs 

verbood er nog verder over te spreken. Deut. 3: 23-26, toen is er wat groots geschied. De Here be-

groef hem, Deut. 34: 5, 6. maar liet hem niet in het graf. Hij zond Michaël om het lichaam van 
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Satan op te eisen die er blijvend recht op meende te hebben, Jud.: 9. Satan wilde het lichaam, d.w.z. 

Mozes in zijn dood, niet afstaan en zelfs Michaël durfde hem het recht niet te betwisten omdat Sa-

tan na zijn val de heerschappij des doods heeft, Heb. 2: 14. Toen is de Here Zelf tussenbeide getre-

den en heeft Mozes uit de doden verwekt en als Henoch ten hemel doen varen. Hoe anders kon hij 

later op de berg der verheerlijking verschijnen, Lk. 9: 30. Zo kreeg hij groter heerlijkheid dan hij 

gedacht en gewild had en deed de Here meer dan Hij gezegd had. 

 

Mozes’ keuze is gevolgd, menselijk bezien, door Gods keuze. Laat de onze dit ook moge worden en 

laten we ons, door Gods keuze geroepen, ons benaarstigen Zijn arbeiders te zijn, arbeiders die noch 

door hun werk noch door hun doelmissing beschaamd gemaakt worden.    P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 56. 
 

Geen goed in hem wonend. 

 

Rom. 7: 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel 

bij mij, maar het uitwerken van het goede niet. 
 

In dit vers werkt hij dit nog nader uit: Niet het goede maar de zonde is inwonend. Hij moge dan zo 

nu en dan eens wat goeds doen, het goede woont niet in hem. Het is geen bewoner van zijn hart. 

Over hem, dat is in zijn vlees, is het geen heer. 

 

Vlees. Men vatte dit niet verkeerd op. Hij bedoelt er niet het lichaam mee wat het woord ook kan 

betekenen bijv. Handelingen 2: 31, Rom. 2: 28; 2 Kor. 12: 7; 1 Petr. 4: 6 enz. maar de mens naar 

zijn zinnelijke natuur, de ziellijke mens (S.V. natuurlijke in 1 Kor. 2: 14), de mens onder de invloed 

der zinnen. Paulus heeft in zijn diepste innerlijk de neiging tot wat goed is; zijn rede en gevoelen 

vallen de wet bij, maar het goede tot stand te brengen dat vermag hij niet. 

 

Rom. 7: 19. Want het goede dat ik wil doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil voer ik uit. 20. 

als ik nu doe wat ik niet wil, doe ik het niet meer naar de in mij wonende zonde. 
 

Vs. 19 is met een klein verschil van uitdrukking een herhaling van vs. 15. Hij wil het goede, maar 

doet het niet, hij wil het kwade niet en doet het toch. Dit is het conflict en brengt de gespletenheid in 

hem. Er is als het ware een dubbel „ik”: nu eens is dat ik het subject van het vlees, waaronder we 

kunnen verstaan “de oude mens”, dan weer van de geest, de nieuwe mens. als het ik van de oude 

mens doet wat het ik van de nieuwe mens niet wil, is het ik van de nieuwe mens daarvoor niet 

verantwoordelijk maar de inwonende zonde: het oude „ik” verzaakt vele plichten en doet vele zon-

den die tegen het nieuwe „ik” ingaan. Het „ik” is beurtelings subject van de oude en de nieuwe 

natuur. De nieuwe natuur is de vernieuwde rede, het inzicht dat door hergeboorte een nieuwe kracht 

ontvangen heeft, in Rom. 1 3 :  2  „gemoed” genoemd. 

 

Rom. 7: 21. Zo vind ik dan deze wet (in mij) dat, terwijl ik het goede wil doen, het kwade bij mij 

is. 
 

Zo zijn er twee wetten in Paulus en in elk wedergeborene: de wet der zonde en de wet Gods. De 

eerste werkt in zijn leden, wil hem met alle macht het kwade doen dienen, de tweede werkt in zijn 

rede. (S.V. gemoed) die vernieuwd is en doet hem de wet Gods bijvallen. 
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Paulus geeft na de aanduiding van het conflict een verklaring ervan. Er is in hem een wet. Een wet 

is hier een geregelde wederkeer van verschijnselen (niet een voorschrift om iets te doen. Men denke 

ook aan de natuurwetten). Wat hij doet is niet iets dat hij zo nu en dan doet, maar een gedurig zich 

herhalen van bepaalde dingen. Wet is hier dus geen wet Gods maar wet in de zin van geregelde 

wederkeer van iets zoals in vs. 23, 3: 27 en 9: 31. Welnu, Paulus vindt in zich een geregelde 

wederkeer van gedachten, neigingen, werkingen en uitwerkingen die hij haat. 

Deze „wet” is in ieder, alleen zijn deze dingen voor ieder nog niet dezelfde; de een zal behept zijn 

met de ene, de andere met de andere zonde of zonden. Maar de ervaring van die wet is bij allen 

dezelfde, tenminste na de wedergeboorte. 

 

Rom. 7: 22. Want ik heb een welgevallen in Gods wet naar de inwendige mens, 23, maar ik zie 

een andere wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van mijn rede en mij gevangen neemt onder 

de wet der zonde die in mijn leden is. 
 

Wet Gods. De term komt nog voor in Romeinen, 7: 25 en in 8: 7. Nergens elders in het N.T. Wel 

meermalen in het O.T.: Joz: 24: 26; 2 Kon. 10: 31; Ezra 3: 2; 7: 6; Neh. 8: 2, 9; 10: 28, 29; Ps. 37: 

31; Dan. 9: 11b. Vaak vinden we ook wet des Heren: Ex. 13: 9; 1 Kron. 16: 40; 2 Kron. 12: 1; 17: 9; 

31: 3, 4; 34: 14; 35: 26; Ezra 7: 10; Neh. 9: 3; Ps. 1: 2; 19: 7; Jes. 5: 24; 30: 9; Jer. 8: 8; voorts in 

Luk. 2: 24, 39. Hoe we ook zoeken, in geen dezer teksten betekenen wet des Heren en wet Gods de 

tien geboden. Deze termen hebben steeds een bredere omvang; soms betekenen ze: wet van Mozes 

in engeren zin, soms de gehele O.T. openbaring. 

 

Onder de wet Gods zullen we moeten verstaan al wat God geopenbaard heeft aan heiligheid en 

gerechtigheid, de twee dingen waarvan dit hoofdstuk spreekt: de wet is heilig, het gebod 

rechtvaardig. Beide valt de apostel bij. Israël moest zijn een heilig volk en een volk der 

gerechtigheid omdat God dit was. De hele openbaring Gods hierin is „wet Gods”. 

 

De inwendige mens. Hier noemt Paulus het „ik” de nieuwe natuur, de inwendige mens, de mens in 

zijn denk- gevoels- en wilsleven die vernieuwd is in de rede door de wedergeboorte. Die 

vernieuwde mens heet elders „geest”. Deze „geest” is in wezen de indruk van de ontmoeting met 

God of de openbaring van Zijn Zoon in het hart of de uitstorting der liefde Gods in ons diepste 

innerlijk. Deze inwendige mens verheugt zich in de wet Gods. Men denke hierbij niet aan de tien 

geboden alsof die de wet Gods uitdrukken; dat heeft men ervan gemaakt. De wet Gods is wat 

anders: de wet van de Geest des levens in Christus Rom. 8: 2. Ook dit is een wet: ze vraagt om een 

geregelde wederkeer van dingen die Gode behagen. 

 

Een andere wet. Hiermee wordt nog een wet genoemd. We vonden reeds: de wet Gods, de wet van 

de rede, de wet der zonde. De andere wet, de andersoortige zoals er staat, is van deze 

onderscheiden. Ze is andersoortig t.o.v. de wet Gods, dat drukt het Gr. woord “heteros” hier uit; 

maar wat is zij? We geloven dat hier gedoeld wordt op het principe der zonde. Dit is een macht die 

Paulus gevangen neemt en brengt onder de wet der zonde. Zoals een vorst een leger overwint en het 

nu aan een generaal of overste overgeeft om het gevangen te houden, zo is de zonde als principe, als 

beginsel doorgegaan tot de mens uit de voorvader Adam gesproken en maakt hem gevangen onder 

de wet der zonde. Waar de oude neigingen niet in eens uit het leven gebannen kunnen worden en nu 

werken in de „leden” is de macht van de wet der zonde; waar echter telkens blijkt dat de neigingen 

aangeboren zijn door overerving, neemt de andere wet in onze leden gevangen. Deze wet strijdt 

tegen de wet der rede, van het inzicht (niet als verstandelijke theoretische overtuiging maar als 

levensovertuiging waar het hart ook mee gemoeid is), neemt als oppermachtige gevangen en leidt 

onder de macht der zonde. Zo staan er twee tegenover twee: de Gods wet en die van het inzicht 

tegenover de andere wet en de wet der zonde. 
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Rom. 7: 24. Ellendig mens die ik ben. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? (Genade). 
 

Ik, Ellendig mens. Dit smartevolle conflict doet de apostel uitroepen: “Ik ellendig mens. Wie zal 

mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Genade.” Anderen vertalen: „uit dit lichaam des doods”; 

zij laten het aanwijzend voornaamwoord dat aan het eind staat slaan op „lichaam”. We nemen 

echter de eerste vertaling omdat „deze dood” slaat op de geestelijke dood die hij in zich gevoelt en 

niet op de natuurlijke. Wie „dit lichaams des doods” wil zetten moet de zinsnede anders verklaren 

en zeggen: het lichaam wordt door de zonde een prooi van de dood en pas in het sterven zal de 

zonde alle macht over de gelovige verloren hebben. 

 

Genade. Dat we voor de eerste lezing kiezen, is omdat mogelijk het woord „genade” ingelast moet 

worden en het dan beter is te spreken van “ dezes doods” dan van „dit lichaam”. De Alexandrinus 

en de (gecorrigeerde) Sinaiticus voegen het woord „charis”, genade, aan de tekst toe, de Vaticanus 

laat: ik dank, Gr.: “echaristo” weg. Waar men in dit woord ook het woord “charis" vindt, kan het 

zijn dat de overschrijvers het eerste vergeten hebben. Dan heeft Paulus zelf de vraag beantwoord. . 

En als al niet, dan is het het verzwegen antwoord op de vraag. 

 

Genade verlost van het lichaam dezes doods doordat ze met Christus laat sterven, inplant in Zijn 

dood. Dan gaat deze dood, deze geestelijke onmacht door geboorte uit Adam en door de 

heerschappij van de wet der zonde voorbij en worden we een nieuwe schepping waarin we gaan 

wandelen naar de wet van de Geest des levens in Christus. Dan zijn we van de wedergeboorte 

overgegaan in de rechtvaardiging, uit de oude mens in de nieuwe gekomen. Dan is het lichaam des 

vleses uitgetrokken, door de besnijdenis van Christus, Col. 2: 11, is het lichaam der zonde 

tenietgedaan, d.i. van kracht ontdaan, Rom. 6: 6 en zijn we gerechtvaardigd van de zonde, bevrijd 

van de zonde en mitsdien van haar wet. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

AANHANGSEL. 

 

De ontwikkeling van het antisemitisme in de Christenheid. 
 

In hoofdstuk 11 van de reeks Koninkrijk en Kerk hebben we gehandeld over de antichristelijke 

actie de eeuwen door, en er op gewezen dat de werkzaamheid van de aartstegenstander Satan vooral 

gezocht moet worden in de godsdienstige wereld. Allereerst keerde Satan zich tegen Adam, door 

wie Gods Koninkrijk op aarde had kunnen beginnen, dan in het bijzonder tegen de lijn waaruit het 

Zaad der vrouw moest komen, vervolgens tegen de Zoon des mensen, en daarna tegen het bestaan 

en de bekering van Israël ten einde de vervulling der profetie en de komst van het lang beloofde 

Koninkrijk onmogelijk te maken. Natuurlijk is er daarbuiten ook de algemene werking van de ,,god 

dezer aioon”, die de zinnen verblindt, opdat de mensen niet verlicht zouden worden door het 

evangelie der heerlijkheid van Christus, 2 Kor. 4: 4. 

 

Het antisemitisme is dus in zekere zin een onderdeel van het satanische antichristianisme. Maar, het 

is een tragisch feit, dat in vele gevallen de christenheid een instrument geweest is voor het uitwer-

ken van het antisemitisme. 

 

De geschiedenis van het christendom gedurende de eerste eeuwen toont ons de grondoorzaak van 

dit ,,christelijk” antisemitisme: de meerderheid der christenen heeft het onderwijs van Paulus, de 

Apostel der volken, miskend. Daarom kon men niet begrijpen dat Israël slechts voor een tijd ter-

zijde gezet werd als Gods volk, en zo kwam men er toe vóór de wederkomst van Christus een 
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zichtbare algemene Kerk te willen stichten die, naar men beweerde, het „ware Israël” zou zijn. De 

verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in het jaar 70 werd inderdaad beschouwd als Gods eind-

oordeel over Israël, veroorzaakt door de schuld die dit volk had aan de kruisiging van zijn Messias. 

Toen Constantijn de Kerk gesticht had, kon deze haar bestaan ook slechts rechtvaardigen door vol 

te houden dat ze, naar Gods wil, in de plaats getreden was van Israël en dat dit volk vervloekt was. 

Van toen af begon men de Joden dan ook van allerlei te beschuldigen. Men zie slechts de ge-

schriften tegen de Joden van Johannes Chrysostomus en van Augustinus. Sinds die tijd is het hoofd- 

verwijt van de meerderheid der Christenen steeds geweest dat vooral de Joden verantwoordelijk zijn 

voor het lijden en de dood van de Here Jezus, doordat ze Hem niet als de Christus erkend hebben. 

Men heeft ze zelfs „Godmoordenaars” genoemd. 

Dergelijke beschuldigingen kunnen echter niet door de Schrift gestaafd worden. Laat ons, om 

duidelijk in te zien waar de juiste verantwoordelijkheid van Israël lag, eerst in het kort nagaan 

welke de algemene heilsleer der oude Synagoge was. 

 

Men meende dat, krachtens Gods liefde voor Israël, alle Joden van geboorte Gods kinderen zijn en 

daarom ook de Thora ontvangen hebben. Van de Thora werd gezegd dat ze, in zekere zin, de wereld 

had geschapen en aan alles leven geeft, in het bijzonder aan Israël. Daarom moest ze dan ook ge-

lezen en bestudeerd worden. En dan kon de Jood niet slechts Gods wil leren kennen, maar ook, 

zonder meer, naar die wil denken en handelen. Ze geloofden namelijk niet aan erfzonde in de zin, 

dat de natuurlijke mens uit zichzelf het goede niet kan doen. Natuurlijk waren ze wel verplicht het 

bestaan van een boze neiging te erkennen, maar deze is, volgens hen, in den beginne zeer zwak en 

kan door de aangeboren goede neiging overwonnen worden. Daartoe heeft de Israëliet overigens de 

Thora. Elke gebodsvervulling is dan ook voor hem een verdienste, elke overtreding een schuld. 

Allen hebben ze een rekening bij God, en de verhouding tussen verdienste en schuld geeft de maat 

aan van hun „gerechtigheid”. Als er een overschot van verdienste is, dan beschouwt God hen als 

„rechtvaardigen”. Anders zijn ze „goddelozen”. Waar niemand de juiste staat van zijn rekening 

kent, is het steeds nodig zijn „krediet” te vergroten. Bij de dood wordt de eindrekening opgemaakt 

en gaat de mens ofwel naar de „tuin van Eden”, ofwel naar de „gehinnom”. 

 

De balans kan dus gedurende het leven steeds verbeterd worden, zowel door „goede werken” als 

door een vermindering van schuld. Deze vermindering wordt, uit het oogpunt van de mens, ver-

kregen door boetedoening, vasten en gebed. Van Gods kant is er „verzoening” door de offers, de 

grote verzoendag, het lijden en de dood. 

 

Door de voortdurende vervolgingen werden de Joden, vooral in latere tijden, ertoe gebracht een 

groot belang toe te schrijven aan hun lijden. Ze stemmen er in toe, dat het allereerst veroorzaakt 

wordt door het niet leven naar de voorschriften der Thora. Dan kan het lijden beschouwd worden 

als een straf, maar door de straf worden de zonden uitgewist. Ze beweren echter dat veel lijden niet 

toegeschreven kan worden aan hun zondige daden. De „rechtvaardige” lijdt ook, Dan is het een 

tuchtiging vanwege God, uit liefde, en heeft tot gevolg een grote verdienste. Dit lijden kan ten bate 

van anderen zijn, van het hele volk, ja van de hele wereld. De dood van „rechtvaardigen” en 

martelaren heeft, in het bijzonder, een grote verzoeningskracht. 

 

Uit dit alles blijkt dus dat de gedachte van zelfverlossing overheersend was. En men begrijpt dat 

Paulus steeds de strijd moest opnemen tegen die grondgedachte van behoudenis en rechtvaardiging 

door de werken der Wet. 

 

Laat ons nog een stap verder gaan. In het algemeen genomen was men overtuigd dat het voldoende 

was de voorschriften der Thora naar de letter te vervullen om aan Gods wil te voldoen. Maar, om 

juist te weten waar de schuld begon en eindigde, moesten die voorschriften nader toegelicht wor-

den. Dit was het werk der ,,Schriftgeleerden”, en zo ontstond later de Midrash. Sommigen hebben 

het gevaar bemerkt dat ze zo kwamen tot een „mechanische” volksgodsdienst, en er daarom op 
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gewezen dat de voorschriften der Wet vervuld moesten worden met de bedoeling God te gehoor-

zamen, met de gedachte van het vervullen van een plicht. Ze verlangden ook meer ware vroomheid 

en niet slechts het verwerven van verdienste of loon. Dergelijke min of meer geestelijke strekkingen 

schijnen echter niet diep te zijn doorgedrongen en de leer van de zelfverlossing bleef steeds de 

algemene regel. 

 

Als we goed letten op deze geestesgesteldheid, kunnen we beter de houding begrijpen van de Here 

Jezus. Hij richtte zich nooit tegen de Wet en haar voorschriften en drong zelfs aan op het waar-

nemen van het minste gebod, maar Hij wees er op dat het naar de letter waarnemen niet voldoende 

was, dat de Wet veel meer eist dan de schriftgeleerden beweerden, en wel in de eerste plaats liefde 

tot God en de naaste. Hij gebruikte geen theologische argumenten, maar richtte zich tot het geweten 

van de Israëliet en maakte het duidelijk dat de mens, al kent hij Gods wil, dat de Jood, al heeft hij de 

Thora daarom nog niet in staat is het goede te doen. God vraagt het (menselijk-) onmogelijke. 

 

Men weet hoe zeer, zelfs de discipelen dit onderwijs nodig hadden. Ze waren zo verslagen door 

deze nieuwe wijze van zien, dat ze vroegen: „Wie kan dan behouden worden?”. Mat. 19: 25. En 

op die vraag was het duidelijke en de kern der zaak treffende antwoord: „Bij de mensen is dat 

onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”. Op deze wijze trachtte de Here Allereerst 

zijn discipelen, maar ook het volk, te doen hongeren en dorsten naar de ware gerechtigheid, Mat. 5: 

6. 

 

Na ze aan het verstand te hebben gebracht, dat de mens zich zelf niet kan redden en dat een 

dergelijke gedachte eigenlijk een min of meer onbewuste hoogmoed aan het licht brengt, verlangde 

Hij Allereerst niet dan een bekering van deze, in de grond, vijandige houding. Ze moesten er zich 

van bewust worden dat zij, al behoorden ze tot het uitverkoren volk, van nature zondaren waren 

voor God. Men herinnert zich dat de Here zich toen uitsluitend tot zijn volk richtte en Hij er de 

nadruk op legde, dat Hij gekomen was om zondaren, verloren schapen te redden. als ze deze bood-

schap zouden horen, met het hart verstaan en zich bekeren, dan zou Hij ze kunnen genezen, Mat. 

13: 15. 

 

Op een dergelijke wijze toonde de Here hun het begin van de weg der behoudenis. Van nature is de 

mens geestelijk dood, d.w.z. niet in gemeenschap met God. Hij kan dan de dingen die des Geestes 

Gods zijn niet begrijpen noch aanvaarden, 1 Kor. 2: 14. Het is pas na geloof in God als Schepper en 

bekering tot God, dat de mens uit de Geest geboren wordt en zo een (klein) kind van God kan 

worden. Joh. 1: 12, 13. Dan kan hij de woorden Gods werkelijk horen, Joh. 8: 47, en geloven dat 

Jezus de Christus is, 1 Joh. 5: 1. De mens, zelfs de Jood, is van geboorte geen kind van God. 

 

Die boodschap van bekering en omkering tot God, hetzij weg van de afgoden (vooral voor de 

ballingschap) hetzij weg van de gedachte van zelfverlossing, was al vroeger verkondigd door Mozes 

en de profeten. Maar nu was de Heiland zelf gekomen en deed door allerlei machtige tekenen 

kennen, aan hen die bereid waren te zien en te horen, dat het lang beloofde Koninkrijk op aarde 

nabij was, maar dat de daadwerkelijke komst afhing van Israëls bekering. 

 

Waarom hebben zo weinigen geloofd dat Jezus de Christus was? Allereerst, zoals we gezien 

hebben, omdat ze tot dit geloof niet konden komen zonder bekering van hun menselijk-hoog-

moedige houding. Maar ook door hun simplistische opvatting van het Monotheïsme. Wel was er de 

verwachting van een Messias, maar daarom nog niet van een God. De oud-joodse geschriften tonen 

ons, dat, naar hun opvatting, de Messias wel zondeloos en vol wijsheid zou zijn, maar toch een 

schepsel zonder voorbestaan. Deze super-Israëliet zou zijn volk verlossen uit de macht der andere 

volken en aan Israël de oppermacht geven. En waar ze niet dachten aan een Heiland die zou komen 

om zondaren te redden, kon er ook geen sprake zijn dat die Messias in nederigheid zou komen, 

lijden en sterven. Hoe algemeen verspreid dergelijke gedachten toen waren, blijkt uit Mat. 16: 21, 
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22 waar we lezen dat zelfs Petrus, en zonder twijfel de andere Apostelen, die toch al de Here 

hadden „aangenomen” als Christus, niet kon begrijpen dat de Here Jezus zou moeten lijden en ge-

dood worden. Het spreekt dus vanzelf dat het volk in het algemeen niet kon geloven in Christus en 

er lange jaren van onderwijs nodig zouden zijn om hun gedachtegang te wijzigen. 

 

We menen dat het dus duidelijk moet zijn dat aan het volk Israël toen, in de eerste plaats, niet 

gevraagd werd te geloven dat „Jezus” de Zoon van God was, maar allereerst alleen dat wat ze door 

Gods genade konden doen: hun eigen onmacht inzien door een beter begrip van hetgeen God ver-

langt in de Wet, en zich tot God keren om hulp. 

 

Als men dit alles goed inziet, kan het ons ook niet verwonderen dat de Here zich niet in de eerste 

plaats en voor allen als de Messias heeft voorgesteld en kunnen we begrijpen waarom Hij zelfs met 

nadruk zijn discipelen verbood aan iemand te zeggen: „Hij is de Christus”, Mat. 16: 20; Mark. 8: 

30; Luk. 9: 21. 

 

Inderdaad hebben we al opgemerkt dat de woorden, die op die schriftdelen volgen, er op wijzen dat 

de discipelen nooit gedacht hadden aan lijden en kruis. Ze meenden, zoals iedereen, dat Jezus zich 

weldra als hun machtige Koning zou openbaren en, zonder lijden en dood, het messiaanse rijk op 

aarde, dat inderdaad nabij was, zou aanvangen. Waren ze nu gaan verkondigen dat Hij de Christus 

was, dan zou de schare hieruit begrepen hebben dat hun hoop vervuld zou worden, namelijk dat Hij 

nu al zijn grote koninklijke macht ging aanvaarden. Het verbod van de Here had dus tot doel te 

beletten, dat, door een onhandige boodschap van de discipelen, de verkeerde opvatting van het volk 

bevestigd zou worden. Maar dit belette niet dat de Here zelf, in de vereiste termen, zich als Christus 

kon openbaren in gevallen waar Hij dit gewenst achtte. De tijd was dus nog niet gekomen voor de 

Apostelen om, zonder verwarring te veroorzaken, te verkondigen dat Jezus de Christus was. 

Natuurlijk konden enkelen al vóór het kruis in Christus geloven, want ook toen waren er die zich al 

tot God gekeerd hadden en wedergeboren waren. Dit was bijv. het geval met Petrus. Maar dan was 

dit geloof er niet door het getuigenis van een mens, maar door een openbaring van de Vader, Mat. 

16: 17. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 68. 

 

4.Zijdelingse aanwijzing in het O.T. 

 

Indirect wordt de opstanding op drieërlei wijze aangegeven, n.1. door de teksten die wijzen op de 

redding uit doodsgevaar, door zijdelingse aanduiding, door de algemene beloften. Over elk een 

woord. 

 

a.1 Sam. 2: 6 ,,De Here doodt en maakt levend, Hij doet in de sheool nederdalen en weder 

opkomen”. 

 

Ps. 30: 4. ,,Gij hebt mijn ziel uit de sheool opgevoerd”. 

 

Al slaan deze teksten op het komen in grote benauwdheid en de uitredding er uit, toch ligt er een 

werkelijkheid aan ten grondslag. Bij het sterven daalt men in de sheool en kan alleen de Here 

daaruit verlossen. Dan wordt de ziel daaruit opgevoerd. Als we hier „ziel” (de persoon) nu eens 

traditioneel namen voor de van het lichaam losgemaakte ziel, wat moeten de voorstanders dan 

daarop antwoorden. Dat het lichaam naar het graf gaat en de ziel naar de sheool? Dit doet men wel 

en men stelt dan het Dodenrijk voor als een schimmenland waar de ,,zielen” nog enige werking 

hebben maar een gedrukt bestaan. Maar daar loven de gelovigen God niet, want Zijn wonderen 
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worden niet bekend in de duisternis en Zijn gerechtigheid niet in het land der vergetelheid, Ps. 88: 

13. Daar zullen de doden de Here niet prijzen, Ps. 115: 17. 

Wat doen, als dit waar zou zijn, de gelovigen daar dan wel? 

 

Wie met „ziel” de gehele persoon ziet aangeduid, en deze ziet nederdalen in de groeve, verstaat de 

Schrift hierin en ziet in dat deze alleen de opstanding leert. 

 

Ps. 73: 24 „Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna zult Gij mij in heerlijkheid nemen.” 

Menge heeft: „daarna neemt Gij mij op tot heerlijkheid”. 

 

Voor heerlijkheid staat in het Hebr. geen voorzetsel. De S.V. zet „in” dan ook cursief. De 

bewogenheid van de dichter deed hem het voorzetsel overslaan. We kunnen ons zeer wel voegen in 

het „in” van de S.V. of het „tot” van Menge. Beiden komen op hetzelfde neer. Er staat: 

 

„Gij hebt gegrepen mijn rechterhand. Naar Uw raad leidt Gij mij. En daarna, heerlijkheid. Gij 

neemt mij tot U”. 

 

We hebben hier hetzelfde „nemen” als in Ps. 49: 16. als men dit al door „opnemen” zou willen 

overzetten, dan nog behoeft de tekst niet te zeggen dat dit bij de dood is: er staat „daarna”. Wanneer 

het „daarna” is wordt opengelaten. Waar de O.T.-gelovige geen hemel in het vooruitzicht had maar 

de aarde, overeenkomstig de nationale beloften, is het „daarna” pas dan als de Goël van Job die ook 

die der O.T.-gelovigen was, van de hemel (weder) komt om te regeren te Jeruzalem, Jes. 24: 23, 27: 

13, 64: 1 e.a. Het „opnemen” is slechts vertaling. 

 

Dat dit zo is, bewijst Ps. 73: 26 „Bezwijkt mijn vlees en mijn hart (d.w.z. als ik sterf), zo is God de 

rotssteen mijns harten (d.i. mijn betrouwen) en mijn deel (niet als aflijvige ziel bij het sterven 

maar:) in eeuwigheid, in de (toekomende) eeuw” krachtens de belofte van Gen. 13: 15. 

 

5.Vervat in de beloften. 

 

b.Er zijn meerdere teksten waarin de opstanding begrepen is of er uit volgt. Beginnen we met Gen. 

13: 15 „...al dit land dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid”; Hebr.: de duur der 

eeuw, (n.1. van die eeuw aan welker begin de opstanding plaats vindt). 

 

Abraham heeft het land nooit als erfdeel ontvangen. God gaf hem niet één voetstap daarin maar 

beloofde dat Hij het hem tot een bezitting geven zou, Hand. 7: 5, Abraham heeft er in gewoond als 

een vreemdeling, Hebr. 11:9. Hij heeft er niet „tot in eeuwigheid” in gewoond. Dit woord is dus 

onvervuld. Men zegge niet: Abraham is naar de hemel gegaan en ontving het hemelse Kanaän tot 

bezit. Er bestaat geen hemels Kanaän en Abraham is tot op heden nog in Machpela’s spelonk. De 

enige oplossing is: Abraham moet opstaan. De belofte wordt alleen vervuld als Abraham 

„eeuwig” (aionisch) leeft. Omgekeerd, wanneer Abraham opstaat, begin de eeuw die hier bedoeld 

wordt, de toekomende. 

 

Waar Abraham nog niet opgewekt is, is die eeuw nog niet begonnen. De opstanding der gelovigen 

luidt die eeuw in. Men heeft in dit woord tevens een maatstaf wanneer de toekomende eeuw 

aanvangt; als Abraham en met hem talloos velen, weer opstaan. 

 

Gen. 13:15 geeft de eerste duidelijke belofte voor de opstanding, is het eerste kiempje dat zich 

verheft boven de bodem der O.T. openbaring. Izaak en Jakob hebben hetzelfde geloofd; Hebr. 11:9. 

God bereidt hun eenmaal vanuit de hemelen het Land. Daarom heet het een „hemels vaderland”. 

Het is niet voor of in de hemel maar wordt vanuit de hemel bereid en bewoond door onsterfelijken. 
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Ps. 16: 11. „Gij zult mij het pad des levens bekend maken, verzadiging der vreugde is bij Uw 

aangezicht.” 
 

Dit is: in Uw tegenwoordigheid, dus als de Here is wedergekomen. 

 

Ps. 22: 26 „Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente“ 

 

Dit wordt gezegd door een die in het stof des doods gelegd is, vs. 16. Dus begraven. De opstanding 

moet dus tussenbeide treden. Deze tekst heeft allereerst op Christus betrekking maar geldt ook voor 

anderen. 

 

Ps. 30: 13 „Here mijn God, in eeuwigheid (in de olam) zal ik U loven”. Als Gen. 13: 15. 

 

Ps. 57: 10 ,,Ik zal U loven onder de volken, o Here, Ik zal U psalmzingen onder de natiën”. 

Dit heeft David nog nooit gedaan. Hij moet daartoe eerst opstaan. 

 

Ps. 61: 5 „Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden”, Hebr.: in de olamiem (de toekomende 

aionen.) 

 

Ps. 73: 26 „Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in  

        eeuwigheid”.  
 

In de olam, de (toekomende) eeuw. Weer een bewijs èn van de opstanding èn van het niet „zalig 

zijn” vlak na de dood. 

 

Ps. 86: 12 „Ik zal Uw naam eren in eeuwigheid”. 

 

Ps. 89: 28, 38 „Ook zal Ik hem (David) ten eerstgeboren zoon stellen over de koningen der aarde

             Hij zal in de eeuw bevestigd worden als de maan“ 

 

Ps. 103: 4—6 ,, Die uw leven verlost van het verderf (lees: van de groeve) die uw jeugd vernieuwt  

    als eens arends“ 

 

Ps. 103: 17 „Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuw tot eeuw over degenen die Hem  

                     vrezen“ 

 

Al deze teksten moeten in het licht der opstanding bezien worden en krijgen eerst door de 

verrijzenis hun vervulling. 

 

C.De algemene en nationale beloften. 
 

Tenslotte zijn er de algemene en nationale beloften. Een grens is hier niet zo strak te trekken. In 

deze beloften zullen Gods gunstgenoten delen maar ze zullen eerst vervuld worden in de toe-

komende eeuw. Tot deze beloften behoort Gen. 13: 15 wat betreft Abrahams nakomelingen, Gen. 

15: 8, het geven van Kanaän aan Abraham en zijn zaad ,,tot bezitting der eeuw”. 

 

Vele O.T.-gelovigen zijn gestorven in vertrouwen op deze beloften. Hun vertrouwen zal niet 

beschaamd worden. „Die de Here verwachten, die zullen de aarde (lees: het land) erfelijk be-

zitten”, Ps. 37: 9 ,,De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen in grote 

vrede”, vs. 11. Zie ook Mt. 5: 5. „De Here kent de dagen der oprechten en hun erfenis zal in 

eeuwigheid blijven”, vs. 18 “in eeuwigheid zullen zij bewaard worden”, vs. 28. “De 

rechtvaardigen zullen de aarde (het land) erfelijk bezitten en in eeuwigheid (de toekomende 
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eeuw) daarop wonen”, vs. 29. 

Ps. 5: 12: “laat ze in eeuwigheid juichen” (n.1. die op U vertrouwen); 15: 5: „Here mijn God in 

Eeuwigheid zal ik U loven” (zie ook 86: 12); 37: 18: “hun erfenis (n.1. die der oprechten) zal in 

Eeuwigheid blijven”; Ps. 41: 13: „Gij stelt mij voor Uw aangezicht in Eeuwigheid.”; „Uw naam 

zullen wij loven in Eeuwigheid.”; 52: 11 „Ik zal U loven in Eeuwigheid”’; 75: 10 „Ik zal het in 

Eeuwigheid verkondigen”; 79: 13 „Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in 

Eeuwigheid”. 

 

We citeerden iets uit de Psalmen waarin het woord „eeuw” voorkomt. Er zijn echter veel meer 

aanwijzingen die leren dat Gods beloften alleen in de toekomst vervuld zullen worden; zij die ze 

geloofd hebben en gestorven zijn hebben ze niet verkregen, Hebr. 11: 39, maar zij zullen hun ge-

worden in de opstanding. Ons onderzoek zou echter te breed worden als we alles zouden uitwerken 

wat in de beloften zijdelings op de opstanding wijst, we hebben daarom volstaan met enkele 

aanwijzingen. En deze beloften met het woord „eeuw”, steeds vertaald door „eeuwigheid” en die 

waaruit duidelijk blijkt dat ze onvervuld zijn, wijzen heen naar de toekomende eeuw. Wie dit inziet 

zal een rijk perspectief verkrijgen en geen „vergeestelijking” of „hemel” nodig hebben. Ze zijn 

aartsgeestelijk en worden genoten in een nieuw aards lichaam waarop Paulus wijst in 1 Kor. 15. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 44. 

 

ii. Een eeuwig verbond opgericht? 

 

In de Formulierzinsnede wordt ook gezegd dat God de Vader in de doop betuigt en verzegelt dat Hij 

met ons een eeuwig verbond der genade opricht. We komen bij de Kinderdoop nader op de Calvi-

nistische verbondsleer terug, hier willen we alleen de term „eeuwig verbond” nagaan. 

 

Deze term komt 17 maal in het O.T. en slechts 1 maal in het N.T. voor. De eerste maal vinden we 

hem in Gen. 9: 16; daar heeft hij betrekking op het Noachietisch verbond. In Gen. 17: 13 en 19 heet 

de besnijdenis een eeuwig verbond. In 17: 7 zegt de term dat God een eeuwig verbond opricht met 

Abraham en zijn nageslacht. Zeer waarschijnlijk heeft deze tekst de Belijdenisopsteller voor ogen 

gezweefd maar heeft hij uit het oog verloren dat dit eeuwig verbond betreft het geven van het 

gehele land Kanaän (het land van Nijl tot Eufraat, zie 15: 18) aan Israël ter eeuwige bezitting, 17: 8, 

d.i. een bezitting voor de (nu nog toekomende) eeuw; dit bevestigt 1 Kron. 16: 17 (en 18) en Ps. 

105: 10 (en 11), waar we de term andermaal vinden. In Ex. 31: 16 wordt de Sabbat een eeuwig 

verbond genoemd tussen de Here en Israël. Evenzo heet zo het leggen der toonbroden met zuivere 

wierook, Lev. 24: 8. Het geven aan Aäron en zijn zonen van de hefoffers heet een eeuwig 

zoutverbond, Num. 18: 19. Weer anders gebruikt wordt de term in 2 Sam. 23: 5 waar David zegt dat 

de Here hem een eeuwig verbond gesteld heeft, wat zeker wel is de belofte van 2 Sam. 7 om hem 

een bestendig huis te bouwen. Van Israël staat dat het het eeuwig verbond verbroken heeft, Jes. 24: 

5. Hiertegenover zegt de Here dat Hij met hen, Israël, een eeuwig verbond zal maken, Jes. 55: 3; 61: 

8; Jer. 32: 40; 50: 5; Ez. 16: 60; 37: 26. Daarvoor heeft Christus Zijn bloed gegeven, Hebr. 13: 20. 

Dat eeuwig verbond is het Nieuwe Verbond van Mt. 26: 28; Mk. 14: 24; Lk 22: 20; 1 Kor. 11: 25 en 

2 Kor. 3: 6. Dit betreft uitsluitend Israël (en Juda), Jer. 31: 31a-34, Hebr. 8: 8-12. 

 

Uit bovenstaande is te zien dat de Schrift nergens zegt dat God met elke gelovige die zich laat 

dopen hoofdelijk een eeuwig verbond maakt waarin hij en zijn nakomelingschap zouden overgaan 

en waarin Christus’ heil aan hem en de zijnen zou worden bevestigd. Dat de Here voor de Zijnen 

wil zorgen, leert de Schrift duidelijk, dat Hij telkens weer een „eeuwig verbond” met hen die zich 

laten dopen opricht is puur mensenwoord. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX No. 9. SEPT. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 9. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES IV. 

 

Egypte verlaten. 

 

Door geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij bleef 

standvastig als ziende de Onzienlijke.       Vs. 27. 

 

In het voorgaande zagen wc hoe Mozes’ geloof de begeerte naar rijkdom, eer en positie overtrof. 

Nu zullen we zien hoe het over de vrees triomfeerde. 

 

Geloof en vrees zijn tegenstanders. Toch wonen zij, hoe vreemd dit ook zij in eenzelfde hart en 

bestrijden vaak elkaar. „Zie God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen”, Jes. 12:2. Zo 

spreekt het geloof. Maar het kampt vaak met de vrees: „Ten dage als ik zal vrezen, zal ik op U ver-

trouwen”, Ps. 56: 4. 

 

Er is verschil van mening over het hierboven geciteerde vers. Sommige uitleggers menen dat het 

spreekt van het voor de eerste maal verlaten van Egypte toen Mozes dus veertig jaar was. Wij 

geloven dat het gaat over de tijd toen hij tachtig jaar was, immers toen hij veertig jaar was, vreesde 

hij, want Farao zocht hem te doden. Toen vluchtte hij als een misdadiger, Ex. 2: 14, 15. In Heb. 11: 

27 is geen sprake van vrees noch van een vlucht: hij verliet Egypte. We moeten daarom vs. 27 niet 

zien als een verdere uitwerking van vs. 26 maar als een nieuw feit in zijn latere leven. Hiertegen 

wordt nu wel aangevoerd dat er eerst sprake is van de uittocht, daarna van het pascha, maar men 

houde in het oog dat in Heb. 11 niet steeds de historische volgorde wordt gevolgd. Hier komt nog 

iets bij: men hoeft het verlaten niet te beperken tot het heengaan van na de tiende plaag maar kan 

het zien als zijn gehele houding en handelwijze om hiertoe te komen. Het verlaten geeft dan aan 

alles wat er mee verbonden is. En zo ook het niet vrezen. Dit heeft dan betrekking op zijn gehele 

optreden tegen Farao. Hij volbracht in geloof zijn zending, vreesde daarbij niet en was ten volle 

overtuigd dat hij met het volk Egypte zou verlaten. 

 

De ervaringen waar Mozes mee te maken had en de beproevingen van zijn geloof waren meer dan 

gewone. De lezer ga die na. Hij werd gesteld voor een hooghartig monarch, heerser over het toen 

grootste rijk der bekende aarde. Zonder leger achter zich moest hij deze een verzoek doen van grote 

strekking en had tevens aan het hof niemand die hem hierin steunde. Daarbij moest hij optreden in 

naam van een God die niemand kende of achtte. Geen wonder dat Farao Deze negeerde en vroeg 

wie deze Here was, Ex. 5: 2. Daarbij kreeg hij weldra zijn eigen volk tegen toen hun geen stro meer 

werd gegeven, vs. 4, 7, 21. Later moest hij opnieuw tot de koning gaan, 7: 3 en het verzoek her-

halen. Men denke zich de situatie wel in: aan de ene kant een onbetekenende Hebreeër behorend tot 

een slavenvolk en met geen bond of alliantie achter zich om zijn verzoek kracht bij te zetten en aan 

de andere kant de machtigste vorst van die tijd die slechts één woord had te zeggen om Mozes te 

laten doden. Niettegenstaande dit alles vreesde Mozes de toornuitbarstingen van Farao niet en stond 

hij daar voor hem in de rust van het geloof, het zeker weten en vertrouwen. 
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We kunnen Mozes niet van stap voor stap volgen op deze geloofsweg die een grote strijd met Farao 

was. We wijzen alleen op het einde: „Ga weg van mij en wacht u dat gij niet weer mijn aangezicht 

ziet”, Ex. 10: 28. Ook toen vreesde Mozes niet, hij wist dat hij voor de laatste maal in ‘s Heren 

naam tot Farao was gegaan, vs. 29. 

 

De kracht van Mozes’ geloof was dat Hij als het ware de Onzienlijke zag. Ook al moge zijn geloof 

gegolfd hebben, hij bleef standvastig, stond pal voor de zaak die hem was opgedragen. Het hier 

gebruikte werkwoord (kartereo) komt alleen in deze tekst voor; het heeft tot grondwoord „kratos”, 

kracht; het betekent stoer, onwrikbaar zijn. Het geeft Mozes’ vastheid van geest aan. 

 

Dat Mozes zo kon zijn was omdat hij zag op de Onzienlijke die hem in het braambos verschenen 

was. Die zou met Hem zijn, op Hem vertrouwde hij. Naarmate Egypte machtelozer werd, nam zijn 

kracht toe en ten slotte was de man Gods groot in Egypte, 11: 3. Zijn lichamelijk oog zag de Here 

niet, dat gebeurde pas later en dan nog ten dele, Ex. 33: 18 - 23 ; 34: 6, maar in de geest zag hij 

Hem en dacht aan de vroegere verschijning des Heren aan zijn voorvaderen. En al was deze HERE 

nog slechts in enige wonderen geopenbaard toen hij begon, hij maakte er staat op dat Hij machtig 

was Zijn volk te verlossen. 

 

Groot was Mozes’ geloof. Het evenaarde dat van Abram toen hij nog geen zoon had. Groot was 

Mozes’ standvastigheid, hij bleef pal staan. Geen wonder dat de apostel het ook in dit opzicht 

vermeldt. 

 

Voor deze bedeling vraagt God pal te staan zonder enig teken of wonder te geven. Hiermee krijgt 

het geloof een accent, een machtsverheffing. Wel hem die met Paulus dat geloof mag behouden. P. 

 

Romeinen 
 

No. 57 
 

Rom. 7: 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dan, ik voor mij dien met mijn rede 

de wet Gods maar met het vlees de wet der zonde. 

 

Op het geschreven of verzwegen woord „Genade” volgt het innige en hartelijke dankwoord: “Ik 

dank God door Jezus Christus onze Heer”. Want Deze is het Die de verlossing, de vrijkoping der 

zonde, tot stand gebracht heeft door in de dood der zonde in te gaan en daaruit als Triomfator uit te 

treden. Hij is het Die de zonde onttroont, de wet der zonde breekt en daarvoor in de plaats stelt de 

zachte maar niettemin onweerstandelijke kracht der genade die door de gerechtigheid heerst, hier 

door geestelijke rechtvaardiging, eens tot in het aionische leven door opstanding. 

 

Tweeërlei dienst. Na de mooie verheffing van vs. 24a komt het tweede deel er schijnbaar weer 

afdalend achteraan. Sommigen hebben gemeend dat dit een kanttekening van een overschrijver is 

geweest en we deze dus moeten verwijderen. Anderen hebben gezegd dat deze zinsnede op een 

verkeerde plaats staat en ze zou moeten staan tussen vs. 23 en 24. Waar de tekst echter in de goede 

handschriften staat, kunnen we dit deel niet verwijderen. Ook blijkt uit meer dat er geen omzetting 

heeft plaats gehad. 

 

Er is een betere oplossing te geven. Er staat maar niet: Ik dien de wet der zonde maar: ik zelf of ik 

voor mij. „Ik voor mij”. Deze woorden gebruikt hij ook in 9: 3; 15: 14; 2 Kor. 10: 1 en 12: 3, ze 

willen zeggen: ik, afgezien van anderen. Hij vat in deze zinsnede samen wat hij in vs. 14-24 heeft 

uiteengezet. Een zuivere herhaling is het niet, daarom zet hij: „ik voor mij”, d.i. hier: afgedacht van, 

zonder de genade van God, waarvan hij zo even sprak. Dit is de genade ter rechtvaardiging. Met het 

inzicht dient hij dan de wet Gods, met het vlees de wet der zonde. Ik op mijzelf genomen heb steeds 
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het conflict. Als ik niet zie op de genade blijft het gebod me veroordelen en kan ik zelf niet van de 

wet der zonde loskomen omdat die andere wet in mij is. Zeker, God heeft mij aangeraakt, mijn 

verstand verlicht, mijn inzicht verhelderd zodat ik Zijn wet bijval maar voor mijzelf kan ik niet 

verder komen en dien met mijn vlees, de oude mens met zijn begeerten, de wet der zonde als een 

slaaf die geen eigen wil heeft. De oude mens kan niet verbeterd worden, vandaar die slavernij. 

Paulus in zijn oude mens moet de zonde dienen. Paulus door vernieuwing der rede moet Gods wet 

dienen. Alleen genade kan hieruit verlossen. Zodra dit gebeurd is, volgt er een wandel naar de wet 

van de Geest des levens die de apostel in Rom. 8 gaat beschrijven en die hij in hoofdstuk 6 al heeft 

aangewezen: zich der zonde gestorven rekenen. 

 

Deze nieuwe wandel is meestal geen plotselinge ommekeer. Eerst langzamerhand en dan nog ten 

dele, stukje bij beetje wordt het nieuwe leven openbaar. Hoewel het proces ter rechtvaardiging 

doorgemaakt is, zal het staan in de nieuwe schepping gepaard gaan met wat Paulus hier in het 

slotvers van Rom. 7 neerschrijft. 

 

Over wie spreekt Rom. 7. 

 

De eeuwen door is er strijd gevoerd over de vraag over wie Paulus in Rom. 7 spreekt. Is het over 

zichzelf in zijn onwedergeboren staat (en hiermee over de natuurlijke mens in het algemeen) of 

geeft hij de beschrijving van de toestand na de wedergeboorte (en daarin de ervaring die de gelovige 

heeft. We merken dienaangaande het volgende op. 

 

1.Rom. 7 is te verdelen in drie gedeelten vs. 1 - 6, 7 - 12 en 13 - 25. Vs. 1 - 6 behoort feitelijk tot 

hoofdstuk 6; het is een toelichting voor de „Jood” t.o.v. de betrekking tussen wet en zonde, evenals 

de apostel deze bijzonder voor de „Griek” besproken heeft in hfdst. 6: 16 - 23; in 7: 1- 6 gebruikt bij 

het voorbeeld van de vrouw die door de dood van haar man vrij wordt van de wet des mans, in 6: 16 

- 23 dat van de slaaf die vrij wordt van een heer om een ander te dienen. In hfdst. 7 gaat het dus in 

wezen in vs. 7 - 25 over de geestelijke gesteldheid. 

 

2.In deze verzen spreekt Paulus voortdurend in de eerste persoon (ik, wij, mijn), meer dan 40 maal 

waarvan 8 maal beklemtoond door ego: vs. 9, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 25. We geloven daarom dat hij 

het niet over de mens in het algemeen heft maar over zichzelf. 

 

3.In het deel 14 - 25, gebruikt hij doorlopend en zonder één uitzondering de tegenwoordige tijd. 

Men kan dit niet verklaren als hij het verleden op het oog had, dus als het betrekking had op de 

toestand voor zijn wedergeboorte. In vs. 7 en 9 gebruikt hij de verleden tijd en dit gedeelte ziet dan 

terug op de tijd voor zijn wedergeboorte. De keer vinden we in vs. 9b: toen het gebod gekomen is. 

 

4.Men kan hiertegen inbrengen wat hij in vs. 14 schrijft, dat hij vleselijk is, verkocht onder de 

zonde en dat dit niet van een gelovige gezegd kan worden. Dit woord is echter juist een argument 

voor deze staat; Paulus drukt hiermee het onwillige van de staat uit en in vs. 25 dat hij met de rede 

of naar het inzicht de wet Gods dient maar met het vlees de wet der zonde. Dit kan een 

onwedergeboren mens niet zeggen. Deze toestand wordt in Gal. 5: 17 genoemd de strijd tussen de 

Geest en het vlees; wie dit verband nagaat, ziet dat het hier over gelovigen gaat. En zo ook gaat het 

in Rom. 7 over Paulus in zijn wedergeboren staat. 

 

5.Men houde in het oog dat Paulus hier niet spreekt over uiterlijke losbandigheid, maar over de 

diepste roerselen van zijn hart. Hij leeft niet in openbare en verderfelijke zonden of valt daar niet 

telkens in maar daalt af tot de kern van zijn wezen, beter nog: Gods Geest verlicht de kern, de in-

wendige mens, zodat hij er een blik in kan slaan. Dan toetst hij die aan de wet Gods; niet aan de 

uiterlijke van Sinaï want daarin was hij onberispelijk, Fil. 3: 6, maar aan de wet der liefde (waaraan 

alle verdere geboden hangen) en ziet nu dat zijn hart hopeloos tekort schiet t.o.v. de innerlijk 



Uit de Schriften 1958 Pagina 88 
 

voorgehouden rechtvaardigheid en heiligheid. De wet Gods onderzocht zijn gezindheid, niet zijn 

uiterlijke wandel en dan voelt hij zich verkocht onder de zonde, nu genomen als bron; zijn diepste 

wezen is los gemaakt van God en hij voelt nu het geestelijk dood zijn. Dit kan hij alleen omdat er 

een ander leven in hem verwekt is door de wedergeboorte. Het nieuwe leven toont de dood van het 

oude, het los zijn van God in zijn kern. 

 

6.Paulus kreeg langs deze weg meer zelfkennis en veroordeelde zich steeds meer. Hij voelt nu sterk 

in zichzelf de waarheid die hij al in hfdst. 5 :  1 2  heeft neergeschreven n.l.: dat het over alle 

mensen tot veroordeling komt. In zichzelf komt hij daartoe ook; hij ziet dat de oude mens niet te 

verbeteren is en dat de enige oplossing is met Christus gekruisigd te worden, dus de weg van Rom. 

6. Pas zo alleen wordt de oude mens weggenomen. Het proces dat hij in Rom. 6 meer objectief 

beschrijft, behandelt hij in Rom. 7 van de subjectieve kant. Daarom kan men in dit hoofdstuk niet 

de beschrijving van het proces van een natuurlijk niet wedergeboren mens zien want dan zou het 

geheel niet passen tussen hfdst. 6 en 8 maar geeft het de innerlijke toestand aan van een die 

wedergeboren is. 

 

7.Men wijst wel op uitingen van ernstige ongelovigen en wil daarin een bewijs zoeken dat Paulus in 

het algemeen de mens beschrijft en het heeft over de strijd die de menselijke natuur voert tegen het 

kwaad in zo talloos velen. Men kan hierbij ook voegen de oprechte existentionalisten. Maar er is 

verschil; naast het algemeen onbehagen dat de mens over zichzelf kan hebben, is er hier iets anders: 

Rom. 7 is een proces dat niet maar in zichzelf verloopt en daarmee in wanhoop eindigen kan; er is 

hier een uitweg: de genade. En het slot is de warme danktoon. Dit komt omdat het proces wordt 

doorgemaakt met Christus. Deze verrijst voor het innerlijk gaandeweg meer op het vlak van het hart 

als de Sterke die het kruis kon en wilde dragen en door de zwakte heen overwinnaar werd. En met 

Hem wordt het het „mede” van Rom. 6. 

 

8. Voor Calvijn is Rom. 7 het voortdurend vergeven van de zonden (Instutie III, 14, 11, 12). Het is 

hem ontgaan dat Paulus vanaf 5: 12 - 8: 39 (met uitzondering van 7: 5 waar het over de uitwerking 

gaat) steeds over de zonde in het enkelvoud spreekt, meer dan 40 maal en daar tegenover de vrij-

making door de genade stelt. In 7: 14-25 heeft hij het ook over de zonde. Dit is hierom van belang: 

 

Rom. 7 behoeft niet het hele leven door een proces voor de gelovige te blijven. Het moet een fase 

zijn, d.i. een voorbijgaande toestand. Men moet overgaan naar Rom. 8. En al willen we toegeven 

dat we ook na Rom. 7 in zonden kunnen vervallen, onrein kunnen worden door het aanraken van 

„dode beenderen” of „aas”, en we hiervan ons dan moeten reinigen, dat neemt niet weg dat we van 

de wedergeboorte over kunnen gaan in de rechtvaardiging waarin we niet meer in de zonde leven, 

Rom. 6: 1, gestorven kunnen zijn van die onder wie we gehouden werden, 7: 6a, in een nieuw leven 

kunnen wandelen, vs. 6b en komen kunnen tot een zijn in Christus waarin geen veroordeling is, 8: 

1. Calvijn ziet een blijvende toestand van Rom. 7, Paulus ziet een overwinnend leven. Men wijze 

niet op 7: 25, want we hebben gezien dat er staat: ik op mijzelf genomen d.i. los van de genade. 

Maar met die genade wandelt hij in een nieuw leven, 6: 4. Rom. 7 is niet geschreven om deze 

toestand steeds in het middelpunt van het geestelijk leven te plaatsen maar opdat zij die God in zulk 

een toestand leidt, in Paulus’ gang een houvast hebben om van het van-Christus-zijn (door 

wedergeboorte) over te gaan in het in-Christus-zijn (door rechtvaardiging). 

 

De neergang van Rom. 7 kan en moet worden gevolgd door de opgang van Rom. 8, een staat die 

aangeeft dat men verder kan komen. Daarin is men bevrijd van de aanklacht der wet, is de liefde 

Gods in het hart uitgestort, kan men schuilen in Christus en geleid worden door de Geest. Dan is 

men van (klein) kind Gods zoon Gods geworden en is er de blijde roep: ABBA, Vader. 
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Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

AANHANGSEL. 
 

Uit het vorige besluiten we dat, waar de Schrift ons leert dat, voor het kruis, alleen bekering tot God 

verlangd werd en nog geen geloof dat Jezus de Zoon Gods is, men de Joden niet mag verwijten hun 

God te hebben gedood. Ze kenden Hem slechts als mens, „Jezus” genaamd. Daarom kon Petrus, 

enige tijd later, dan ook zeggen, dat zij Gods knecht „Jezus” hadden overgeleverd en verloochend, 

Hand. 3: 13; al voegde hij erbij dat Hij eigenlijk de „Heilige en Rechtvaardige” was en ze dus 

feitelijk de Leidsman ten leven hadden gedood. Maar dit hadden ze uit onkunde gedaan, gelijk hun 

oversten, vs. 17. De Joden werden dus, onwillekeurig, het middel om in vervulling te doen gaan wat 

de profeten hadden geboodschapt aangaande het lijden van Christus, vs. 18. 

 

Laat ons nu nagaan wat er na de kruisiging en de opstanding gebeurde. Niet alleen hadden de 

discipelen nu de noodzakelijkheid van het offer van Christus ingezien, maar ze waren door de Here 

zelf, en dat gedurende veertig dagen, onderwezen in de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan, 

Hand. 1: 3. We mogen daarom niet veronderstellen dat ze zich vergist hebben toen ze vroegen of 

Hij in die tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten zou. Verre er van hen te berispen over een 

radicaal verkeerde opvatting van het Koninkrijk van Israël, zei de Here hun alleen dat het hun niet 

toekwam de tijden of gelegenheden te weten. Zoals voor het kruis, was het Koninkrijk nog steeds 

nabij en moest aangekondigd worden in de verzekering dat die komst werkelijk spoedig plaats kon 

hebben. De enige vereiste daarvoor was de bekering van Israël. Daarom kon Petrus zeggen: „Komt 

dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing 

mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u te voren bestemd was, 

Jezus, zende; die de hemel moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, 

waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.” Hand. 3: 19-21. 

Verder herinnert Petrus er aan, dat in hen, het natuurlijke nageslacht van Abraham, dan alle stam-

men der aarde gezegend zouden worden. Maar, vóór alles moesten ze zelf van hun boosheden af-

gebracht worden. Zo zouden ze dan vereenzelvigd kunnen worden met het ware Zaad, de Messias, 

Hand. 3: 25, 26. 

 

Die vraag van bekering werd nog gedurende het hele tijdperk der Handelingen tot de verstrooide 

Joden gericht, bewijs dat Israël toen nog steeds Gods volk was. Had de Here zelf, aan het kruis, niet 

gebeden: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”? Luk. 23: 34. Deze zonde van 

Israël was hetgeen de Wet een „zonde door afdwaling” noemde, niet een zonde „met opgeheven 

hand”, in vol bewustzijn volbracht. En deze zonde kon, vooral door de voorbede van het 

Slachtoffer, vergeving ontvangen. 

 

Gedurende de periode der Handelingen was de verantwoordelijkheid van Israël echter zeer 

toegenomen. Het ware zondoffer was nu gebracht en door de opstanding en de 30 jaren lange 

getuigenis der Apostelen was de Here in het openbaar als de Zoon van God geopenbaard en 

verkondigd. Waar echter Israël, als volk, evenmin in het land als er buiten, zich niet bekeerde en 

dan ook niet in Christus geloofde, kon Paulus aan het einde van dit tijdperk de gedenkwaardige 

woorden van Jes. 6: 9, 10 aanhalen betreffende hun verharding en verklaren dat het heil Gods van 

dan af tot de volken gezonden werd, Hand. 28: 28. De gebeurtenissen van het jaar 70 bezegelden dit 

oordeel en toonden dat, van af dat ogenblik, Israël tijdelijk terzijde gezet werd. Zoals al het geval 

was geweest bij de ballingschap, Hos. 1: 9; 2: 22. Volgens de Schrift is het dus duidelijk: 
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1. dat het joodse volk een zeer beperkte verantwoordelijkheid had vóór het kruis en dat het niet 

verworpen werd ten gevolge van de kruisiging, 

 

2. dat, na het kruis, hun verantwoordelijkheid zeer groot was geworden en het, aan het einde van 

het tijdperk der Handelingen, voor een tijd terzijde werd gezet als middel om Gods voornemen op 

aarde uit te werken. 

 

Door de Schrift weten we ook, dat niemand er aan gedacht heeft, vóór het jaar 70, dat een alge-

mene, zichtbare Kerk Israël zou vervangen of opslorpen. Noch de Here, noch de Apostelen hebben 

er de minste toespeling op gemaakt of enige aanwijzing gegeven voor haar organisatie. De ge-

schriften der eerste eeuwen tonen ons verder aan, dat deze gedachte zich pas tegen het einde der 

eerste eeuw begon te ontwikkelen. Voor zo ver we weten, wordt de opvatting volgens welke de 

christenen het ware geestelijke volk Israël zouden vormen, voor het eerst gevonden wordt in een 

geschrift van Justinus (Dialog. 11:5) dat dagtekent van het begin der tweede eeuw. 

 

Waar verder alle christenen in die tijd nog steeds in de verwachting waren van de wederkomst des 

Heren en het aanbreken van zijn Koninkrijk op aarde, bij welke gelegenheid Hijzelf zijn Gemeente 

zou bouwen, dacht niemand er aan, tot op het midden der tweede eeuw, een zichtbaar algemeen 

Instituut te vormen vóór deze wederkomst. Het was pas later, daar de Here vertoefde te komen, dat 

men met de organisatie van een dergelijke Kerk begon. 

 

Van lieverlee begon men toen ook meer over het wezen der Kerk na te denken en de logische 

conclusies te trekken uit de grondgedachte, dat de Kerk in de plaats van Israël was getreden. We 

hebben al nagegaan hoe de Kerk allerlei zaken overnam van Israël, bijv. voor wat betreft de 

eredienst. Ook al de beloften, die aan dit volk gedaan werden, annexeerde de Kerk. Hiertoe 

behoorde de uitstorting van Gods Geest, waarvan de profeten hadden gesproken. Waar nu Petrus 

zelf, op wie z.g.n. de Kerk gebouwd was, had verklaard dat hetgeen op de Pinksterdag van Hand. 2 

geschied was, de profetie van Joël 2: 28 vervulde, werd het hun duidelijk dat de Kerk al op die dag 

begonnen was. 

 

En nu lette men er wel op, dat hieruit ook volgde, dat Israël al toen, vlak na het kruis, werd 

verworpen. Waaruit bleek dat die verwerping tot oorzaak had de zware schuld van Israël aan de 

dood van de Here Jezus. 

 

Men bemerkt dus, dat de Kerk, door zich alle goede dingen die aan Israël behoren, Rom. 9: 4, toe te 

eigenen, er vanzelf ook toe kwam alle schuld op dit volk te laden. Zo werd dan ook de grondslag 

gelegd van het „christelijk” antisemitisme, dat zich in de latere eeuwen zou ontwikkelen. 

 

We herinneren er aan, dat de eerste oorzaak van deze tragische dwalingen gezocht moet worden in 

het feit, dat het onderwijs van de Apostel Paulus door de grote meerderheid der christenen niet 

aanvaard werd. Zo ontstond er een verkeerde opvatting betreffende de kenmerken van het tijdperk 

der Handelingen en van de tegenwoordige tussenperiode, waar Israël niet Gods volk is. 

 

Vooral sinds een honderdtal jaren hebben meerdere individuele christenen ingezien, dat de eeuwen-

oude kerktheologie betreffende Israël on-Schriftuurlijk is, dat de profetie meer letterlijk vervuld zal 

worden dan men algemeen meent, dat Israël als natie dus nog zijn voornaamste rol te spelen heeft 

op aarde. Deze gedachtewending begon zich ook voor te doen in kerkelijke kringen gedurende en 

na de laatste wereldoorlog. Het nationaal herstel in het land bevestigde feitelijk dat de genadegiften 

en de roeping Gods betreffende deze natie onberouwelijk zijn. 

 

Na de gruwelijke vervolgingen die gedurende deze oorlog plaats hadden, kwam er daarbij ook 

allerhande protest tegen het antisemitisme en legde men er zich op toe de eigenlijke reden van die 
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haat op te zoeken. 

 

Laat ons in verband hiermee, allereerst de werken vermelden van de joodse historicus Jules Isaac. 

Hij had vreselijk te lijden onder de bezetting en schreef toen zijn werk Jésus et Israël, een 

hartstochtelijk boek, trillende van verontwaardiging t.o.v. de christenheid. Hij vroeg zich af hoe het 

mogelijk was, dat na zovele eeuwen ,,christelijke” beschaving en humanisme, in het land der 

Hervorming zelf, zich een menselijk satanisme had kunnen ontwikkelen. Hij onderzocht, onder 

meer de Schrift, om door te dringen tot de geschiedkundige waarheid van hetgeen er gedurende en 

na het leven op aarde van de Here Jezus gebeurd is. Zijn conclusie is, dat de algemene houding der 

Kerk t.o.v. Israël voortvloeit uit een tendentieuze en willekeurige exegese. Hij bemerkte, dat de 

Schrift niet beweert dat Israël verworpen werd ter oorzake van het kruis en dat deze gedachte zich 

pas veel later ontwikkeld heeft door het gevaar dat het Judaïsme opleverde voor de verspreiding van 

het christendom. 

 

In zijn laatste werk Genèse de l’Antisémitisme, dat in 1956 verscheen, onderzoekt hij de christelijke 

literatuur, om na te gaan hoe die misprijzing van Israël der eerste eeuwen een algemeen gevoel van 

afkeer en haat heeft voortgebracht. Dit ,,christelijk” antisemitisme is dan ook, volgens hem, de 

stronk waarop al de andere soorten antisemitismen geënt werden. 

 

Door zijn onderzoek der Schrift heeft de Heer Isaac meerdere belangrijke gevallen kunnen 

aanwijzen, waar de algemeen gangbare overlevering der christenheid, in verband met Israël, foutief 

is. Zo heeft hij bijv. begrepen: 

 

1. dat de Here Jezus de Wet niet heeft afgeschaft, 

2. dat het Christendom een verdere ontwikkeling is van het Jodendom, 

3. dat men van het Joodse volk niet mag zeggen, dat het zijn God heeft vermoord, 

4. dat de Here Jezus Israël niet verworpen heeft, al veroordeelde Hij de leer van sommige Farizeën   

      en Wetgeleerden. 

 

Zijn opvatting van hetgeen er feitelijk gebeurde, steunt vooral op de drie eerste Evangeliën. Onder 

meer denkt hij dat de Here zichzelf niet voor Christus heeft uitgegeven. Hij moet echter erkennen 

dat er toch schriftplaatsen zijn, die in die richting wijzen, en dat vooral Johannes zeer duidelijk 

Christus als Zoon van God voorstelt en daarbij ook meer veroordelend staat t.o.v. het joodse volk. 

Om deze vermeende tegenstelling uit te leggen, veronderstelt hij, dat de schrijver van het vierde 

Evangelie, en, in zekere mate ook die van de drie anderen, beïnvloed werd door de anti-Joodse nei-

ging van de Christenheid der eerste eeuwen. Op deze wijze legt hij uit hoe ze er bijv. toe kwamen 

Jes. 6: 9, 10 aan te halen. Natuurlijk vindt hij in het boek der Handelingen en in de brieven talrijke 

delen die zich ongunstig uitspreken tegenover Israël. De algemene gedachte van de auteur is dat „de 

theologische waarde van een tekst ondergeschikt blijft aan zijn historische waarde” en dat de 

schriftplaatsen „door de kritische analyse gezift moeten worden” (blz. 355). Aangaande de gedeel-

ten der Evangeliën die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van het volk, schrijft hij: 

„Waar echter hun getuigenis een getuigenis ten laste is, een baatzuchtige, hartstochtelijke, onrecht-

streekse en latere, is het onmogelijk, om eerlijk te spreken, ze zonder voorbehoud te aanvaarden” 

(blz. 479). Voor hem zijn het boek der Handelingen en de brieven „getuigen ten laste, en daardoor 

juist niet te vertrouwen, en, in het bijzonder voor wat de joodse verantwoordelijkheid betreft, 

verdacht” (blz. 509). Hij meent ook dat vele delen elkander tegenspreken en ingegeven werden door 

vooropgevatte meningen in verband met leerstelsels, onderwijs en polemiek. 

 

Hier hebben we te doen met een zaak die van het grootste belang is, namelijk onze algemene hou-

ding t.o.v. de Schrift. Kunnen we ons inbeelden dat de Schrift handelt over historische gebeurte-

nissen, waarmee we niets te maken hebben? Zijn we niet verwikkeld in hetgeen er gebeurd is? De 

schrijver bepaalt zijn houding in Genèse de l’Antisémitisme, waar hij zegt dat hij zich gehouden 
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heeft aan het naïef lezen van de tekst in alle gevallen waar de kritiek niet beschikt over geldende 

gegevens om ze met vrucht te kunnen bespreken (bl. 348). Op de volgende bladzijde voegt hij er 

bij, in verband met het rechtsgeding van de Here Jezus: ,,Dit is eigenlijk het enige geval waar de 

geschiedkundige over andere gegevens dan die der Schrift beschikt, en zelfs over specifiek 

historische gegevens”. 

 

Men kan inderdaad toegeven, dat men door middel van menselijke geschriften sommige foutieve 

interpretaties kan verbeteren, bijv. aangaande de gedachte die men zich, veel later, gevormd heeft 

van Pontius Pilatus en de hogepriesters Annas en Kajafas, of aangaande de neiging der christenen 

de volle verantwoordelijkheid van de kruisdood op de Joden te werpen. Maar, zoals men bijv. 

bemerkt uit het citaat van bl. 509, schijnt het ons toe dat de Heer Isaac het domein waarop hij 

beweert de waarachtigheid der Schrift te mogen kritiseren, volkomen te buiten is gegaan. 

 

Als men de Schrift niet als een zuiver menselijk document beschouwt, dan ontmoet men er God, en, 

waar we voorzeker persoonlijk betrokken zijn in het werk van Christus, kunnen we niet op zuiver 

objectieve wijze oordelen en kritiseren. Dan hangt alles af van de houding die we (min of meer 

onbewust) aannemen t.o.v. Christus. Is Hij de Zoon van God, de enige Heiland en Middelaar, die 

voor alle mensen geleden heeft en gestorven is? Of is Hij slechts een grote Jood wiens onverdiend 

lijden heeft bijgedragen, zoals dat van vele andere Joden, om de wereld te redden? Anders gezegd, 

erkent de mens dat hij zich onmogelijk kan redden door eigen kracht, of meent hij dat te kunnen 

door goede werken en lijden? Wie voor dit laatste beslist, zal natuurlijk alles beoordelen van uit zijn 

standpunt, zal Gods Woord niet kunnen „horen”, zal overal tegenspraken en onwaarschijnlijkheden 

tegen komen, en zal bijgevolg geneigd zijn alles te verwijderen wat niet goed overeenstemt met zijn 

vooropgestelde mening, en het toeschrijven aan een corruptie van de tekst. 

 

Op zuiver historisch gebied, menen we overigens dat de Heer Isaac zich niet mag beroepen op het-

geen er in de 4de eeuw gebeurd is (aanval tegen de Joden, kloof tussen twee belijdenissen) om te 

beweren dat de Evangeliën en andere delen van het N.T., die van de 1ste eeuw dagtekenen, vervalst 

werden. Wat het joodse volk in de eerste eeuw verworpen heeft is wel degelijk hetgeen de Apos-

telen, d.w.z. de Christen-Joden, hebben verkondigd aangaande Christus, en niet het geloof en de 

regel der christenen, zoals de „Nieuwe Kerk” ze enkele eeuwen later bepaald heeft. Men kan zeer 

goed toegeven, dat latere kerkelijke leerstellingen, steunende op de dwaling dat die Kerk Israël 

vervangt, mochten verworpen worden door de Joden, want deze waren in tegenspraak met de 

Schrift. Maar, wat vóór alles telde was hun houding tegenover de getuigenis der Apostelen. 

We zien dus, dat de Heer Isaac zeer goed sommige fundamentele dwalingen van de christenheid 

heeft bemerkt, maar niet schijnt in te zien dat de verantwoordelijkheid van Israël was, en nog is, te 

aanvaarden dat de Jood, niettegenstaande de uitverkiezing en de Wet, zichzelf niet kan redden. 

Evenmin als andere mensen. Dat ze allen behoefte hebben aan een goddelijke Heiland, een Christus 

die voor allen gestorven is. De auteur heeft groot gelijk er de nadruk op te leggen dat Israël niet 

verworpen werd ten gevolge van het kruis, maar zou hij niet moeten aanvaarden dat dit volk tij-

delijk terzijde gezet werd aan het einde van het tijdperk der Handelingen? En dat het eerst na zijn 

bekering en de wederkomst van Christus zal zijn, dat de profetieën betreffende de wereldzending 

van dit volk verwezenlijkt zullen worden? 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 69. 

C. 1 Korinthe 15. 
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1. Een verheven hoofdstuk. 

Alhoewel we al enige malen teksten uit 1 Kor. 15 ter sprake brachten, kunnen we niet nalaten het 

hoofdstuk over de opstanding nog wat verder te beschouwen. Het is er een van machtige inhoud, 

van diepe en verstrekkende betekenis, zo veelzijdig en tevens van het ene onderwerp tot het andere 

overgaande dat het schier onuitputtelijk is. We zijn overtuigd niet meer dan enkele opmerkingen te 

kunnen geven. De lezer mag deze zelf verder aanvullen en dieper nagaan. 

2.Deel van Paulus’ evangelie. 

De leer der opstanding is een deel van Paulus’ evangelie. Dit evangelie omvat daarom niet alleen de 

rechtvaardiging en de verzoening maar ook de opstanding zonder welke het geestelijk geen kracht 

heeft, Christus is opgestaan vanwege onze rechtvaardiging, en lichamelijk geen effect zou hebben 

omdat God dan een God van doden zou zijn. 

Dwars tegen de Epicureïsche en Stoïsche filosofie van Griekenland in poneerde Paulus zijn 

evangelie met het opstandingperspectief. De eerste groep filosofen was materialist: morgen sterven 

wij, de andere spiritualist: de mens is onsterfelijk. Paulus keert zich zowel tegen de een als de ander. 

Hij openbaart een geheel andere weg, een die nog steeds veel te weinig ingeslagen ja zelfs gezien 

wordt. 

Er is een opstanding der doden, zegt Paulus. Bewijs: de opstanding van Christus die als mens 

gestorven en als mens opgestaan is. „Gelijk de dood is door een mens, zo is de opstanding der 

doden door een mens”, vs. 21. Velen waren er getuige van geweest en een deel ervan leefde nog 

toen Paulus deze Brief schreef. Hij verdeelt ze in twee groepen: 

1.Kefas, de twaalf, vijfhonderd broeders   -    2.Jacobus, al de apostelen, hijzelf. 

Het is deze opstanding, een lichamelijke dus, die gepredikt wordt door de apostelen en hemzelf. Het 

was ook deze leer die de Korintiërs geloofd hadden en waardoor ze behouden werden mits zij die 

behielden zoals Paulus hun die gebracht had. De kern daarvan is: Christus is gestorven, begraven en 

opgestaan en door Zijn opstanding worden ook de ontslapen gelovigen, ja zelfs allen, opgewekt. 

3.Indringend materialisme. 

Hadden de Korintiërs dit eerst aanvaard, door de invloed van anderen, mogelijk valse apostelen 

zoals Paulus ze later noemt, 2 Kor. 11: 13, was er twijfel ja ongeloof ontstaan t.o.v. het centrale 

punt der behoudenis en waren er gekomen die zeiden dat er geen opstanding was, 15: 12. Wel, zegt 

Paulus, als men leert dat er geen opstanding der doden in het algemeen is, dan is Christus ook niet 

opgestaan. En is Hij niet opgestaan, dan is onze prediking ijdel, d.w.z. heeft geen inhoud. Ja meer 

nog, dan zijn wij valse getuigen van God, want wij hebben getuigd dat God Christus heeft opge-

wekt. Worden er echter geen doden opgewekt, dan is Christus ook niet opgewekt, want die was 

eenmaal ook een dode, vs. 13-16. Men ziet dat Paulus Christus in dit opzicht met de andere doden 

gelijk stelt. We wezen er al op dat hij Hem in vs. 21 als mens ziet die is opgestaan. 

Nu de gevolgen. Is Christus niet opgewekt, dan is men nog in zijn zonden. Dan heeft God niemand 

tot rechtvaardige gesteld, wat alleen kan als Christus opgewekt is, Rom. 4: 25. Alleen Zijn opstan-

ding is bewijs voor de rechtvaardiging. Maar is Hij niet opgestaan, dan zijn zij die in Christus ont-

slapen zijn verloren. Dan is er voor hen geen uitkomst, geen hoop op opstanding. Dan zijn zij die 

leven de ellendigste mensen, want zij kunnen met de wereld niet mee en hebben geen hoop voor de 

toekomst. 

Men ziet hoe scherp Paulus de dingen stelt. Zonder Christus’ opstanding is er geen hoop. Zelfs een 

Christus die als ziel of geest tot de Vader zou zijn opgestegen (volgens de Traditieleer) kan geen 
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redding brengen. Zonder Zijn opstanding zijn allen verloren. Zelfs zij die in Hem ontslapen zijn. 

Wat is de ene Doop? 

No. 45 De Kinderdoop. 

jj. Vervolg art. 34. 

We vervolgen nu Art. 34 om te zien wat men hierin belijdt inzake de Kinderdoop. 

,,Hierom verwerpen wij de dwaling der Wederdoperen, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, 

dat zij eens ontvangen hebben en daarenboven verdoemen de doop der kinderen der gelovigen, 

dewelke wij geloven, dat men behoort te dopen en met het merkteken, des verbonds te verzegelen, 

gelijk de kinderen in Israël besneden werden op dezelfde beloften, die onzen kinderen gedaan zijn. 

En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen der gelovigen te 

wassen, dan Hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en 

het sacrament van hetgeen, dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Here in de wet beval hun 

mede te delen het Sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, 

offerende voor hen een lamme- ken, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, 

hetgeen de Besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de Doop aan onze kinderen, welke 

de oorzaak is, waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus”. 

Voor de lezers die met de Calvinistische visie aangaande de „Sacramenten” niet zo bekend zijn zij 

gezegd dat deze zijn: „heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons 

door het gebruik daarvan de beloften des Evangelies te beter te verstaan geve en verzegele, na-

melijk, dat Hij ons vanwege des eeuwigen slachtoffers Christus, aan het kruis volbracht, vergeving 

der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt”. Heidelbergse Catechismus, Zondag 25, Antw. 

66. 

kk. De Calvinistische opvatting van het genadeverbond. 

De Calvinisten hebben sterk de leer van het verbond, door Ireneus (± 200) al begonnen, uitgewerkt. 

Zij noemen alle beloften en daden van God die ’s mensen behoudenis ten doel hebben het verbond 

der genade. Het is de aanknoping van Gods zijde met de gevallen mens. Deze is al begonnen in 

Gen. 3: 15 en loopt over Noach en Abram en verder in Israëls geschiedenis om zich vanaf 

Pinksteren te verbreden, zich uit de nationale windselen los te maken en zich nu in de gehele wereld 

te vertakken. Dat verbond wordt opgericht in Christus en betreft wat God in Hem gegeven en door 

Hem bewerkt heeft. Het is niet alleen de openbaring van dat heil maar ook het werk der 

herschepping zelf; en hierin is de Drie-eenheid ten volle betrokken. Het is de genade van de Vader 

die door de Zoon aan de schepping toevloeit in en door de Heilige Geest. De Zoon is terstond na de 

val opgetreden als Middelaar, als de tweede en laatste Adam die de plaats van de eerste inneemt en 

herstelt en volbrengt wat de eerste verdierf en naliet. En de Heilige Geest is terstond opgetreden als 

de Trooster en Toepasser van het heil dat door Christus eenmaal zou verworven worden. De open-

baring van dit alles is gaandeweg rijker geworden maar in wezen blijft het geheel de vrijwillige en 

genadige betuiging, betoning en schenking van Gods heil aan de mens, in één woord, Gods 

heilsgang de hele geschiedenis door geopenbaard en uitgewerkt. 
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DEEL XXX No. 10. OKT. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 10. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN MOZES V. 

 

Het pascha en het gestreken bloed. 

 

Door het geloof heeft hij het pascha ingesteld en de bestrijking met het bloed opdat de verderver 

der eerstgeborenen hen niet zou aanraken.        Vs. 28. 

 

Van Mozes wordt in Hebr. 11 meer gezegd dan van enig andere der genoemde personen. Er worden 

niet minder dan vijf dingen van zijn geloof vermeld. De oorzaak is niet ver te zoeken. Mozes was de 

wetgever en de roem van de Joden van Christus’ dagen en zij meenden op grond van het houden 

van de hem gegeven wetten eigen gerechtigheid op te kunnen richten en zo aanneming bij God te 

verkrijgen, Rom. 10: 8. Onder deze invloed waren de Hebreeën opgevoed en daarom legde de Hei-

lige Geest zo’n klemtoon op het feit dat het door geloof was. En Hij wees bijzonder op het geloof 

van Mozes die zij zo zeer vereerden. 

 

In het nu te bespreken vers wordt gewezen op de instelling van het pascha, voorafgegaan door het 

bestrijken der deurposten met bloed. Dit wees alle gedachten af dat aan de toorn Gods te ontkomen 

was door enige daad des mensen en zonder bloedstorting. 

 

Men lette er op dat hier van twee dingen sprake is: van het pascha en van het bestrijken met bloed. 

Beiden waren een daad van geloof. De instelling van het pascha diende ter behoudenis van Israëls 

eerstgeborenen, het bestrijken der posten was nodig om te doen uitkomen dat er een paaslam ge-

slacht was. 

 

Door geloof heeft Mozes het pascha ingesteld en de bestrijking van het bloed. Dit is een samen-

vatting van Ex. 12 waarin nauwkeurig beschreven wordt hoe Israël moest handelen. Ogenschijnlijk 

kwam dit alles ongelegen uit: Israël moest die nacht vertrekken, waarom het dus bezwaren met mi-

nutieuze inzettingen in de tijd dat zij zich klaar moesten maken voor de reis. En daarbij, waartoe 

moesten zij beschermd worden. Vanaf de derde plaag waren zij van alle onheil verschoond geble-

ven, Ex. 8: 22. Maar Mozes geloofde en hij vond gehoorzaamheid bij het gehele volk. We lezen 

nergens dat een gezin zich niet aan Gods inzetting gehouden heeft. ,,De kinderen Israëls gingen en 

deden het gelijk als de Here Mozes en Aäron geboden had, alzo deden zij”, 12: 28. Hieruit blijkt 

dat, al moge niet elk Israëliet geloofd hebben, Mozes’ geloof zulk een krachtige uitwerking heeft 

gehad dat allen onder de invloed zijn gekomen. De kracht bleek te meer daar men zich kon afvragen 

of, waar negen plagen niet hadden gebaat, een tiende afdoende zou blijken te zijn. Wel waren er al 

Egyptenaars bevreesd geworden, 10: 7, maar Farao wilde van geen wijken weten, 10: 28, 29. Zou 

de laatste hem nu vermurwen? 

 

Het pascha is een van de plechtigste inzettingen van het O.T. en een van de uitnemendste typen van 

Christus. Het afgezonderde lam typeert zijn afzondering van de zondaars, Hebr. 7: 26, tevens Zijn 
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heiliging, Joh. 10: 36; 17: 19. Het moest zonder gebrek zijn, Ex. 12: 5; Christus is het onbestraf-

felijke en onbevlekte Lam, 1 Petr. 1: 19. Het moest geslacht worden, 12: 6; zo is Christus het 

geslachte Lam, Op. 13: 8, „ons pascha”, 1 Kor. 5: 7. Het moest aan het vuur gebraden worden, vs. 

8 en 9; dit wijst op de vlammende toorn Gods die Christus heeft moeten dragen. Er mocht geen 

been aan gebroken worden, vs. 46, zo bij Hem ook niet, Joh. 29: 33-36. 

 

Er wordt nog iets vermeld: de bestrijking met het bloed. Zo hebben we gemeend het Gr. woord 

„proschusis” te moeten vertalen. Het betekent letterlijk ,,er bij gieting”. Het komt alleen hier voor 

en is te onderscheiden van besprenging: „rhantismos” en van besprengen: „rhantizo”, dit laatste vin-

den we in Heb. 9: 13, 19, 21; 10: 23, het eerste in Heb. 10: 22 en 1 Petr. 1: 2. De meeste vertalingen 

zetten voor proschusis besprenging maar we achten dit niet juist. De deurposten werden niet 

besprengd maar bestreken. 

 

Ook dit heeft zijn antitypische betekenis. We menen dat we in de bestrijking de verzoening mogen 

zien, de toegepaste dood. Waar het bloed blijk gaf dat er een lam gedood was, ging de Verderf-

engel, Jahweh Zelf, voorbij, Hij was typisch verzoend door de dood van het dier. 

 

Zowel de Hebreeën als de Egyptenaars waren blootgesteld aan de Goddelijke toorn, want geen van 

beiden beantwoordde aan Gods maatstaf. Ook Israël niet. Hadden ze hun afgoden niet in Egypte en 

wilde God daarom Zijn grimmigheid niet over hen uitgieten?, Ez. 20: 8. Hun hart was toen en later 

niet recht voor God, Ps. 78: 36, 37; Ps. 106: 7 Mozes’ geloof heeft hen middelijkerwijs bewaard 

voor de Verderfengel. 

 

In Rom. 3 zegt Paulus dat de rechtvaardiging getuigenis heeft van Wet en Profeten. Een der 

getuigenissen menen we in het pascha te mogen zien. En de verzoening waarover hij het heeft in 

Rom. 5: 10 wordt getypeerd door de bestrijking. Men ziet hoe rijk het type was. 

Heeft Mozes’ geloof hen bewaard, hoe veel te meer zullen allen die schuilen in het geloof van 

Christus behouden worden en meer dan dat: bekleed met Zijn gerechtigheid.   P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 58 
 

GEEN VEROORDELING 

 

Rom. 8. 

 

Dit verheven mooie hoofdstuk heeft een zevenvoudige geleding. Het opent met de uitspraak: geen 

veroordeling, vs. 1-4 en komt er in het slot op terug: Wie is het die veroordeeld!, vs. 31-39. Het 

spreekt daarin tevens over het zenden van Gods Zoon, in het slot over het niet sparen van die Zoon. 

In het tweede onderdeel spreekt het over het geleid worden door de Geest, vs. 5-15, in het 

voorlaatste over het het Beeld van de Zoon gelijkvormig worden, vs. 29, 30. In het derde onderdeel 

van voren uit wordt de Geest als getuigende gezien, vs. 17-21, in het derde onderdeel van achteren 

uit van het pleiten van de Geest, vs. 22-28. In het centrale deel staat dan het punt over het lijden en 

de heerlijkheid en de openbaring der Zonen Gods, vs. 17-21. De structuur is dus als volgt. 

 

A1 / 1-4    Geen veroordeling. God zond Zijn eigen Zoon. (Huios) 

       B1 / 5-15   Geleid door de Geest Gods. Nu zonen (Huios). 

              C1 / 15-17    De Geest getuigt. Zoonschap (Huiothèsia). 

                     D  17-22    Lijden en heerlijkheid. Openbaring der zonen. (Huios). 

              C
2 

/ 23-28    De Geest pleit voor ons. Zoonschap. (Huiothèsia). 

       B
2 

/ 28-30    Het Beeld des Zoons gelijkvormig, (Huios).  
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A
2 

/ 31-39    Wie veroordeelt. God spaarde Zijn Zoon niet. (Huios) 

 

Geen veroordeling. 

 

Rom. 8: 1-4. 

1 Zo is er dus nu geen vonnis voor hen die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des 

levens (die) in Christus Jezus (is) heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3 Want 

wat de wet niet kon, daar zij krachteloos was door het vlees, (heeft) God (gedaan) door Zijn eigen 

Zoon te zenden in de gelijkenis van het vlees der zonde. En wat de zonde (betreft) Hij 

veroordeelde de zonde in het vlees 4 opdat aan de rechtseis der wet zou voldaan worden in ons die 

niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. 

 

Rom. 8: 1 Zo is er dus nu geen vonnis voor hen die in Christus Jezus zijn. 
 

Geen vonnis. In het Nederlands der zeventiende eeuw heeft de S.V. neergeschreven: verdoemenis, 

toen een gangbaar woord voor veroordeling. 

 

Het is van betekenis na te gaan welk woord hier in het Grieks staat want er zijn drie woorden die de 

S.V. door „verdoemenis” vertaald heeft n.l. “krisis”, “katakrisis” en “katakrima”. 

 

Het woord “krisis” is meestal door „oordeel” vertaald behalve in Mt. 5: 21, 22; Joh. 5: 27; Jud. 15 

waar „gericht” staat, in 1 Tim. 5: 21 waar we „veroordeling” vinden en in Joh. 5: 24 en 29 waar 

„verdoemenis” is gezet. Hoewel men in Joh. 5: 22 en 30 „oordeel” zette, meende de vertalers het in 

vs. 24 en 29 door „verdoemenis” te moeten weergeven, zeker omdat naar hun Calvinistische visie 

de strekking van die verzen de „eeuwige verdoemenis” inhield. 

 

Het woord “katakrisis” komt voor in 2 Kor. 3: 9 en 7: 3. In de laatste tekst kon men het niet door 

„verdoemenis” vertalen omdat Paulus het t.o.v. gelovigen gebruikt (ik zeg dit niet tot uw 

veroordeling), maar in 2 Kor. 3: 9 zette men: „de bediening der verdoemenis”. 

 

Geen dezer twee woorden staat in Rom. 8 :  1 ;  daar vinden we „katakrima”, evenals in 5: 16 en 

18. Dit is evenals “katakrisis” afgeleid van “katakrino”, veroordelen, maar gevormd met het 

achtervoegsel „ma”, afleidingen hiermee geven de uitwerking van het betreffende werkwoord aan 

en die op „is” het werk zelf. 

 

In onze taal kan „veroordeling” tweeërlei betekenen: de daad waarbij men iemand veroordeelt en de 

uitwerking, het zijn onder een oordeel, wil men: het vellen van een vonnis en het liggen onder een 

vonnis; het Grieks onderscheidt dit en heeft voor het eerste katakrisis, voor het tweede katakrima. In 

Rom. 8: 1 staat nu dat men onder geen (veroordelend) vonnis ligt als men in Christus Jezus is, 

men is dan in geen staat van veroordeling omdat men met Hem gekruisigd, gestorven en 

begraven is. 

 

Geen. Dit woord drukt hier niet een gewone maar een sterke ontkenning uit: geen enkele. 

 

Nu. Dit woord is een tijdsbepaling en staat in tegenstelling tot de toestand van hfdst. 7: 1-25. Zij die 

nog in die staat leven moeten nog met Christus sterven, liggen nog onder een veroordeling. In type 

uitgedrukt: zij zijn wel in de vrijstad, Christus aangekomen toen de bloedwreker hen op de hielen 

zat, maar kunnen nog niet tot hun erfdeel wederkeren omdat „de dood van de hogepriester” nog niet 

tussenbeide gekomen is, Num. 35. Wanneer dit gebeurd is, ja meer: wanneer het viervoudig „mede” 

van Rom. 6 hun deel wordt (in het geloof), dan is er geen enkele veroordeling meer tegen hen. 

 

Het “nu” van dit vers bevestigt wat we al schreven: n.l. dat de staat van Rom. 7 een nog niet 
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opgeloste toestand is die echter voorbijgaande is, althans moet zijn; het is maar niet alleen een 

overgangsbijwoord maar wijst een verandering van omstandigheden aan. Zij gaan over, hun geloof 

wordt verdiept. 

 

„Nu” komt veertien maal voor in Romeinen. Het eerst in 3 :  2 1 :  Maar nu is de gerechtigheid 

Gods geopenbaard: dan in 3: 26: in de tegenwoordige tijd, Gr.: de nu-tijd; verder in 5: 9: nu 

gerechtvaardigd in Zijn bloed; 5: 11: nu de verzoening ontvangen; 6: 19: nu uw leden stellen; 6: 

21 nu beschaamd; dan in 8: 1: nu geen veroordeling; in 8: 18: het lijden van de tegenwoordige tijd. 

Gr.: de nu-tijd, in 8: 22: in barensnood tot nu toe; tenslotte in 11: 5, 30, 31; 13: 11 en 16: 26. Men 

ziet dat het een bijwoord van tijd is. 

 

Degenen die tot deze geestesgesteldheid geleid worden, zijn behouden in hoop, 8: 24, wachten op 

de verlossing van het lichaam, vs. 23, zuchten met de gehele schepping, vs. 23, maar hebben niet op 

de dag der verheerlijking te wachten om zeker te zijn dat er nu geen veroordeling, geen vonnis, te-

gen hen is. 

 

In Christus Jezus. We hebben al aangewezen hoe men in Christus Jezus komt n.l. door diepere 

vereenzelviging met Hem in de weg van het proces der rechtvaardiging. Voor de een is dit een 

geleidelijke weg, voor de ander een hevige crisis in zijn geest. Het kernpunt is echter het „mede” 

van Rom. 6. 

 

Vs. 1b. Wat in de S.V. vs. 1b is, staat niet in de meerderheid der oude handschriften en komt ook in 

de Nwe Vert. niet voor. In de drie grote Handschriften vinden we de woorden: „die niet wandelen 

naar het vlees” alleen in de Alexandrinus; de woorden „naar de geest” in geen der drie 

(Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus). In de Sinaiticus heeft men spoedig na het schrijven ervan 

verscheidene veranderingen aangebracht waarin men de hand van een corrector ziet die het nog 

eens vergeleken heeft met een nog ouder niet meer bestaand of althans nog niet ontdekt handschrift 

Deze corrector nu heeft de woorden: „Zij wandelen niet naar het vlees maar naar de geest” boven 

aan de bladzijde beschreven en met een pijltje aangewezen dat ze gelezen moeten worden achter: 

„die in Christus Jezus zijn”. Volgens deze aanvulling zou de overschrijver deze woorden dus 

vergeten hebben. Maar dan moet er niet staan: „die niet naar het vlees wandelen maar naar de 

geest”, doch: „zij wandelen niet naar het vlees maar naar de geest”. Zoals de woorden er nu staan, 

wekken ze de gedachte alsof er bij het „in Christus Jezus” zijn nog een voorwaarde te vervullen zou 

zijn: de wandel naar de geest. Dit zou in strijd zijn met het in Christus gerechtvaardigd worden. De 

lezing „die” enz. is zeker onjuist: die: „zij wandelen” enz. is te aanvaarden maar we geloven dat 

men ze kan en moet weglaten omdat we in vs. 4 hetzelfde vinden en we de invoeging noch daarom 

noch naar vs. 1 logisch vinden. 

 

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

AANHANGSEL. (Vervolg) 

 

Een ander belangrijk boek is Antisémitisme et Mystère d' Israël door de christen historicus F. 

Lovsky. De auteur stelt zich tegen de leer volgens welke Israël verworpen is en de Kerk de plaats 

van dit volk inneemt. Ook wijst hij op het verkeerde der neiging de heerschappij der Kerk te be-

schouwen als de heerschappij van Christus. 

 

Na het antisemitisme de tijden door en in allerlei milieus te hebben onderzocht, komt hij tot de 

conclusie dat men steeds schijnbaar waardevolle argumenten had om de Joden te vervolgen. „De 
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Grieken hadden geen ongelijk in de Joden vijanden te zien van hun kultuur en van de vooruitgang 

zoals zij die verstonden: de Christenen der eerste eeuwen, als dragers van geestelijk schandaal, en 

later, als weerspaniggen t.o.v. de sociale orde; de christelijke en mohammedaanse overheden als 

verdacht in politiek opzicht; de Poolse boeren als tussenpersonen van de uitbuiting door de adel; de 

volken aan het einde der vorige eeuw als de kweekschool der Rothschild’s. De Joden waren dat, 

opvolgend, ook, hetgeen dan als schijnbare, tijdelijke, gedeeltelijke rechtvaardiging kon dienen van 

het Antisémitisme” (blz. 402). Maar de auteur meent dat de fundamentele oorzaak gezocht moet 

worden in het weerspannig hart van de mens, die het „mysterie van Israël” niet wil aanvaarden: 

„Indien het lot van Israël een der mysteries van het Evangelie is, dan is het Antisémitisme iets heel 

anders dan een vooroordeel; de antisemitische hartstocht, door zich te verzetten tegen het tot zijn 

doel komen van dit mysterie, vertraagt de komst van de algemene deelname van het mensdom aan 

de volle openbaring van Gods wil, die het ontvangen heeft door middel van Israël: Het heil is door 

de Joden. Het Antisémitisme heeft geheel andere afmetingen dan een van die boze gevoelens die 

voortkomen uit het egoïsme, de hoogmoed of de wreedheid van de menselijke groepen” (blz. 406). 

Het is, bij gevolg, de uitverkiezing van Israël die de volken tegen hetzelve stelt. Het antisemitisme 

spant zich in de getuigen van Gods trouw te verwijderen of te vernietigen. 

 

In het algemeen is dit boek zeer leerrijk voor wat betreft de geschiedenis van het antisemitisme, en 

men kan er zich ook in verheugen dat de schrijver zich scherp stelt tegen de grondoorzaak van het 

„christelijk” antisemitisme, namelijk dat, volgens Gods wil, de Kerk de plaats moest innemen van 

Israël. Maar, ongelukkiglijk schijnt de Heer Lovsky niet te aanvaarden dat de profetieën nog ten 

dele letterlijk vervuld moeten worden en soms een allegorische uitleg te verkiezen. Ziehier enkele 

citaten uit zijn boek, die licht werpen op de visie van de auteur voor wat betreft de verhouding 

tussen Kerk en Israël. 

 

Op blz. 488 haalt hij de volgende woorden van Karl Barth aan: „Er bestaat geen twijfel dat de Joden 

nog heden het door God uitverkoren volk zijn, in de zin waarin het Oude en het Nieuwe Testament 

ons leren dat ze het van het begin af waren”, en hij voegt er bij: „Om een rank van de wijnstok te 

worden, moet de Christen in het uitverkoren volk treden”. Op blz. 513 leest men: ,,A1 neemt de 

Kerk werkelijk voor zich de beloften aan Israël gedaan, daar zij het getrouwe „overblijfsel” is, toch 

blijft het waar, dat volgens Gods wil „het ganse Israël” in de Kerk zou treden”. En op blz. 514: 

„Was het werk van Christus niet de boodschap, aan de volken verkondigd, van hun intrede in het 

verbond Gods?” Verder, blz. 515: „Het Nieuwe Verbond was de vernieuwing van het Verbond dat 

God gesloten had met het uitverkoren volk, het was de ingang van de natiën in het Israël Gods”. 

 

De Heer Lovsky loochent dus wel dat de Kerk in de plaats werd gezet van Israël, maar meent dat 

„de Kerk op Israël geënt is”, dat ze Israël “wordt” (blz. 489). 

 

De vraag der Apostelen: „Here, zult Gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten?” 

betreft, volgens de schrijver een „millenianistisch droom der Jodenchristenen” 

(blz. 519). Hij schijnt dus weinig belang te hechten aan het veertig dagen lange onderwijs over de 

dingen, die het koninkrijk Gods aangaan, dat de opgestane Here hen zelf gaf. Evenmin als aan het 

feit, dat de Here hun verstand geopend had, „opdat ze de Schriften verstonden”, Luk. 24: 25. Zoals 

enkele anderen, denkt hij aan Israël te laten wat Israël toekomt met te zeggen: de Kerk vervangt niet 

Israël, maar omvat Israël; en: Israël is niet door God verworpen en zal een deel uitmaken van het 

„nieuwe volk Gods”. Maar bemerkt men dan niet, dat men slechts schijnbaar de beloften Gods aan 

dit volk laat? Allereerst kan men dan eigenlijk niet spreken over Israëls uitverkiezing en herstel als 

volk en natie, maar alleen over de uitverkiezing en het herstel van individuele Israëlieten. 

Natuurlijk zullen de Joden, na bekering en geloof, eenmaal deel uitmaken van de algemene 

Gemeente der wedergeborenen. Maar, daarbuiten, blijven nog talrijke beloften voor Israël als volk 

en natie, afgezonderd van de andere volken. Zo bijv. de belofte van de Here aan Abram: „Want het 

gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven”, Gen. 13: 15: 15: 18. En 
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werd dit land niet zeer duidelijk bepaald als liggende tussen de rivier van Egypte en de Eufraat? 

(Gen. 15: 18 en zie Deut. 30 :1- 5; Ezech. 11: 17; 48: 1-35). Zal Israël, duidelijk onderscheiden van 

de andere volken, deze niet beheersen om ze beter geestelijk te kunnen dienen? (Zie bijv. Jes. 14: 1, 

2; 49: 22, 23; 55: 3-5). Zullen vele volken de Here niet te Jeruzalem zoeken en de slip van een Jude-

sche man vastgrijpen, en zeggen „wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u 

is”? (Zach. 8: 22, 23). Vele profetieën werden al ten dele vervuld, maar de volle vervulling moet 

nog komen. 

 

De Heer Lovsky kritiseert de „voorzichtige” houding van de oecumenische vergadering van 

Evanston in 1954, die weigerde melding te maken van Israël in haar besluiten. Maar waarom zou 

men in het bijzonder het volk van Israël vermelden bij voorkeur t.o.v. andere volken, als de 

uitverkiezing en de beloften slechts bevestigd zullen worden door de bekering van individuele 

Israëlieten? 

 

De Heer Lovsky zal er zeker de Here niet van beschuldigen dat Hij instemde met een „mille-

nianistische droom”, toen Hij aan zijn joodse discipelen beloofde dat de zachtmoedigen het aardrijk 

zouden beërven, namelijk in het Koninkrijk op aarde, van hemelse oorsprong; dat ze de twaalf 

stammen Israëls zouden richten als Hij op zijn heerlijke troon zou zitten, Mat. 19: 28; dat er, kort 

vóór zijn wederkomst een „heilige plaats” zou bestaan waar de profetie van Daniël zich zou 

vervullen, Mat. 24: 15, en dat zelfs het kleinste gebod der Wet niet zou vergaan, Mat. 5: 19. 

 

Anderen dan de Heer Lovsky hebben een stap verder gedaan, en erkend dat de ,,Kerk” niet het 

„geestelijk Israël” is. Maar deze menen toch dat de Kerk een voortzetting is van Israël. Naar onze 

mening kunnen dergelijke pogingen om aan dit volk een plaats te gunnen in de toekomst, maar 

daarbij niet te geloven in de letterlijke vervulling der profetie, niet aanvaard worden. Inderdaad, in 

de thesis van de vervanging van Israël door de Kerk, alhoewel deze volkomen on-Schriftuurlijk is, 

was er nog iets consequents; het joodse volk als geheel was slechts een beeld van het christelijke 

volk als geheel. Maar, als men op godsdienstig gebied Israël wil laten bestaan als volk en men 

tegelijkertijd beweert dat Israël deel zal uitmaken van de Kerk, dan zou deze laatste bestaan uit een 

wel bepaald joods volk (en natie) en uit individuen gekozen uit de andere volken en natiën. Zodra 

men van Israël zijn toekomstige universele opdracht die het, volgens de Schrift, op aarde nog te 

vervullen heeft, wegneemt, moet men ook toegeven, wil men consequent zijn, dat dit volk geen 

toekomst heeft als afgezonderd volk. 

 

We besluiten dus, dat men geen vergelijk kan aanvaarden: ofwel, volgens de kerkelijke overleve-

ring, vervangt de Kerk Israël, maar dan vormt de Kerk een verzameling van individuele gelovigen 

en heeft Israël geen godsdienstige rol meer te vervullen als volk en natie, ofwel zullen al de be-

loften, zowel de aardse als de geestelijke, in de toekomst vervuld worden, en dan moet Israël 

hersteld worden als uitverkoren volk en natie, juist door die uitverkiezing zelf van de andere volken 

en natiën afgescheiden, daar ze deze tot Christus moet leiden. 

 

Als men inziet dat de eerste opvatting volkomen on-Schriftuurlijk is, dan blijkt het absoluut nood-

zakelijk op radicale wijze alle leerstellingen te herzien betreffende het wezen der Kerk, de verbon-

den, de eschatologie, enz. die ontwikkeld werden in de overtuiging dat de Kerk Israël vervangt. Bij 

een dergelijk onderzoek zal men dus niet de kerkelijke overlevering, maar de Schrift als absolute 

norm moeten aanvaarden. We zijn overtuigd, dat de gevolgtrekkingen van een dergelijk onderzoek 

op radikale wijze alle aanleiding tot bewust of onbewust antisemitisme zullen te niet doen. 
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Van Dood en Opstanding 
 

No. 70. 

 

Als zij als bewust voortlevende ziel bij de dood tot God opgevaren waren, kon Paulus dit nooit 

geschreven hebben. Dan waren zij immers behouden. Maar Paulus zegt: Zonder Christus’ 

opstanding zijn zij verloren. Men zou kunnen zeggen: Zeer zeker, dan zouden zij niet als 

onsterfelijke ziel hebben kunnen opvaren. Wij mogen dan zeker vragen; Waar zouden die 

onsterfelijke zielen dan heen moeten. Naar de Hel? Maar zij hebben op Christus gehoopt. Naar de 

Hemel? Maar dit kan niet want zij zouden verloren gaan. Naar het Graf? Maar daarin wil de 

Traditie ze niet hebben. Toch blijft er geen andere oplossing over dan deze laatste: De doden gaan 

of zijn in het graf en vormen samen het Dodenrijk. 

 

4.De Eersteling. 

 

Christus is opgewekt, zegt Paulus, en is de Eersteling der ontslapenen, vs. 20. Hij bedoelt hiermee 

niet alleen de Eersteling der opgewekten. Anderen waren al eerder opgewekt. Zoals de zoon van de 

weduwe door Elia, die van de Sunamietische door Elisa, de jongeling van Naïn en Lazarus door de 

Here zelf. Zo bekeken kunnen we Christus niet de Eersteling noemen. 

 

Het Eersteling zijn ziet dan ook op wat anders. Ten eerste is Hij de Eersteling van een toekomstige 

reeks. Ten tweede, en we menen dat dit er bij moet, van een reeks die levendgemaakt wordt, vs. 22. 

En dit levendmaken gaat verder dan het in het leven terugroepen. We geloven dat het is het geven 

van onvergankelijk leven, het niet meer aan de dood onderworpen zijn. Dat waren de voor Hem 

opgewekten wèl, zij zijn allen weer gestorven. Maar zij die behoren tot de reeks waarvan Hij de 

Eersteling is, zullen dit niet: zij verwerven onvergankelijk leven. Zoals Hij levend gemaakt is, wor-

den zij het ook. Die levendmaking heeft echter niet bij het sterven plaats, zoals het Russellisme (de 

Jehova-getuigenleer) het wil, maar in Zijn toekomst, Zijn parousia, Zijn tweede komst in heerlijk-

heid. 

 

5.Een ieder in zijn orde. 

 

In de opstanding en levendmaking zijn orden, letterlijk legerafdelingen of compagnieën. Het woord 

is een militaire term. De eerste levendgemaakte is Christus Zelf. Bij Zijn tweede komst volgen zij 

die van Hem zijn.  

 

De eerste orde is die van hen die in Christus gestorven zijn en opgewekt worden bij die komst om 

met de levend overgeblevenen in een punt des tijds veranderd te worden in de laatste bazuin, vs. 52.  

De tweede orde zijn zij die opstaan ten laatste dage, Joh. 6, de derde mogelijk zij die de eerste 

opstanding verkrijgen; (dit is een groep die beperkt is tot hen die als koningen met Christus zullen 

heersen de duizend jaar).. als deze derde groep met de tweede samenvalt, vervalt deze orde. Welke 

orden er later zullen volgen verzwijgt de Schrift, we geloven echter dat het een hele reeks zal zijn. 

De laatste is er als Christus het Koninkrijk aan God en de Vader overgeeft. Er zij nogmaals 

opgewezen dat „levendmaken” niet betekent uit de dood opstaan; dit volgt uit het feit dat ook de 

levend overblijvenden levend gemaakt worden. „Die van Christus zijn” zijn zowel doden als 

levenden. 

 

6.De dood teniet doen. 

 

Christus heeft de dood tenietgedaan in beginsel en zal deze teniet doen in de loop der tijden. In 1 

Tim. 1: 10 staat hetzelfde werkwoord als in 1 Kor. 15: 24 maar nu in de aoristus, de onbepaalde tijd, 
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waardoor wel het feit maar niet de tijd wordt uitgedrukt en er mede een doorlopende zaak door kan 

worden aangegeven. 

 

Het Gr. werkwoord voor „tenietdoen” is katargeo. Dit is een samenstelling van het voorzetsel kata 

en het werkwoord argeo; dit werkwoord is ook weer een samenstelling van het voorvoegsel a dat 

ontkennende kracht heeft en het werkwoord ergeo (met uitvallen van de e). Dit werkwoord betekent 

rusten, werkeloos blijven (het komt alleen voor in 2 Petr. 2: 3). Katargeo betekent nutteloos, 

waarde- of renteloos maken, de kracht of invloed doen verliezen, ontheffen van iets, opheffen. 

 

Het komt het eerst voor in Lk. 13: 7: de vijgenboom „besloeg onnuttelijk” de aarde; hij ontdeed die 

van haar voedingsstoffen zonder die om te zetten in vrucht, maakte die waardeloos. De kracht of 

invloed doen verliezen heeft het in Rom. 3: 3; 6: 6; 1 Kor. 1: 28; Gal. 3: 17; 5 ; 4 (ijdel, d.i. zonder 

inhoud worden); 2 Thess. 2: 8; Heb. 2: 14. Opheffen is het in 1 Kor. 6: 13 (buik en spijze verliezen 

voor die groep hun functie); 13: 8, 11 (de gaven worden opgeheven); 2 Kor. 3: 7, 11. 13, 14; Gal. 5: 

11; Ef. 2: 15; 2 Tim. 2: 10. Zo ook in 1 Kor. 15: 26. „Te niet doen” is niet steeds vernietigen: alle 

heerschappij en macht en kracht worden opgeheven, vs. 24, maar de dragers ervan worden daarmee 

nog niet vernietigd, zij worden onder Christus’ voeten gelegd; verliezen hun macht. De dood wordt 

echter opgeheven, geheel weggedaan; hij is in wezen iets negatiefs, een tekort aan levenskracht. 

Wordt deze aangevuld door toevloeiing van (hoger) leven, dan is de dood teniet gedaan, opgeheven, 

hij heeft geen bestaan meer. 

 

7.Voor de doden gedoopt. 

 

Het voor de doden gedoopt worden, vs. 29, heeft aan de uitleggers veel moeite veroorzaakt. Som-

migen menen dat het betekent dat er jongere gelovigen waren die zich lieten dopen als er martelaars 

gevallen waren onder de gemeenteleden. Zij namen dan hun plaats in. Anderen menen dat er gelovi-

gen waren die zich lieten dopen vooral vroeger gestorvenen die niet met het geloof bekend waren 

geweest; hun doop zou dan een soort verzoenende betekenis hebben. Nog anderen menen dat men 

zich pas liet dopen als men op zijn sterfbed lag. 

 

Wij geloven dat de tekst dit alles niet zegt en dat hij geen moeilijkheden geeft als men het „voor de 

doden” opvat als een afgekorte vragende zin en er dus te lezen is: 

„Anders, wat zullen zij doen die gedoopt worden? (Is het) of: worden zij gedoopt) voor de doden? 

als de doden helemaal niet opgewekt worden, waarom worden zij voor hen gedoopt?” 

De woorden „voor de doden” in het laatste gedeelte staan niet in de betere handschriften. De 

betekenis van dit vers is: Als men zich laat dopen, waartoe is dat dan. Spreekt men daarmee uit dat 

er geen opstanding is spreekt men daarin ook de hoop op een opstanding uit. Men ziet dat de zaak, 

zo genomen, heel eenvoudig is en men al die andere verklaringen niet nodig heeft. 

De doop is een symbool van dood en opstanding. Men kan er tevens uit leren dat, evenals de gehele 

persoon in het water onder gaat (men weet dat besprenging van groten en kleinen vroeger onbekend 

was en pas langzamerhand is ingevoerd), zo de gehele persoon in de dood ingaat. En evenals hij in 

zijn geheel uit het water opstijgt, hij ook bij de opstanding in zijn geheel uit het graf opkomt. De 

doop is het totaal ondergaan in het water, de dood is het totaal neerdalen in de sheool-hades. Het 

opstijgen uit het water symboliseert de opstanding. Welnu, zegt Paulus, er zijn er die zich laten 

dopen, men ziet dat niet allen dit deden of dat men dit behoefde te doen, denkt er nu wel aan dat zij 

die dit doen daarmee tevens de opstandinggedachte uitspreken. Hoe kan men dan het feit der 

opstanding ontkennen. 

8.Ik sterf alle dagen. 

 

Paulus vervolgt nu en zegt dat hij alle dag sterft en dat hij in Efeze tegen de wilde dieren gevochten 

heeft, vs. 31, 32. Men neemt het eerste telkens in geestelijke zin op, betekenend het afsterven van de 

oude mens. Wij geloven dat het verband dit niet toelaat. Hij wil zeggen: Ik ben elke dag in doodsge-
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vaar. Men zie hiervoor 2 Kor. 11: 25, 26. Om zijn leven te redden moest hij in Efeze zelfs in de 

arena tegen de wilde dieren vechten. Hij deed dat niet geestelijk maar „naar de mens”, dit is: 

letterlijk zoals anderen dat ook deden. Hij vocht tegen letterlijke dieren, bijv. leeuwen. Hij bedoelt 

dus geen geestelijke strijd, dan had hij geschreven: naar of in de geest. Waarom deed hij dit? Omdat 

hij geloofde dat de doden opgewekt werden. Daarom wilde hij voor zijn leven vechten, de wilde 

dieren overwinnen en zo zijn vrijheid herkrijgen (want hij deed dit zeker niet uit vermaak) om zijn 

evangelie verder te verbreiden. Dat evangelie bracht juist de opstandingleer naar voren. Maar als er 

nu geen opstanding was, waartoe zou hij dan zo gestreden hebben, ja waarom zou hij er dan mede 

door die leer juist in de arena gekomen zijn. Hij had dan beter als de Epicureïsche filosofen kunnen 

doen: zich door zijn leer geen gevaar op de hals halen en veel beter kunnen prediken: Laat ons eten 

en drinken, want morgen sterven wij. En dan is het uit. 

Neen, zegt hij, dwaalt niet. Dan is het niet uit. Mijdt het gezelschap van mensen die door hun 

onzuivere redeneringen u hierin trachten te misleiden. Hij drukt dit uit door een soort spreekwoord: 

Kwade samensprekingen bederven goede zeden. Vs. 33. Dan vervolgt hij: Wordt weer nuchter zoals 

het behoort of: Komt tot de rechte nuchterheid, Nwe Vert. en zondigt niet (langer) want sommigen 

hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte d.i. beschaming. Vs. 34. 

De kennis van God betreft hier Zijn kracht ter opstanding. Hiermee waren de Korintiërs, hoewel ze 

beter konden weten, onbekend. Is dit tegenwoordig in wezen nog niet het geval? Men gelooft eerder 

in een opstijgende ziel dan in de kracht Gods die de opstanding zal bewerken. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 46 

 

1. Het merkteken van het Verbond. 

 

De doop voor zowel de volwassenen als kinderen is voor het Calvinisme het merkteken des ver-

bonds dat verzegelt. De opsteller der Belijdenis is tot deze uitspraak gekomen omdat hij meende dat 

de doop in plaats der besnijdenis was gesteld en waar hij deze laatste teken en zegel zag genoemd in 

Rom. 4: 11, dacht hij de eerste ook zo te moeten noemen. Afgezien van het feit dat de doop nergens 

een teken en ook geen zegel wordt genoemd, zoals we al nagingen, is de fout die hier gemaakt 

wordt een viervoudige: de doop is niet voor de besnijdenis in de plaats gekomen, teken en zegel 

worden niet onderscheiden, wat van Abraham gezegd wordt, wordt zonder meer uitgebreid tot de 

gelovigen en hun kinderen. Het eerste punt is al besproken, de drie anderen volgen nu. 

 

De enige plaats waarin de besnijdenis het teken van het verbond wordt genoemd is Gen. 7: 13. Dat 

verbond is het verbond der besnijdenis, Hand. 7: 8. Dit verbond is een verbond voor Israël: „tussen 

Mij en tussen uw zaad na u”. Dit is het natuurlijk zaad van Abraham en betreft dan nog alleen de 

mannelijke nakomelingen. Tevens de gekochte en ingeboren slaven. Het was bovendien een voor-

waardelijk verbond: de Israëliet moest het houden op straffe van uitroeiing. Dus zeker geen genade-

verbond. Nergens staat dat het voor Israël een zegel was, dus dat de besnijdenis iets verzegelde. Dit 

kon ook niet want een zegel moet iets verzegelen, dit is althans een der kenmerken van dit woord. 

De besnijdenis zou alleen een zegel hebben kunnen zijn als ze de innerlijke besnijdenis verzegelde 

waartoe Mozes hen oproept, Deut. 10: 16. Voor de jonge zoontjes was ze dit zeker niet. 

 

De enige plaats waar de besnijdenis teken en zegel wordt genoemd is Rom. 4: 11. Een zegel is ook 

iets dat de echtheid van een zaak waarborgt. Bij Abraham verzegelde de besnijdenis de echtheid van 

zijn gerechtigheid des geloofs. Deze kon verzegeld worden omdat ze aanwezig was: hij had in het 

geloof gewandeld voor zijn besnijdenis, Rom. 4: 12. Hij was geestelijk besneden en de uiterlijke 

besnijdenis die hij onderging was daarvan het teken en tevens het zegel. 

Indien de doop nu voor de besnijdenis in de plaats gekomen zou zijn, zou hij genoemde gerechtig-

heid ook bij de zuigelingen moeten verzegelen. Dit wil een deel der Calvinisten dan ook. Maar dit is 
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een onmogelijkheid omdat deze gerechtigheid er alleen kan zijn door te geloven in het geloof van 

Christus, dus een direct geloof veronderstelt. Bij onbewuste kinderen kan er nog niet een wandel als 

bij Abraham zijn. Daarom is deze zinsnede in art. 34 ten enenmale onjuist. De doop verzegelt geen 

geloofsgerechtigheid bij onbewuste kinderen (nog af gezien dat hij geen zegel genoemd wordt). 

 

Tenslotte, wat van Abraham staat mag zo maar niet tot alle gelovigen en hun kinderen uitgebreid 

worden en zeker niet door de doop die niet in plaats van de besnijdenis gekomen is. De besnijdenis 

werd Abraham gegeven ter bezegeling van het geloof waarin hij gewandeld heeft toen hij nog onbe-

sneden was. Als de doop al in plaats der besnijdenis gekomen was, zou hij pas als teken en zegel 

kunnen worden toegediend  als men tot geloofsgerechtigheid gekomen zou zijn. De besnijdenis had 

alleen voor Abraham dit karakter, niet voor zijn nakomelingen die ten achtsten dage besneden wer-

den. Voor deze zuigelingen was hij noch teken noch zegel; voor hun ouders kon hij teken zijn maar 

geen zegel, omdat zij het teken al onbewust ontvangen hadden en dit hen later niet meer kon verze-

gelen. Men zou alleen kunnen zeggen dat het voor hun geest tot zegel werd maar dit is dan een 

geloofservaring en geen feitelijkheid zoals bij Abraham. Hij staat daarin dan ook alleen en daarom 

blijft dit tot hem beperkt. 

 

De besnijdenis was vanaf Abraham een nationaal teken van het verbond der besnijdenis. Door haar 

werd men Israëliet „Jood”. Maar echte „Jood”, Godlover, werd men pas door de besnijdenis van het 

hart, Rom. 2: 28, die in de geest. En deze gebeurt door God, vs. 29. Daarbij wordt men niet ver-

zegeld door een uiterlijke besnijdenis maar door de Geest van het zoonschap. Het is God die nu 

verzegelt en geen uiterlijk teken, 2 Kor. 1: 21, 22. 

m. Dezelfde beloften? 

Art. 34 zegt verder dat de kinderen in Israël dezelfde beloften hadden als onze kinderen. Het 

tekstwoord dat in het Doopformulier wordt aangehaald om de verbondsleer te bewijzen is Gen. 17: 

7. Als we dit vers nalezen in zijn verband blijkt het het middenvers te zijn van een belofte vervat in 

vs. 6-8. In vs. 6 wordt Abraham tot natuurlijk vader gesteld van een volk dat uit hem zou voortko-

men. We citeren geheel. 

„En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u 

voortkomen. En Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in 

hun geslachten tot een eeuwig verbond (Hebr.: verbond der eeuw) om u te zijn tot een God en uw 

zaad na u. En Ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele 

land Kanaän tot eeuwige bezitting (Hebr.: bezitting der eeuw) en Ik zal hun tot een God zijn”. 

Dit zijn bepaalde beloften en de vraag is nu of we moeten aannemen dat de kinderen der gelovigen 

van het Nieuwe Testament met hun ouders eenmaal het land Kanaän zullen beërven. Men make 

daar niet van: het hemelse Kanaän, waaronder men dan de hemel verstaat, want er staat: het land 

uwer vreemdelingschappen en zo kan men de hemel toch niet noemen; verder staat er: het gehele 

land Kanaän, wat dan is, volgens Gen. 15: 18, het land van Nijl tot Eufraat, een gebied dat Israël 

nog nooit bezeten heeft. 

De voorstanders van de verbondsleer zullen zeggen: we zien in deze tekst een bewijs dat God 

verbondsmatig werkt en voeren dat nu door t.o.v. de gelovigen en hun kinderen in de ,,N.T. 

bedeling”. We merken op dat het niet aangaat deze tekst uit zijn verband te lichten en niet op de 

inhoud der beloften te letten. De beloften van Gen. 17: 6-8 zijn niet veranderd, zelfs nog niet 

vervuld, want Abraham heeft geen voet gronds in het beperkte Kanaän bezeten, Hand. 7: 5 en Israël 

heeft het slechts een weinig tijds gehad, Jes. 63: 18, het is er dus verre van af dat deze beloften 

vervuld zijn, laat staan dat er nog bij staat: ,,in der eeuwigheid”, d.i. als Abraham en zijn 

nakomelingen „eeuwig” (olamisch of aionisch) leven zullen hebben, wat pas zal zijn in de 

toekomende eeuw (aioon), Mk. 10: 30; Lk. 18: 30. Om dit alles kan Gen. 17:7 niet als basis dienen 

voor een verbondsleer die wel voor hen aan wie het beloofd is geldt maar daarom nog niet over 

hoeft te gaan op de gelovigen van het N.T. 
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DEEL XXX    No. 11.    NOV. 1958 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 11. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN ISRAEL. I. 

 

De doortocht door de Rode Zee. 

 

Door geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door droog land, terwijl de Egyptenaars toen zij 

het ook beproefden, verzwolgen zijn.        Vs. 29. 

 

Werkelijk geloof in God geeft bovennatuurlijke kracht om moeilijkheden te overwinnen en 

beproevingen te doorstaan die vlees en bloed te boven gaan. We vinden hiervan meer dan een 

voorbeeld in de Schrift en het vers hierboven biedt er ons een te meer. Door geloof werd Israël in 

staat gesteld door een vreemd gevormde weg tussen de wateren de overzijde te bereiken. 

 

In Ex. 14 zien we hoe Farao er ten laatste in toestemde de Hebreeën te laten gaan. Later kreeg hij 

spijt over zijn toestemming en door spionnen op de hoogte gebracht dat de Israëlieten voor het 

natuurlijke oog vastgelopen waren in de nauwte tussen Migdol en de zee besloot hij hen te 

vervolgen. 

 

Aan het hoofd van een grote strijdmacht ging hij hen snel achterna. Het gevolg liet niet lang op zich 

wachten. „Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls de ogen op en zie, de 

Egyptenaars togen achter hen en zij vreesden zeer; toen riepen de Kinderen Israëls tot de Here; 

en zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, 

weggenomen opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dit gedaan, 

dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt .....  Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te 

dienen dan in deze woestijn te sterven”, Ex. 14: 10-2. 

 

Het was werkelijk een zeer hachelijke toestand. Ze waren tussen Migdol, de grote vestingstad 

gebouwd in Sur; dit was de muur die gebouwd was om Egypte te beschermen tegen de aanvallen uit 

het oosten, en de zee. Aan de andere zijde was de woestijn, Ex. 14: 3. Wat konden zij doen. Vech-

ten durfden zij niet want ze waren een massa ongeoefend volk van allerlei leeftijd. En een zeer 

machtig leger kwam achter hen aan. Naar alle schijn was het hopeloos en naar menselijk verstand 

kon alleen vernieling hun deel worden. Echter, Israël had iets geleerd: zij riepen tot de Here. Even-

wel ging dit, toen zij Mozes zagen, over in een heftig gemor tegen hem. 

 

,,Maar Mozes zeide: Vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat Hij heden aan ulieden 

doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt die zult gij niet weder zien in der 

eeuwigheid,” vs. 13. Mozes gaat niet op hun morren in, geeft er wijselijk geen antwoord op maar 

richt hun oog op de Here. „De Here zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn”, vs. 14. Ook hij 

wist het niet maar hij bleef in het geloof waardoor hij aanvankelijk al was uitgegaan. Was niet tot 

hem gezegd dat hij en het volk Hem bij Horeb zouden dienen, Ex. 3: 12. 

 

,,Toen zeide de Here tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg de Kinderen Israëls dat zij 

voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief ze dat de Kinderen 

Israëls door het midden der zee gaan op het droge”, vs. 15, 16. Mozes heeft in stilte tot God 
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geroepen en kreeg antwoord. Men bcschouwe Gods antwoord niet als een persoonlijke berisping 

voor Mozes dan wel als een antwoord aan Israël. En daar ging Mozes. Hij liep naar de zee en 

zwaaide zijn staf over het water. En toen moet plotseling het geloof in Israël zich baan gebroken 

hebben en volgden zij hem. Waar Mozes voorging wilden zij niet achterblijven. Zij vertrouwden op 

’s Heren woord dat zij zo pas gehoord hadden: door het midden van de zee doorgaan. 

 

,,En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden der zee op het droge. En de wateren waren 

hun een muur aan hun rechter- en aan hun linkerhand”, vs. 22. Men vatte dit niet op alsof het 

water aan twee zijden loodrecht omhoog stond en dat er daartussen een pad was. De Schrift zegt: 

,,Zo deed de Here de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee 

droog en de wateren werden gekliefd”, vs. 21. Dit betekent dat de wind een deel van het water naar 

het noorden joeg, een ander deel naar het zuiden. Zo vormden de wateren een belemmering voor de 

Egyptenaren hen in de flanken aan te grijpen. Daarbij kwam dat de wolkkolom zich achter Israël 

stelde en donker was aan de achterzijde maar een vuurkolom die haar licht uitstraalde naar de 

voorzijde zodat Israël zien kon, de Egyptenaars niet. Toen dezen zich op Israël wilden werpen, was 

het de wolkkolom die dit verhinderde, vs. 20. 

 

Wat is het natuurlijke hart toch onvatbaar voor het werken des Heren. „Onze vaders in Egypte 

hebben niet gelet op Uw wonderen, zij zijn aan de menigte Uwer goedertierenheden niet 

gedachtig geweest, maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. Maar Hij verloste 

ze om Zijns naams wil opdat Hij Zijn mogendheid bekend maakte en Hij schold de Schelfzee 

zodat ze verdroogde en Hij deed ze wandelen door de afgronden als door een woestijn”, Ps. 106: 

7-9.             P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 59 
 

Rom. 8: 2 Want de wet van de Geest des levens (die) in Christus Jezus (is) heeft u vrijgemaakt 

van de wet der zonde en des doods.  

 

De wet van de Geest des levens. In Christus Jezus. De vraag is nu allereerst: hoe zullen we de 

verbinding zien met de woorden: in Christus Jezus. M.a.w.: behoren deze bij de wet van de Geest 

des levens of bij de vrijmaking, dus is het de wet van de Geest des levens in Christus Jezus of is het 

vrijgemaakt in Christus Jezus door de wet des Geestes. We menen het laatste en lezen dus: Want de 

wet van de Geest des levens heeft in Christus Jezus u vrijgemaakt van de wet der zonde en des 

doods. Pas als we het zo lezen is het in overeenstemming met 7: 25: het werken van de wet der zon-

de in het vlees. Paulus is zelf immers van deze wet nog niet vrijgemaakt. Hij is dit alleen in Christus 

Jezus 

 

Zo ook is het „want” te verklaren. De rechtvaardiging hangt niet af van levendmaking d.i. door 

verwekking van Boven maar van het zijn in Christus Jezus. Het is ook niet door heiliging dat de 

vrijspraak volgt. We zijn gerechtvaardigd en daarom vrij van elke veroordeling door het volbrachte 

werk van Christus. 

 

De Geest des levens. We geloven dat we hieronder de Heilige Geest moeten verstaan door Wie 

Christus geleid is (Mt. 4: 1) en door Wie Hij Zich Gode onstraffelijk heeft geofferd. (Heb. 9: 14). 

Het is deze Geest die Christus tot levendmakende Geest heeft doen worden. 

 

De wet des Geestes. Hier maken we kennis met nog een andere wet. Er was de wet Gods, de wet der 

rede (of van het inzicht), de wet der zonde en des doods, een andere wet. Hier is de wet des Geestes. 
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Wet is, naar we al zagen, niet steeds een voorschrift maar ook een regelmatige terugkeer van 

verschijnselen of neigingen. In nog breder zin iets dat heerschappij heeft zoals in 7: 1. De wet der 

zonde en des doods heerst in de wereld, 5: 12, 14, 21; 6: 9, 14. Deze wet heeft heerschappij over 

allen die in Adam zijn, het is een wet die heerst in onze leden. Tegenover deze wet nu staat de wet 

van de Geest des levens; de Geest zet tegenover de zonde de genade, tegenover de dood het leven. 

Hij stelt door Christus’ gehoorzaamheid de velen tot rechtvaardiging en heerst door gerechtigheid 

tot aionisch leven. 

 

Vrijgemaakt. Het is deze wet, deze heerschappij van de Geest die ons vrijmaakt, vrij van de zonde, 

ons zijn in Adam, 6: 18, 22. Waardoor? Door Christus’ dood. Zoals een vrouw alleen vrij kan 

worden van de wet haars mans door zijn dood zijn wij vrij geworden door Christus’ dood en 

daarmee gerechtvaardigd. Uit kracht der vereniging met Christus; wij zijn in Hem en daarom is er 

geen veroordelend vonnis meer tegen ons. Dit houdt niet in dat we nu al in zondeloze volmaaktheid 

leven want in ons vlees woont niets goeds. De volle vrijheid komt pas later bij de opstanding, deze 

brengt de verlossing van het lichaam, vs. 23. 

 

Rom. 8: 3 Want wat de wet niet kon, daar zij krachteloos was door het vlees, (heeft) God 

(gedaan) door Zijn eigen Zoon te zenden in de gelijkenis van het vlees der zonde. En wat de 

zonde (betreft) Hij veroordeelde de zonde in het vlees  

 

Het vlees krachteloos door de zonde. De wet beloofde leven aan wie haar hielden. Voor hen was zij 

een kracht om aan te sporen dit te bereiken. Maar voor wie haar niet hielden, was zij krachteloos, 

schonk zij geen hoop. En nog minder leven tot volbrenging. De wet eist gehoorzaamheid en 

volbrenging maar de mens, het vlees, kan daaraan niet voldoen. Het is krachteloos. Dit woord wordt 

hier in zedelijke zin gebruikt om de geestelijke onmacht aan te duiden. Zie ook Rom. 4: 19; 14: 1, 2; 

2 Kor. 12: 10. 

 

Wat de wet nu niet kon: kracht geven en nog breder, levend maken, heeft God gedaan door Zijn 

Zoon te zenden. En dat om de zonde te veroordelen. Meestal laten de uitleggers dit betrekking 

hebben op Christus’ dood maar we geloven dat we dit daartoe niet moeten beperken. Christus’ hele 

leven der gehoorzaamheid op aarde is een veroordeling der zonde. Hij heeft volkomen voldaan aan 

de eis der wet: God en de naaste lief te hebben. Dit Zijn hele leven veroordeelde de zonde, liet zien 

dat de goed geschapen eerste mens dit ook gekund had. In Zijn zending veroordeelde God de zonde. 

Niet de zondaar maar zijn uitvallen. De wet was krachteloos omdat de mens het was. De wet was 

niet krachteloos in Christus; Hij volbracht ze innerlijk en uiterlijk en daardoor had Hij recht op het 

leven dat zij belooft. Dit nu heeft Hij afgelegd en Gode volkomen ten offer gebracht. 

 

In de gedaante van het vlees der zonde. 

Hoe is Christus nu gezonden? In heerlijkheid en kracht? Neen, gelijkend op de mensen. In alles 

hunner gelijkend geworden. Men lette er op dat er niet staat, gelijkheid of volkomen gelijkheid; er 

staat gelijkendheid wat we weergeven door: gelijkenis. Hij leek eenzelfde vlees te hebben als de 

zondige mens maar was daarom geen zondaar. 

 

De woorden: „gelijkenis van het vlees der zonde” wijzen er mede op dat we aan heel het aardse 

leven van Christus moeten denken en niet alleen aan Zijn offerdood. 

 

Men lette er op dat er niet staat dat Hij in het zondige vlees kwam. Hij kwam in zekere 

overeenkomst er mee, was er dus ook van onderscheiden. 

 

Terwille van de zonde. Hoewel geen zondig vlees hebbend, kwam Hij toch met betrekking tot de 

zonde. Er staat niet: ten behoeve van ons; Christus werd tot zonde gemaakt ten behoeve van ons, 

zegt 2 Kor. 5: 21. Dit wordt hier niet gezegd; Hij kwam met betrekking tot, ter wille van de zonde. 
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Daarom mede is het niet nodig om onder het in het vlees veroordelen van de zonde alleen op Zijn 

kruisdood te laten slaan. Het veroordelen van de zonde ligt in de gehele zending van de Zoon, in 

Zijn menswording en in Zijn volkomen wandel in de dagen Zijns vleses voor Zijn Vader in de 

hemelen. Dit alles was om te doen zien dat de zonde noch uit God noch noodzakelijk was. Het was 

met betrekking tot de zonde dat Hij kwam en in de gelijkenis van het vlees veroordeelde God de 

zonde van het vlees. 

 

De zeventig „weken” van Dan. 9 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Inleiding. 

 

Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over de profetie der zeventig weken van Dan. 9. In de 

eerste eeuw van onze jaartelling meenden nagenoeg alle Joden, dat het vierde beest van Dan. 7: 7 

een voorstelling was van het Romeinse rijk, evenals de hoorn van Dan. 8: 9-12. De ,,weken” van 

Dan. 9 waren voor hen jaarweken, en werden gerekend vanaf de verwoesting van de eerste Tempel 

tot die van de tweede. Volgens hun berekening zou deze laatste in het jaar 68 na Christus plaats 

vinden. Het 70ste zevental jaren van Dan. 9: 26 en de „tijd der benauwdheid” van Dan. 12: 1 waren 

dan ook. naar hun mening, al aangebroken en zouden weldra, samen met de val van het Romeinse 

rijk, eindigen. Volgens de geschiedschrijver Jozefus werden de Joden in het jaar 66 aangedreven 

zich tegen Rome te verzetten omdat ze toen verwachtten dat een man uit hun land de wereldheer-

schappij zou bemachtigen. Hoe groter toen de nood werd in Jeruzalem, hoe meer ze dachten het 

einde te hebben genaderd. Toen, tenslotte, in het jaar 70 de belegering begon, scheen het einde 

nabij. Maar na de verwoesting van Jeruzalem bleek het dat de Messias nog niet gekomen was. 

Sommigen meenden dat de laatste week van Daniël wel verlopen was en de Messias had kunnen 

komen, maar dat dit onmogelijk was gemaakt door de ontboetvaardigheid van Israël. Anderen 

dachten dat er nog 3 ½ jaren moesten volgen op de 70 jaarweken. Later, meende men dat het niet 3 

½ jaren moesten zijn, maar een volle jaarweek. Ze werden natuurlijk steeds door de feiten 

ontgoocheld en ten slotte kwamen velen er toe zich tegen alle toekomstberekeningen te verzetten. 

 

Gedurende het laatste honderdtal jaren werden de berekeningen wederom opgenomen door 

Christenen, die in de inspiratie der Schrift geloofden en weer meer aandacht begonnen te schenken 

aan de profetie. Ditmaal ging het natuurlijk over de berekening van de tijd der tweede komst van 

Christus en het begin van het Koninkrijk op aarde. 

 

We zullen hier niet uitweiden over de verschillende wijzen waarop die zeventig jaarweken werden 

begrepen. Een der voorgestelde oplossingen (die door de Companion Bible wordt voorgesteld), die 

we zelf ook voorlopig hadden aanvaard, beschouwt de 7 + 62 jaarweken als een doorlopende tijd, 

die eindigt in het jaar 29 bij het kruis. Het begin van die 483 jaren zou dus vallen in 454 vóór 

Christus. In dit jaar zou koning Arthahsasta aan Nehemia een brief overhandigd hebben in verband 

met het herbouwen van Jeruzalem, Neh. 2: 7, 8. Het zou deze brief geweest zijn, die bedoeld werd 

door de woorden van Dan. 9: 25 ,,de uitgangs des woords, om te doen wederkeren, en om 

Jeruzalem te bouwen”. De Companion Bible veronderstelt dus, dat het eerste jaar van Kores 

overeenstemt met het jaar 426, Volgens deze opvatting ligt de 70ste jaarweek nog in de toekomst en 

vormt de laatste zeven jaren van onze aioon, eindigende met de tweede komst van Christus. 

 

Nu was deze interpretatie misschien te verdedigen enkele tientallen jaren geleden, toen men nog 

kon veronderstellen dat het 20ste regeringsjaar van koning Arthahsasta in 454 viel en het 1ste jaar 

van Kores in 426. Maar, waar de geschiedkundigen en de archeologen het algemeen eens zijn, dat 

dit lste jaar van Kores in 538 viel, vroegen we ons af of de nieuwere gegevens der opgravingen het 
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toelaten de chronologie van de Companion Bible te behouden. We waren dus verplicht de chrono-

logie opnieuw, van meet af, te onderzoeken, rekening houdende met hetgeen de oude geschriften en 

de resultaten der opgravingen ons kunnen leren. 

 

Misschien vraagt iemand waarom het niet beter is alleen op de Schrift te steunen. Het antwoord op 

deze vraag is, dat dit waarschijnlijk wel mogelijk is voor het tijdperk dat tussen Adam en de terug-

keer uit de ballingschap ligt, maar niet voor de periode tussen deze laatste en het begin van onze 

jaartelling. De Schrift geeft ons geen voldoende aanduidingen in dit laatste geval en het is dan, 

steunende op een bijzondere interpretatie van de 70 jaarweken, dat de Companion Bible aan dit te 

kort tracht te voldoen. Maar in de oude geschriften en vooral door de spade hebben we juist zeer 

talrijke en precieze aanduidingen betreffende de tijdruimte vanaf de ballingschap. Naar onze me-

ning zou het zeer onvoorzichtig zijn deze volkomen te verwaarlozen omdat ze in strijd zijn met een 

bijzondere interpretatie der profetie. We menen dat we steeds bereid moeten zijn onze uitleg te 

herzien en ons af te vragen of betrouwbare geschiedkundige informatie ons niet kan helpen een 

meer Schriftuurlijke interpretatie te vinden. Het betreft hier dus niet de voorkeur te geven aan 

menselijke wetenschap, maar wel gebruik te maken van wel bepaalde gegevens om een deel der 

chronologie aan te vullen waarover de Schrift ons niet inlicht. En daarna te onderzoeken, hoe we de 

profetie kunnen uitleggen. 

 

De aanduiding der oude schrijvers en der archeologie komen voort uit de verschillende delen van 

het Nabije-Oosten, bijv.: uit Mesopotamië, Syrië en Egypte. Door vergelijking tussen al de 

gegevens kent men nu de datum van de meeste gebeurtenissen meestal tot op één jaar na. Voor de 

tijden waar men zowel aanduidingen heeft in de Schrift als in de geschiedenis kan men aantonen dat 

er volkomen overeenstemming is. Voor de oudere tijden geeft de Schrift veel méér inlichtingen dan 

de spade, en het is dan ook het Boek dat beslist voor wat betreft chronologie en de gang van zaken. 

Alle beweringen der afbrekende kritiek aangaande historische onbetrouwbaarheid van boeken zoals 

Ezra, Nehemia, Ezechiël worden steeds door de feiten, de gegevens der archeologie, gelogenstraft. 

De welbekende oriëntalist en archeoloog W. F. Albright schreef: ,,Elke zakelijke vondst van de 

laatste tijden vergroot het bewijsmateriaal, beide voor de oude datum van het boek Kronieken en 

voor de zorg met welke de schrijver oude boeken, documenten en mondelinge overleveringen, die 

tot zijn beschikking stonden, aanhaalde en verzamelde.” Deze schrijver toont bijv. aan hoezeer een 

der grote „autoriteiten”. Prof. Torrey, zich vergiste toen hij de aanduidingen van Ezechiël in twijfel 

trok. 

 

Voor wat dan het tijdperk der ballingschap, en daarna, betreft hebben we zeer betrouwbare 

gegevens. Soms is er een onzekerheid van één jaar. Maar deze vindt men ook in de Schrift. Zo 

plaatst Jeremia 52 dezelfde gebeurtenis in vers 12 in het 19de jaar van Nebukadnezar en in vers 29 

in het 18de jaar. Dergelijke verschillen worden veroorzaakt door het gebruik van twee verschillende 

tijdrekeningen. Soms rekent men het eerste jaar van een koning vanaf zijn troonsbeklimming, ge-

woonlijk echter vanaf de eerste Nisan van het volgende jaar. Soms rekent men met de godsdiensti-

ge, soms met de burgerlijke telling der maanden. In het ene geval begint het jaar dan 6 maanden 

later dan in het andere. 

 

Met het oog op de betrouwbaarheid der tijdsbepalingen waarover wen nu beschikt, vonden we het 

nodig al de ons bekende vroegere berekeningen te herzien. Tot ons spijt was het ons niet mogelijk 

de chronologische aanduidingen van de Companion Bijbel te blijven aanvaarden. Al is dit werk van 

grote waarde voor wat betreft de Schrift zelf, toch vonden wij dat het niet genoeg rekening houdt 

met goed vaststaande gegevens der wetenschap (bijv. in verband met de eerste hoofdstukken van 

Genesis) en der geschiedkunde (bijv. betreffende de koningen van Babylonië en van Perzië). 

Natuurlijk ontbraken, bij het opstellen der aantekeningen en der Aanhangsels, de zeer talrijke 

inlichtingen die de Archeologie ons de laatste tientallen jaren heeft verschaft. 
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In dit epistel geven we een der resultaten van ons onderzoek, vooral hetgeen in verband staat met de 

profetie der 70 weken. We beginnen met enkele aanduidingen betreffende de Babylonische en de 

Perzische koningen en de datums van gebeurtenissen die van belang zijn voor de interpretatie van 

deze profetie. 

 

1. De koningen van Babylonië, Perzië en Medië. 
 

In de onderstaande tabel geven de getallen de regeringsjaren aan. Gewoonlijk rekent men het eerste 

jaar vanaf de lste Nisan (april) van het jaar dat volgt op de troonsbeklimming. 

 

Aantal jaren voor 

het begin van onze 

jaartelling 

 

      BABYLONIE 

 

          PERZIE 

 

MEDIE 

-650 Assurbanipal (668-625) 

 

 

 

Napolassar (625-605) 

 

 

Kores I (640-600) 

 

 

 

Cyaxeres (625-612) 

 

-600 

 

 

 

 

 

Nebukadnezar (605-562) 

 

Evil-Merodach (561-560) 

Nergal-Sarezer (559-556) 

 

 

Kambyses I (600-559) 

 

 

 

 

Arbeces (611-585) 

 

Astyages (584-550 

 

 

 

 

-550 

 

Nabonidus (met Belsa-

sar) (556-539) 

Kores II (de Grote) 

(558-529) 

 

Kambyses II 

(528-522) 

 

-500  Darius I (Hystaspes) 

(521-487) 

Xerxes I (Ahasveros) 

(486-465) 

Arthasasta I 

(464-424) 

 

-450 

 

 

  

 

Darius II (423-404) 

 

-400    

 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 71. 

 

9. De vraag naar het ,,hoe” der opstanding. 

 

Paulus vertrouwt dat zijn onderricht velen tot de nuchterheid zal terugroepen. Hij weet echter ook 

dat er anderen zullen zijn die zijn leer op zijn minst genomen in twijfel zullen trekken en zeggen: 

Hoe kan dat nu? Hoe zullen de doden opgewekt worden en met welk lichaam zullen zij komen, vs. 

35. Het lichaam gaat de aarde in; vlees, zenuwen, hersenen ja zelfs de beenderen worden stof en dit 
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gaat over in planten, later in dieren en (of) mensen. Hoe kan nu een dode die alles verloren heeft 

weer opstaan. Dit is immers onmogelijk. Moet hij al zijn stofdeeltjes weer terugkrijgen? 

 

De vraag der Korintiërs kan ook nu nog gesteld worden en wel van twee zijden: van materialistische 

en van spiritualistische zijde. De een kan zeggen: bij de dood is alles uit. Zo bij vele Humanisten 

van tegenwoordig. De ander: wat hebben we met het lichaam van doen, de geest leeft voort, dit is 

de echte mens en deze behoeft het lichaam niet meer. (Zo de Spiritualisten en Spiritisten van nu. 

Aan beide partijen geeft Paulus een antwoord. Waar deze groepen onder de Korinthische gelovigen 

waren begint de apostel met een berisping: Gij dwaas. Die vragen schijnen allen van nadenken te 

getuigen maar zij tonen een grote onkunde t.o.v. de sprake der natuur en haar wetten. 

 

10.Niet levend gemaakt tenzij het sterft. 

 

Denk eens wat er gebeurt met zaad, zegt Paulus in vs. 36. Neem bijv. een graankorrel; het kan ook 

een andere graansoort zijn. Hij wordt in de aarde gelegd en wat dan? Kan die korrel er weer 

uitkomen zoals hij er in ligt? Immers neen. Het zetmeel moet omgezet worden, de zaadhuid 

doorbroken. Dit noemt Paulus een sterven. Eerst dan kan hij tot ontwikkeling komen, levend 

gemaakt worden zoals er staat. De levendmaking bedoelt de ingelegde levenskiem tot hoger staat te 

doen uitspruiten. Daarbij verliest de korrel echter zijn oorspronkelijke vorm en ziet er na zijn 

,.opstanding” uit de aarde heel anders uit. Hij heeft een ander lichaam gekregen. De korrelvorm is 

overgegaan in stengel- en bladvorm ja komt zelfs tot de bloemvorm. De levendmaking is het doen 

ontplooien van het in kiem verborgen wezen in een andere staat, nadat het zijn windselen heeft zien 

en doen afsterven. Het verandert dan van ,,lichaam” en vertoont zich veel schoner dan de korrel 

was. 

 

Zo is het nu ook met de opstandig. Hierbij krijgt elk zaad van God zijn eigen lichaam behorend bij 

het inwendige wezen. De tarwekorrel wordt tarweplant, zo de roggekorrel roggeplant. En zo is het 

ook met de gelovigen. Elk hunner zal dat lichaam krijgen wat bij zijn wezen past. 

 

Op één ding is hier nog te letten. Als men zaad zaait dan ontstaat het gewas op dezelfde plaats als 

waar het zaad gezaaid is. Het is niet zo dat men ergens iets zaait en er tien of honderd meter verder 

het nieuwe gewas opkomt; dat ontstaat op de plaats zelf. Welnu, zo is het ook met de opstanding; 

daar waar de dode gelegd wordt, neerzinkt, of uiteindelijk terecht komt, daar staat hij op, zo komen 

zij uit het graf, uit de zee, uit de dood. M.a.w. het opstandinglichaam vindt zijn nauwe aansluiting 

aan de dode en is niet iets dat aan een „onsterfelijke ziel” wordt toegevoegd. 

 

Paulus’ vergelijking leert ons nog iets, n.1. dit, dat er in de dode een beginsel moet sluimeren dat 

zich in de opstanding ontplooit en een nieuwe vorm aanneemt. Die vorm zal nu zeker wel de 

gewone menselijke zijn want engelen vertonen zich ook als mensen en velen zullen hun gelijk 

wezen en Christus werd ook in menselijke gedaante gezien, Op. 1, maar toch zal het nieuwe 

lichaam andere eigenschappen hebben dan het oude zoals een plant andere eigenschappen heeft dan 

een korrel. 

 

Welk een diepe les ligt hierin. Paulus verwijst naar de natuur om van haar althans enige trekken der 

opstanding te leren. Wij moeten dit niet verzaken. Hij zou mogelijk nu hebben gewezen op de 

bekende ontwikkelingsgang van de vlinder. Voortkomend uit een eitje ontstaat de rups, beeld van 

onze ziellijke (tegenwoordige) bestaanswijze; deze wordt een pop, beeld van de doodstoestand, een 

slaap; uit deze pop komt de vlinder, beeld van de opstanding. Dit geldt dan voor de gelovigen. Zij 

alleen komen tot hogere levensopenbaring. 
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11.Een bloot graan. 

 

Gij zaait slechts een bloot graan al naargelang de soort is, zegt Paulus in vs. 36. Voor „bloot” staat 

hetzelfde woord dat op andere plaatsen door „naakt” vertaald is. We wezen daar al op bij de 

behandeling van 2 Kor. 5. Het is door „naakt” vertaald in Mt. 25: 36, 38, 43, 44; Mk. 14: 51, 52; 

Joh. 21: 7, Hand. 19: 16; 2 Kor. 5: 3; Heb. 4: 13, Jak. 2: 15; Op. 3: 17; 16: 15; 17: 16 en ook 1 Kor. 

15: 37. Slechts één maal zet de St. Vert.„bloot”, in 1 Kor. 15; ze had daar evenzo goed „naakt” 

kunnen zetten. 

 

Een „bloot” graan betekent niet: een simpele graankorrel maar een naakte graankorrel; dit is een 

korrel zonder wortel, stengel of bladen. Het is een vorm waarin het wezen der soort tot de kleinst 

mogelijke afmeting teruggebracht is, een waarin het in zijn oervorm neerligt. Kleiner kan het niet, 

anders zou het wezen beschadigd worden, groter behoeft het niet want het heeft alles wat het nodig 

heeft tot uitgroei. Een korrel is een plantwezen in zijn kleinst mogelijke vorm en in zijn onaanzien-

lijkse verschijning; hij is „naakt”. 

 

Volgens 2 Kor. 5 kan men, als men niet levend overblijft tot de komst des Heren „naakt” be- of 

gevonden worden, „bloot”. Maar evenals de graankorrel bij het levend gemaakt worden zijn vorm 

aflegt, zo moet het „doodslichaam” van de gelovige afgelegd worden bij de levendmaking. 

Teruggebracht door de dood tot zijn kleinst mogelijke vorm, bewaard als een zaadkorrel in de 

aarde, ontdaan van het bewerktuigde lichaam, dus zonder organen tot gemeenschap met de buiten-

wereld, moet de opstanding en levendmaking afgewacht worden. In de naakte toestand blijft men 

niet, er uit komt iets voort. Maar niet hetzelfde lichaam van vroeger maar een lichaam al naar de 

groep of klas waartoe men behoort. Zoals er verschillende graansoorten zijn, zo zijn er 

verschillende opstandinglichamen. Allen echter ontvangen de een of andere heerlijkheid. Men 

houde hierbij in het oog dat het over gelovigen gaat. 

 

12.(Weder) Opstanding des vleses. 

 

De twaalf artikelen van het Algemeen Christelijk geloof leren de „wederopstanding des vleses”. Het 

woord „wederopstanding” is onjuist gekozen, men zou kunnen menen dat er eerst een opstanding is, 

dat men daarna weer sterft om vervolgens andermaal, weer, op te staan. De bedoeling is: opstanding 

des vleses. 

 

Wat verstaat men hieronder nu. Dat leert de Heidelb. Catechismus in Zondag 22 Vr. en Antw. 57. 

„Vr. Wat troost geeft de opstanding des vleses? Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van 

stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de 

kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam 

van Christus gelijkvormig zal worden.” Men ziet dat onder „vlees” hier het lichaam wordt verstaan. 

Art. 37 der Geloofsbelijdenis bewijst dit; „Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit 

de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam in hetwelk 

zij geleefd zullen hebben”. 

 

Men ziet dat de opsteller meende dat de gestorvenen hun eigen lichaam, dat in hetwelk zij geleefd 

hebben, zullen terugkrijgen. Alle vroegere stofdeeltjes, de moleculen, worden, volgens hem, weer 

tot één lichaam verenigd, weer omgezet in vlees, bloed, zenuwen, enz. We zagen al dat Paulus dit 

standpunt niet deelt. Er is een voortdurende kringloop in de natuur. In ons lichaam zijn na zeven 

jaar alle moleculen vernieuwd en als men zeventig jaar wordt heeft dit al tienmaal plaats gehad. Ons 

vlees wordt dus telkens een ander, een vernieuwd vlees en de oude moleculen gaan over tot stof en 

worden daarna mogelijk weer opgenomen in plant en verder in dier. Uit welke moleculen zou het 

opstandinglichaam nu weer opgebouwd moeten worden: uit die der eerste of die der tweede zeven 

jaren of die uit een later zevental jaren. Men ziet dat deze visie onhoudbaar is. Ze komt voort uit de 
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onderliggende gedachte dat de ziel bij de dood het lichaam verlaat en opstijgt tot God. Zuiverder 

hierin is de Geloofsbelijdenis van Athanasius die zegt: ,,Ik verwacht de opstanding der doden”. 

 

Maar, zullen er dan niet zijn die uit hun vlees God aanschouwen zullen. Zeer zeker, we zagen dit bij 

Job. Maar dit wil nog niet zeggen dat dit het vlees is van het vroegere lichaam. Hier staat vlees voor 

het nieuwe lichaam. 

 

Art. 37 is verder nog onjuist omdat het één algemene opstanding leert. „En alsdan (n.1. als de oude 

wereld in vuur en vlam gesteld wordt) zullen persoonlijk voor dezen grote Rechter verschijnen alle 

mensen, die van den beginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, verdagvaard zijnde 

door de stemme des archangels en door het geklank der Goddelijke bazuin”. Dit miskent de orden 

in de opstanding en verwart de laatste bazuin van 1 Kor. 15 met het witte-troongericht. Op. 20 leert 

dat er zeker twee opstandingen zullen zijn, dit leert ook Paulus in zijn openbaarmaking van verbor-

genheden. We zullen hieronder nader op de volgorde der opstandingen wijzen, hier zij alleen ge-

zegd dat er bij het Calvinisme een totaal gemis is aan kennis van het voornemen der eeuwen, het 

meent dat bij ’s Heren wederkomst de wereld vergaat, wat mede door de vertaling: „voleinding der 

wereld” van Mt. 34 in de hand gewerkt wordt. 

 

13.Het geloof ijdel. 

 

Het graan dat in de aarde valt leert ons twee dingen. Ten eerste dat we niet Plato moeten volgen in 

zijn uit het lichaam scheidende ziel, neergelegd in art. 37 der Geloofsbelijdenis; dan is er geen 

opstanding maar alleen reïncarnatie; het weer in het vlees komen. Nu zal men zeggen dat de Catech. 

zegt dat het lichaam van de gelovige aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden, 

maar dit veronderstelt twee trappen: eerst opstanding van het vlees, het vroegere lichaam en daarna 

verandering, terwijl de Schrift leert dat de doden (hiermee worden gelovigen bedoeld) opgewekt 

worden in heerlijkheid vs. 43, onverderfelijk, vs. 52; er is dus geen tussentrap. Ten tweede dat we 

niet in het Spiritualisme, (en Spiritisme) moeten vervallen en vrijmaking en verheerlijking van de 

mens bij of vlak na het sterven moeten zien plaats hebben. Het nieuwe graan ontstaat uit de korrel 

die in de aarde is gelegd maar krijgt niet de halm terug die hem droeg en de verheerlijking heeft niet 

plaats dan bij de opstanding, vs. 42. Wie meent dat er geen werkelijke opstanding van de doden 

plaats heeft, wat iets anders is dan opstanding des vleses, heeft een geloof zonder ware Schrift-

inhoud, een dat in dit opzicht ,,ijdel”, leeg is. 

 

14.Hemelse en aardse lichamen. 

 

We zetten 1 Kor. 15 voort. Paulus werkt nu het geven van een nieuw lichaam uit in tweeërlei beeld: 

ten eerste door te wijzen op het verschil in de soorten vlees samenhangend met het verschil in 

wezen, vs. 39 en ten tweede door meer rechtstreeks te wijzen op de twee sferen van hemelen en 

aarde. Er is n.1. tweeërlei opstanding; die voor het verblijf op aarde, die voor dat in de hemelen. Er 

zijn, zegt hij, aardse en hemelse lichamen. Van de hemelse noemt hij de zon, de maan en de sterren 

en in de laatste maakt hij nog onderscheid t.o.v. hun glans, vanuit de aarde bezien. De aardse heeft 

hij aangeduid door de verschillende soorten vlees. 

 

In structuur gezet vinden we: 

al  /  40   Vier soorten vlees. 

b1  /  40    Hemelse lichamen.  

a2  /  40   Aardse lichamen. 

b2   41     Zon, maan, sterren. 

 

Op aarde zullen vier groepen zijn, voor de hemelen drie. Mogelijk beeldt de zon de hogepriester-

groep uit, de maan de priestergroep, de sterren de levietengroep. In deze zijn sterren met verschil-
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lende glans. Voor de aarde zijn vier groepen getypeerd door vier soorten vlees. 

 

15.Afschaduwing bij Israël. 

 

In Ex. 24 vinden we mogelijk een afschaduwing van wat eenmaal antitypisch gezien zal worden. Na 

de verbondsluiting mochten met Mozes een aantal mannen op de berg Sinaï klimmen. Het volk 

moest beneden blijven; zij vormden de aardse groep, later ingedeeld in vier maal drie stammen 

(Num. 2). De berg werd bestegen door Mozes en Aäron, type van de zon-groep, Nadab en Abihu, 

type van de maan-groep en zeventig oudsten, type van de sterrengroep. Zo vinden we:

 

Type       Antitype 

 

Israël - onder aan de berg     Aardse lichamen 

Twaalf stammen, vier maal drie    Vier soorten vlees 

Groepen op de berg      Hemelse lichamen 

Drie soorten: Mozes - Aäron     Zon-groep 

          Nadab - Abihu     Maan-groep 

                     Zeventig oudsten   Sterren-groep

 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 47. 

 

Na deze beloften geeft de Here aan Abraham „het verbond der besnijdenis”, Hand. 7: 8. Dit moest 

Israël onderhouden op straffe van uitroeiing van hem die dit niet deed. 

 

De besnijdenis plaatste Israël in een bijzondere betrekking tot God. Het werd er door tot Zijn 

bijzonder volk afgezonderd. Israël was niet beter dan andere volken maar het stond nader tot God. 

Dat was de ene zijde; de andere was dat de besnijdenis heen wees naar de geestelijke besnijdenis 

des harten, iets waarop Mozes wijst in Deut. 10: 16, waartoe Jeremia ook oproept, Jer. 4: 4, maar 

waartoe Israël niet gekomen is (de enkelingen uitgezonderd) maar die de Here eenmaal aan hen 

voltrekken zal. Deut. 30: 6. Daartoe is Christus besneden. Israël heeft dus niet afgedaan en daarom 

bleef de besnijdenis van kracht in het N.T. en zal ze er ook zijn in de toekomst, Ez. 44: 9. Mede 

daarom kan de doop niet in haar plaats gekomen zijn. 

 

Wie inziet dat Israël eenmaal hersteld wordt en tot de geestelijke besnijdenis zal komen, zal ook 

inzien dat, nog afgezien dat de doop nergens een teken of zegel heet, hij deze beide niet kan zijn 

van een verbond dat op Israël betrekking heeft en welks teken bij Israël voortgezet wordt. Hij kan 

dus ook niet aan de kinderen der gelovigen van nu doen wat de besnijdenis voor het Joodse volk 

deed. 

 

Men kan vragen, als dan de beloften voor Israëls en onze kinderen niet dezelfde zijn, welke zijn dan 

die voor onze kinderen. Hierop geeft de Schrift geen rechtstreks antwoord. Volgens 1 Kor. 7: 14 

zijn onze kinderen heilig, zij staan op het terrein Gods en liggen niet in de macht van het Heiden-

dom. Als zij jong sterven zijn zij niet verloren maar zullen zij om het geloof der ouders of van een 

hunner ingaan in het leven der toekomende eeuw en dan in Christus kunnen gaan geloven. Worden 

zij ouder en komen zij tot meer zelfbewustzijn dan kunnen zij meer dan één roeping ontvangen, 

hetzij tot aards aionisch, hetzij tot hemels-aionisch leven hetzij tot het Lichaam van Christus. 

Daarom heeft de Schrift hierop geen eenvormig antwoord gegeven en is de positie open gelaten. 

 

Te zeggen dat de doop aan onze kinderen hetzelfde doet als de besnijdenis aan Israël is onjuist om 
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de volgende redenen: 

 

le. De besnijdenis in het vlees wees op de besnijdenis van het hart, wat de doop niet doet. 

2e. De besnijdenis bij Israël wees, in verdere strekking, heen naar Christus’ besnijdenis aan het  

      kruis, de doop wijst naar Zijn dood. 

3e. De besnijdenis van het hart behoefde niet gevolgd te worden door de dood, integendeel  

      getuigde zij van verder leven; dit doet de doop niet, die getuigt van de dood. 

4e. De besnijdenis is in de N.T. bedeling voor Israël niet afgeschaft; vele besnedenen werden toen  

      ook gedoopt; als de doop nu hetzelfde aan hen deed is of de eerste óf de laatste niet nodig. 

5e. De besnijdenis had naast de geestelijke ook een nationale betekenis; daardoor behoorde men  

      tot Gods bijzondere volk, Zijn eerstgeboren volkenzoon; dit doet de (kinder) doop zeer zeker  

      niet. 

6e. De besnijdenis is teken van het verbond der besnijdenis, Gen. 17: 11; Hand. 7: 8. Dit is een  

      verbond voor Abrahams nakomelingschap in de natuurlijke lijn. 

7e. De besnijdenis, al was ze uit de vaderen, Joh. 7: 22, werd door Mozes in de wetgeving  

      opgenomen, Lev. 12: 3. Wie zich liet besnijden moest de gehele wet volbrengen, Gal. 5: 3;  

      waarom maakt men de doop, als hij de besnijdenis zou vervangen, dan los van de wetsin- 

      zettingen; wie de (kinder) doop aanvaardt moet ook de wet aanvaarden èn omdat hij tot het  

      geestelijk Israël behoort èn omdat de wet niet ontbonden mag worden, Mt. 5: 17, 18. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXX   No. 12.   DEC. 1958 

 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 12. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN ISRAËL 11 

 

De ondergang der Egyptenaars.  -  Profetie - Symboliek - Lering. 

 

Door geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door droog land, terwijl de Egyptenaars toen zij 

het ook beproefden, verzwolgen zijn.        Vs. 29. 

 

,,En de Egyptenaars vervolgden ze (de Israëlieten) en gingen achter hen, al Farao’s paarden, zijn 

wagens en zijn ruiters, in het midden der zee”,      Ex. 14: 23. 

 

Het was nacht toen Gods volk de tocht ondernam. De Egyptenaars hebben het door de zee trekken 

ontdekt en gingen achter Israël aan. Maar zij hadden geen geloof, zij werden alleen bewogen door 

hartstocht en haat. Toen ze midden in waren, in de morgenwake, deze begon om twee uur ’s nachts,  

kwam de tijd waarop Gods lankmoedigheid die zo lang geduurd had, eindigde. „En het gebeurde in 

de morgenwake dat de Here zag op het leger der Egyptenaars. En Hij stiet de raderen hunner wa-

gens weg en deed ze zwaarlijk voortgaan,” vs. 24. Toen wilden de Egyptenaars vluchten, vs. 25, 

maar het was te laat, want Mozes moest zijn hand uitstrekken over de zee en toen keerde het water 

terug en verdronk het gehele leger, vs. 26-28. 

 

Niet alleen toen en niet alleen veertig jaar later maar zelfs enige eeuwen daarna is deze ondergang 

van Egypte onder de omringende volken een reden geweest om voor Israëls God te vrezen, Ex. 15: 

14-16, Joz. 2: 10, 9: 9,1 Sam. 4: 8. Niet minder leefde Gods wonderdaad voort in Israëls geschie-

denis, Ps. 78: 12, 13; 106: 8-12; 136: 13, 15; Neh. 9: 9-11. 

 

Het slaan van de zee, de inham der zee van Egypte, zal nog eenmaal plaats hebben, is het dan al niet 

omdat een Farao Gods volk achtervolgt, dan is het toch om een weg te banen voor dat deel ervan 

dat in (Beneden-) Egypte in Pathros (Opper-Egypte) en in Morenland (Abessynië) woont om hen 

naar het Land der vaderen te doen wederkeren, Jes. 11: 15. 

 

In 1 Kor. 10 wijst Paulus er op dat Israëls doortocht een symbolische betekenis had. Hij noemt het 

doorgaan tussen de wateren met de wolk boven hen een doop. Hierbij werd Israël tot in Mozes 

gedoopt. Zij namen hem als leider en voorman aan, schaarden zich om hem. 

 

Op één punt moet nog gewezen worden. Er staat niet dat geheel Israël geloofde. In Deut. 32: 20 

heet het volk ,,een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is”. Door ongeloof kon 

het Kanaän niet ingaan. Moeten we het geloof van Heb. 11: 29 zien als gelijkend op dat van hen die 

in steenachtige plaatsen bezaaid zijn (Mt. 13)? We menen van niet en geloven dat de oplossing van 

de moeilijkheid ligt in het voornaamwoord dat de Heilige Geest hier gebruikt. Er staat: Door geloof 

trokken zij door de Rode Zee. Er staat niet dat geheel Israël geloofde en dit is ook niet het geval 

geweest want uit de latere geschiedenis blijkt duidelijk dat het volk veelzins ongelovig was. Die 
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„zij” was het gelovig deel zoals Mozes, Aäron, Jozua, Kaleb en anderen. Nu ging wel geheel Israël 

door de zee maar niet uit kracht van hun geloof maar wegens het geloof dergenen die op Gods 

Woord vertrouwden, zoals de gehele bemanning behouden werd door Paulus’ geloof, Hand. 27. We 

wezen al op Ps. 106 en kunnen dit aanvullen met Ex. 15: 31: Pas toen Israël bevrijd was, geloofde 

het in de Here; en dit was dan maar een tijdgeloof. 

 

Het is niet genoeg dat anderen voor ons geloven en we delen in de zegen die daarvan uit gaat. Het is 

zaak dit zelf te doen. Daarom zij gewezen op Paulus woord: „Onderzoekt uzelve of gij in het geloof 

zijt”, 2 Kor. 13:5. 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 60. 
 

Rom. 8: 4 opdat aan de rechtseis der wet zou voldaan worden in ons die niet naar het vlees 

wandelen maar naar de Geest. 

 

Aan de rechtsvordering der wet voldaan. De meeste uitleggers zien in dit vers de voortgaande 

heiliging van de gelovige en een doen der wet uit dankbaarheid. We geloven niet dat dit juist is. De 

wet is niet tot regel der dankbaarheid gegeven want ze is volgens Paulus’ woord in 1 Tim. 1: 9 niet 

voor de rechtvaardigen gezet maar voor de onrechtvaardigen. Als men haar als regel der 

dankbaarheid stelt, maakt men geen wettelijk gebruik van haar. We zijn van de wet bevrijd niet om 

haar nu beter te kunnen gaan doen, maar om op een hoger plan te worden gesteld, op andere bodem, 

om in de nieuwe schepping te wandelen. We zijn gerechtvaardigd buiten de wet om en leven nu niet 

meer onder de wet maar onder de genade. Christus is het einde, het einddoel der wet tot 

gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Laten we daarom, ook door de leer van het doen der wet 

uit dankbaarheid niet meer onder het juk der wet worden gebracht. Christus is onze wet, de Geest 

des levens ons richtsnoer. Als vanzelf zullen we dan in de liefde wandelen. Daarvoor is er geen wet 

gegeven. En al is de standaard hoger en het pad moeilijker, daarmee mogen we het niet verlaten om 

weer in de wet te gaan leven. We voldoen aan de rechtsvorderingen ervan, niet omdat we de wet 

willen doen, maar omdat de liefde als vanzelf doet wat de wet uitwendig eist. 

 

Rechtseis vervuld. Men lette er op dat er niet staat: “opdat wij de rechtseis der wet vervuld zou 

worden” en dan niet „door” ons maar “in” ons. Dit wijst er op dat er in het leven van de gelovige 

een macht is die hem omzet en bekwaamt. Het is de Geest. In overeenstemming met Hem moeten 

wij wandelen. 

 

Het woord rechtseis vonden we al in Rom. 1: 32, 2: 26 en 5: 16, 18; met Lk. 1: 6; (rechten) Heb. 9: 

1, 10 (rechtvaardigmaking) Op. 15: 4 en 19: 8 zijn dit alle teksten waarin het voorkomt (10). Het 

betekent meestal wat naar de eisen van het zedelijkheidsgevoel of Gods instelling gerechtvaardigd 

is. In Rom. 8: 4 is de rechtseis een wandel in de liefde tot verheerlijking van God en ten bate van de 

naaste. 

 

Wandelen naar het vlees is wandelen naar de oude mens. Wandelen naar de Geest is wandelen door, 

met, in de Geest des levens. Naar het vlees is: volgens de wil van ons zelf, naar de Geest is naar 

Gods wil. Naar het vlees is zijn leden stellen tot wapenen der ongerechtigheid, naar de Geest is het 

zijn leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dan is er liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing), 

Gal. 5: 22, dingen die meer inhouden dan de wet eist en die uit het hart moeten voortkomen en 

daarin moeten leven. 
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De zeventig „weken” van Dan. 9 
 

door S. Van Mierlo. 

 

(Vervolg) 
 

Ziehier enkele schriftdelen waarin de namen van deze koningen voorkomen: 

 

Nebukadnezar (of Nebukadrezar): 2 Kon. ; 1 en 2 Kron.; Ezra; Nehemia; Esther; Jeremia; Ezechiël; 

Daniël. 

 

Evil-Merodach: 2 Kon. 25: 27; Jer. 52: 31. 

 

Nergal-Sarezer: Jer. 39: 3, 13. 

 

Belsazar: Dan. 5: 2, 9, 22, 29, 30; 7: 1; 8: 1. (Nabonidus, die het beheer meestal in handen van zijn 

zoon Belsazar liet, wordt niet in de Schrift vermeld). 

 

Kores II (koning van Perzië, of ,,de Perziaan”): 2 Kron. 36: 22, 23; Ezra; Jes. 44: 28; 45: 1; Dan. 1: 

21; 6: 29; 10: 1. 

 

Darius 1 (koning van Perzië): Ezra; Hag. 1: 1; 2: 1, 11; Zach. 1: 1, 7; 7: 1. Deze Darius was de zoon 

van Hystaspes, die niet in Schrift vermeld wordt. Darius de Perziaan, van Neh. 12: 22 is waarschijn-

lijk dezelfde Darius I. Sommigen menen dat hij de Darius II van onze lijst is. 

 

Darius de Meder, van Dan. 6, 9 en 11 kan niet overeenstemmen met een der twee al vermelden, 

want deze zijn Perzen. Tot nu toe werd zijn naam niet gevonden in de archeologische schriften. Hij 

werd waarschijnlijk door Kores II aangesteld over Babylon in het jaar 539, toen Kores die streek 

had bemachtigd. Daniël spreekt over deze Darius de Meder in de jaren vóór en na de val van 

Babylon (539). 

 

Ahasvevos (gewoonlijk Xerxes genoemd in de geschiedenis): Ezra 4: 6; Esther. 

,,Ahasveros” is meer een titel dan een naam, zoals men uit Esther 1: 1 kan zien. De Ahasveros van 

Dan. 9: 1, vader van Darius de Meder, is niet de bovenvermelde. 

 

Arthahsasta I (koning van Perzië): Ezra en Nehemia. In de geschiedenis meer bekend onder de 

naam van Artaxerxes. 

 

Kores I en Kambyses I en II worden niet in de Schrift vermeld. De koningen van Medië ook niet. 

 

Behalve Darius de Meder zijn al deze koningen goed bekend door de oude geschriften (bijv. van 

Herodotus, Ptolemeus, Jozefus) en de talrijke inschriften die de spade aan het licht heeft gebracht. 

Door een vergelijking met de gegevens uit andere landen, bijv. Egypte, was het mogelijk de re-

geringsjaren die we in onze tabel aangeven, vast te stellen. De namen die we in de Schrift vinden, 

stemmen goed overeen met die van de andere bronnen. De wijze van schrijven en de uitspraak 

waren natuurlijk niet juist dezelfde in de verschillende landen. 

 

2.Belangrijke data. 
608.  Farao Necho vervangt Josia door Jojakim, 2 Kon. 23: 34. 

606.  Nebukadnezar belegert Jeruzalem, Dan 1: 1. 

605.  Nebukadnezar bestijgt de troon in het 4e jaar van Jojakim, Jer. 25: 1. 

597.  Jojakim door Nebukadnezar gevangen genomen, 2 Kron. 36: 6. Jojachin wordt koning, 
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regeert 3 maanden, 2 Kon. 24: 6-8 en wordt naar Babylon weggevoerd, 2 Kon. 24: 15. 

Ezechiël rekent de jaren meestal vanaf de ballingschap van Jojachin, soms vanaf de val van 

Jeruzalem. Volgens de kleitafeltjes, die in 1956 in de Babylonische „archieven” gevonden 

werden, had de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar plaats in de maand Maart van 

zijn 7de regeringsjaar. Dat is in 597 volgens de Babylonische jaartelling. 

597.  is ook het 1ste regeringsjaar van Zedekia, 2 Kon. 24: 17. 

588.  De 10de dag van de 10de maand van het 9de jaar van Zedekia rukte Nebukadnezar op tegen 

Jeruzalem, 2 Kon. 25: 1. Op diezelfde dag gebeurde tot Ezechiël, die in Babel was, een 

Woord des Heren, dat hem over de gebeurtenissen in Jeruzalem inlichtte. Deze datum moet 

van groot belang zijn, want de Here zei: „Mensenkind, schrijf u de naam van de dag op, 

even van deze zelfde dag”, Ezech. 24: 1,2. De 10de maand van dit jaar stemt overeen met 

Januari 588. Jeremia bevond zich toen te Jeruzalem, opgesloten door Zedekia, Jer. 32. In het 

10de jaar van Zedekia gebeurde hem meerdere malen een Woord des Heren in verband met 

de nabij zijnde inname en verbranding van Jeruzalem, en de verstrooiing van het volk, ten 

gevolge van zijn afgoderij. Maar tevens zei de Here dat Hij ze opnieuw zou vergaderen en 

hen zeker doen wonen. Dit werd ten dele vervuld na de komst van Kores, maar de volledige 

vervulling, met het maken van het aionisch verbond, vs. 40, moet nog in de toekomst ge-

beuren. 

Door een ander Woord kondigt de Here dan ook de komst aan van de Spruit van David, Jer. 

33: 15. 

In deze reeks Woorden des Heren is geheel in het bijzonder sprake van de wederkeer van 

Israël en het bouwen van Jeruzalem. 
De maand waarop Jeremia dit Woord ontving wordt niet aangegeven. Het kan nog in het 

jaar 588 zijn, maar ook in 587, want het 10de jaar van Zedekia begint met April 588 en 

eindigt dus in Maart 587. 

587.  De 7de dag van de 5de maand van het 9de jaar van Zedekia (dat is Augustus 587) werd de 

Tehpel en de ganse stad verbrand, 2 Kon. 25: 8, 9; 2. Kron. 36: 19. Juda werd gevankelijk 

weggevoerd, 2 Kon. 25: 21; Jer. 52: 15. 

539.  Volgens de gegevens der opgravingen, werd Babel ingenomen door Kores, de koning van 

Perzië, in oktober- november 539. Het eerste regeringsjaar van Kores was dus 538. In dit 

zelfde jaar verwekte de Here de geest van Kores tot het uitvaardigen van zijn welbekend 

Edikt betreffende het bouwen van de Tempel en de toelating naar Jeruzalem weder te keren 

voor die bouw, Ezra 1: 1-4. Onder de leiding van Zerubbabel gingen er toen 42.360 

personen terug naar Jeruzalem, Ezra 2: 64. 

Het volgende jaar (537), of mogelijk het 3de jaar (536) werd in de 7de maand het altaar 

gebouwd en het loofhuttenfeest gevierd, Ezra 3: 1-4. In de 2de maand van het 2de jaar 

hunner aankomst (d.i. 536 of mogelijk 535) werd de „grond van des Heren tempel” gelegd, 

Ezra 3: 8-13. Maar toen begon een hevige tegenstand der bevolking, en werd het werk 

gestaakt, tot Darius, Ezra 4: 4, 5. 

520.  Darius, de koning van Perzië, volgde Kores op in het jaar 521, en in zijn 2de jaar 

geschiedde, bij herhaling, het Woord des Heren tot de profeten Haggaï en Zacharia, om het 

volk aan te sporen tot de bouw van de Tempel. Dit werk begon op de 24ste van de 6de 

maand (d.i. September 520), Hag. 2:1; Ezra 5: 1,2. Op de 24ste van de 9de maand werd het 

fundament gelegd. Ook deze dag was van groot belang, want we lezen: „Stel er toch uw 

hart op, van deze dag af en opwaarts, van de vier en twintigste dag der negende maand 

af”, Hag. 2: 19. 

In dit jaar gaf Darius de toelating voort te gaan met het bouwen van de Tempel, Ezra 6: 7, 8. 

519.  Op de 24ste dag der 11 maand van het 2de jaar van Darius (d.i. Februari 519) had Zacharia 

een gezicht en hoorde hij een engel (niet DE Engel) des Heren tot de Here zeggen: „Here 

der heirscharen, hoe lang zult gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van 

Juda, op welke gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren?”. Men ziet, inderdaad, dat met 

Februari 519 het 70ste jaar begon, vanaf Januari 588 waarop Nebukadnezar tegen Jeruzalem 
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oprukte, de dag die Ezechiël moest opschrijven. 

515. Op de 3de dag der 12de maand in het 6de jaar van Darius (Maart 515) werd de Tempel inge-

wijd, Ezra 6: 15, 16, en op de 14de dag der 1ste maand van het volgend jaar (April 515) het 

Pascha gehouden, Ezra 6: 19. 

458.  Bevel van koning Arthahsasta in verband met het vertrek van Ezra naar Jeruzalem, Ezra 7: 

12-23. 

445.  De herbouw van de stad begon echter eerst onder Nehemia, die in de 1ste maand van het 

20ste jaar van koning Arthahsasta (april 445) brieven van die koning ontving betreffende die 

bouw, Neh, 2. 

437?  De datum van de inwijding van de muur, Neh. 12: 27, wordt niet aangegeven. Volgens de 

geschiedschrijver Jozefus had zij plaats in het 28ste jaar van Arthahsasta, dus in 437. 

(Oorlogen XI, V, 8). 

 

We eindigen dit deel met een opgave van de reeks hogepriesters van Neh. 12: 10, die mede kan 

helpen bij het bepalen van de Schriftuurlijke chronologie. 

 

Jesua (zoon van Jozadak, Neh. 12: 26, die met Zerubbabel optrok, Ez. 2: 2; Neh. 12: 1). 

Jojakim 

Eljasib (volgens Neh. 12: 23; 13: 28 had hij ook als zoon Johanan) 

Jojada 

Jonathan 

Jaddua. 

 

3. Wat moet men onder de term ,,weken” verstaan? 

 

Het Hebreeuwse woord sjaboea heeft de betekenis van „zevental”. We vinden het, in het enkelvoud, 

allereerst in Gen. 29: 27 waar Laban zegt: „Vervul de week van deze”. Uit vs. 18. blijkt, dat ze 

overeengekomen waren dat Jakob zeven jaren zou dienen om Rachel als vrouw te bekomen. Maar 

Laban gaf hem Lea en vroeg nu aan Jakob nogmaals zeven jaren te dienen voor Rachel. De 

uitdrukking: „Vervul de week van deze” wil dus zeggen: „Vervul het zevental jaren van deze”. 

 

In het meervoud (vrouwelijke vorm) vinden we het woord in Ex. 34: 22 „Het feest der weken zult 

gij houden”. Hier gaat het over zeventallen dagen. 

 

In Dan. 10: 2 en 3 lezen we de uitdrukking „drie weken der dagen”, of anders gezegd: “drie 

zeventallen dagen”. 

 

Wat moet men nu verstaan onder de term „weken” in Dan. 9? We vinden er de volgende 

uitdrukkingen: 

 

Dan. 9: 24: zeventig zeventallen  

             25: zeven zeventallen en twee en zestig zeventallen 

             26: twee en zestig zeventallen 

             27: een zevental, de helft van het zevental 

 

Als men er rekening mee houdt wat er in die tijdperken moet gebeuren, blijkt het dat het geen 

zeventallen dagen kunnen zijn, maar wel zeventallen jaren. Dit wordt bevestigd door een 

vergelijking met Dan. 7: 25, waar de „helft van het zevental” aangegeven wordt door „een tijd, 

tijden en een gedeelte van een tijd”: en met Dan. 12: 7, waar sprake is van „een bestemde tijd, 

bestemde tijden en een helft”. 
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Waar Daniëls gebed zijn oorsprong had in de 70 jaren waarover Jeremia had geprofeteerd, Dan. 9: 

2, dacht hij van zelf aan jaren. Ook de vermelding van een groot aantal dagen, in andere delen van 

Daniël, (8: 14; 12: 11, 12) wijst op tamelijk lange tijdperken. 

 

Ten slotte handelt het boek Openbaring ook over diezelfde „helft van het zevental” en spreekt over 

“42 maanden”, Op. 11: 1, 2; 13: 5, 6, „1260 dagen”, Op. 11: 3-10: 12: 6 en „3 1/2 tijden”, 12: 14. 

 

Rekening houdende met dit alles, kan er geen twijfel overblijven dat de „weken” van Daniël 

zeventallen jaren zijn. 

 

Men kan echter de vraag stellen over welke jaren het hier gaat. Uit een vergelijking tussen Op. 12: 6 

en 14 blijkt dat 3 1/2 jaren schijnen overeen te komen met 1260 dagen en er dus gerekend zou 

worden met jaren van 360 dagen. Dus ook met 12 maanden, elk van 30 dagen. Sommigen hebben 

daarom gemeend, dat men in de profetie in het algemeen, zowel in Daniël als in Openbaring moet 

rekenen met „profetische” jaren van 360 dagen, en dat de tijdperken van 7,62 en 1 zeventallen jaren 

de volgende waarde hebben als men met onze gewone „zonnejaren” (van 365, 2422 dagen) rekent: 

7x7= 49 „profetische” jaren = ong.  48,3 zonnejaren  

7 x 62 = 434      „                        „  427,7     ,, 

7                        ,,                        ,,     6,9     ,, 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 72. 

16. Het ziellijke en het geestelijke. 

 

We geloven dat vs. 42a bij vs. 41 gevoegd had moeten zijn en dat het het gedeelte begonnen in vs. 

35 afsluit. Alzo, d.i. met een geheel ander lichaam, zal ook de opstanding der doden zijn. Het alzo 

(outos) van dit vers wijst terug naar het hoe (pós) van vs. 35. 

 

Wij wijzen er op dat Paulus een vergelijking maakt. Hierin zijn overeenkomsten en verschillen. Hij 

heeft gesproken over het overeenkomstige. Het verschil laat hij terzijde. Dit ligt hierin dat de 

toestand van een graankorrel niet die is van een dode; in een korrel zit leven, in een dode niet. De 

overeenkomst ligt hierin dat in een korrel het gehele wezen besloten is; zo in de kern van een dode 

diens gehele wezen in de kleinst mogelijke vorm. Dit is echter niet het punt waarop hij wil wijzen, 

het gaat er bij hem om aan te geven dat er verschil van lichaam is, dus dat de gelovige niet opstaat 

met zijn eigen oude lichaam, dat wat hij heeft in zijn aardse staat van nu, maar dat hij of zij in een 

geheel ander lichaam verrijst. Dit gaat hij nu in de volgende verzen nader uitwerken; hierin wijst hij 

op het verschil in staat van nu en van later. 

 

„Het (lichaam) wordt gezaaid in verderfelijkheid (vergankelijkheid), het wordt opgewekt in 

onverderfelijkheid (onvergankelijkheid)”, vs. 42b. Het woord „lichaam” staat niet in de grondtekst, 

het is ingevoegd uit vs. 44; er staat dus feitelijk: „Het (Er) wordt gezaaid“, wellicht is het laatste, 

dus ,,Er wordt”, het beste, dit vinden we ook in vs. 44. Nu gaat de tekst verder: „Het (Er) wordt 

gezaaid in oneer, het (er) wordt opgewekt in kracht. Een ziellijk (Gr. psuchikos) lichaam wordt er 

gezaaid, een geestelijk (pneumatikos) lichaam wordt er opgewekt. Daar is een ziellijk lichaam en 

daar is een geestelijk lichaam”, vs. 43, 44. 

 

De S.V. zette voor ziellijk „natuurlijk”, ze doet hiermee de tegenstelling niet goed uitkomen. We 

vinden het woord psuchikos in 1 Kor. 2: 14, hier in vs. 44 en 46, in Jak. 3: 13 en Jud. 19. 
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De ziellijke mens van 1 Kor. 2: 14 is de mens die onder invloed der zinnen staat, doet de wil des 

vleses en der gedachten en die de dingen van Gods Geest niet verstaat. Zijn lichaam heet een ziellijk 

lichaam, wat een lichaam is met en niet zonder ziel om het traditioneel uit te drukken, dus waarin de 

gehele persoon vertegenwoordigd is, evenals een geestelijk lichaam er een is dat, tot hogere 

bestaanswijze gekomen, ook de gehele persoon in zich heeft. Hieruit blijkt dat wat men meestal 

onder de zaaiing van het lichaam verstaat, n.1. het ten grave dragen van een dode, onjuist is in 

traditionele zin genomen, want daarin is het lichaam zonder ziel dat men meent grafwaarts te 

dragen, terwijl Paulus spreekt over een lichaam „met een ziel”, traditioneel uitgedrukt. 

 

Wat is dan dit „zaaien”? We zouden het, als men het voor het begraven neemt, als bewijs kunnen 

aanvoeren voor onze visie en zeggen: Ziel en lichaam worden ten grave gedragen. Toch geloven we 

dat de zaak anders ligt en we hier moeten denken aan de natuurlijke verwekking en niet aan het be-

graven worden. Paulus trekt o.a. een parallel tussen de verwekking door geboorte en die door 

opstanding. Niet tussen dood en opstanding. Dit bewijst voor ons vs. 45 en 46. „De eerste mens 

Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het 

geestelijke is niet eerst maar het ziellijke”. Hieruit blijkt de tegenstelling: Adam werd een levende 

ziel, hij en zijn nakomelingen verwekken „ziellijke” lichamen. Een ziellijk lichaam is niet het 

„zielloze lijk” of het „stoffelijk overschot” maar een levend organisme waarin de gehele mens ver-

vat is, het is het lichaam mèt een ziel (beide in kiem), zoals het geestelijke lichaam een lichaam is 

mèt een geest. Het eerste volgt ook uit het woord zwakheid, bij een lijk kan men daarvan niet 

spreken. Zo vonden we dan dat de zaaiing geschiedt bij de natuurlijke verwekking en leidt tot 

vergankelijkheid, oneer (dit betekent hier niet schande maar geen eer hebbend), zwakheid, terwijl 

de opstanding geeft onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht, hetzij dit nu een aards of een hemels 

lichaam is. Het verschil tussen deze laatsten ligt in de sfeer waarvoor zij bestemd zijn en dan is er 

graadverschil. 

 

Het ziellijke is een gevolg van de zonde, er worden geen levende zielen geboren; alleen van Adam 

vinden we die term t.o.v. de mensen gebruikt: hij werd een levende ziel. Allen die uit hem in de lijn 

der geslachten verwekt zijn, zijn in wezen stervende zielen. 

 

Paulus vervolgt dan: „Maar het geestelijke is niet eerst maar het ziellijke, daarna het geestelijke”. 

 

17.Het beeld des aardsen en des Hemelsen. 

 

„De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Here uit de hemel”. Vs. 47. „Aards” 

betekent hier niet: aardsgezind, maar wijst op de uit de aarde genomen substantie, hij is van „leem”. 

 

„Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de Hemelse is, zodanig zijn 

ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben, zo zullen wij ook het 

beeld des Hemelsen dragen”. Vs. 48, 49. 

 

De aardsen zijn de uit leem gevormden, zij dragen het beeld des aardsen, dat van de uit leem 

gevormde Adam. De vorm van dragen staat in de aoristus, de tijdloze vorm die we hier beter door 

de gewone tegenwoordige tijd kunnen weergeven; wij dragen het beeld van de aardse Adam. In de 

opstanding zullen de gelovigen dezer orde het beeld van de Hemelse dragen. We geloven dat deze 

tekst parallel loopt met Rom. 8: 19: het den beelde Zijns Zoons gelijkvormig worden gemaakt. 

 

18.In een punt des tijds. 

 

„Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen maar wij zullen allen veranderd 

worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, in de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de 

doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en, wij zullen veranderd worden. Want dit verderfe-
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lijke (vergankelijke) moet onverderfelijkheid (onvergankelijkheid) aandoen en dit sterfelijke moet 

onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben en dit 

verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden: De 

dood is verslonden tot overwinning (Nwe Vert.: De dood is verzwolgen in de overwinning). Dood 

waar is uw overwinning. Dood waar is uw prikkel”, Vs. 51-55. 

 

Opstanding en verandering zullen plaats vinden in een punt des tijds, Gr.: atomos, d.i. in een 

ondeelbaar tijdstip, in een oogwenk, een zeer snelle beweging der ogen. Heeft in het ziellijke leven 

de mens ongeveer twintig jaar nodig om tot volle wasdom te komen, de opstanding der doden en de 

uitgroei tot een nieuw lichaam en de verandering gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. Het 

opstanding- en het veranderde lichaam zijn de openbaring van het door God in de wedergeboorte 

verwekte leven en het tot de nieuwe schepping gekomen leven des geloofs. Zeker even snel als de 

geest kan werken, werkt hier de kracht van opstanding en verandering. Zij zijn voor ons onbegrij-

pelijke wonderen maar voor Hem die spreekt en het is er, gebiedt en het staat er, zijn het beto- 

ningen van Zijn almacht. Hij die de mens schiep kan ook de doden doen opstaan. Hij doet de dood 

teniet en overgaan in de overwinning. 

 

Paulus gebruikt hier verschillende woorden. Het verderfelijke betreft de ontslapenen, het sterfelijke 

de levend overblijvenden. Zij die gestorven zijn zullen eerst opstaan, 1 Thess. 4: 16, hun lichaam is 

verdorven, de levend overblijvenden die zouden kunnen sterven, doen onsterfelijkheid aan door 

verandering. 

 

19.Het aandoen. 

 

Het ,,aandoen” van onverderfelijkheid en onsterfelijkheid is hetzelfde woord van 2 Kor. 5: 3: het 

bekleed worden, lett.: het ingaan in. We zagen daar al dat de woonstede uit de hemel gedacht wordt 

als een kleed dat omkleedt. 

 

Paulus wenste in 2 Kor. 5 niet ont- maar overkleed te worden, d.w.z. bij de levend overblijvenden te 

behoren. Is men echter gestorven, dan wordt de bekleding toch ook het deel van deze gelovigen. 

 

Hoe kan men leren dat de mens onsterfelijkheid moet aandoen. Men zal zeggen, de mens heeft een 

onsterfelijke ziel maar een vergankelijk lichaam. Maar hoe kan bij het sterven de dood verslonden 

worden als deze verzen leren dat dit pas gebeurt als het lichaam onsterfelijk wordt. Daarin ligt im-

mers een tegenspraak: een onsterfelijke ziel behoeft de dood niet meer te overwinnen die heeft er 

nooit mee te maken en voor haar heeft het weinig of geen zin weer een onsterfelijk gemaakt li-

chaam te verkrijgen, zonder dat is ze immers toch al „zalig”. Voor wie echter inziet dat de mens ziel 

is en dat allerlei werkingen in hem ook ziel genoemd worden, m.a.w. dat de mens èn in het leven èn 

in de dood én in de opstanding een eenheid is, voor die heeft het aandoen der onsterfelijkheid alle 

waarde, immers is deze onsterfelijkheid niet iets eigens in de mens van nature maar een verwerving 

van het heil ook in dit opzicht toegebracht door de Here Jezus Christus. In Zijn overwinning delen 

nu de gelovigen. ,,Maar Gode zij dank die ons de overwinning (over de dood) geeft door onze 

Here Jezus Christus”. Vs. 57. 

 

20.De laatste bazuin. 

 

Heeft de apostel in vs. 52a al gezegd dat de opstanding en de verandering van de doden zeer snel zal 

gebeuren, hij geeft ook de tijd aan wanneer dit zal plaats vinden, n.1. in de laatste bazuin. Dit is dus 

niet bij het sterven, daartoe zou men moeten komen als de Traditie gelijk had, al zal deze toegeven 

dat er dan nog niet de volkomen „zaligheid” is. De Schrift leert echter dat de ontslapenen „naakt” 

zijn, niet in geestelijke maar in lichamelijke zin, zoals we al besproken hebben bij 2 Kor. 5. Zij 

dragen dan noch het beeld van de aardse, noch van de Hemelse. Dit laatste wordt pas verkregen in 
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de laatste bazuin. Het is van belang in dit verband over een en ander hiervan te spreken. 

 

Allerwegen heerst bij de gelovigen uit vrijere kerken en kringen de mening dat zij opgenomen zul-

len worden vóór de grote verdrukking, dat Christus in de lucht zal neerdalen om de Zijnen, die men 

vaak als de Bruid aanduidt, tot Zich te nemen. Dit kan te allen tijde gebeuren, zegt men. De Schrift 

leert dat het is in de laatste bazuin. Men stemt dit toe maar geeft daarvan de volgende verklaring. De 

laatste bazuin is de laatste der drie die bij de Romeinse legers bekend waren. De eerste was die 

welke de soldaten tot opstaan en zich gereed maken wekte, de tweede die welke hen tot aantreden 

riep, de derde, de laatste, die welke hen deed optrekken. Wij willen Schrift met Schrift verklaren en 

dan zien we pas bazuinen in Openbaring en in Mat. 24 d.i. in de eindtijd. 

 

Dat de laatste bazuin van het optrekken der Romeinse legers onjuist is, tevens die van een spoedige 

opname van ,,de” Gemeente, bewijzen Paulus’ Brieven aan de Thessalonicensen. 

 

In 1 Thess. 4 zegt hij duidelijk dat de Here komt in een bevel, in de stem des archangels, in de 

bazuin Gods. Aldus het Grieks. We bekijken deze even nader. 

 

Het „geroep” der S.V., Gr. keleusma, betekent een bevel; het is afgeleid van het werkwoord keleuó, 

dat in Hand. 25: 23 vertaald is door: „op bevel van” en verder door bevelen of gebieden (o.a. Mat. 

8: 18; 14: 19, 28; 15: 35; 27: 58, 64; Lk. 18: 40 en nog 17 maal in Hand.) De Nwe Vert.: heeft: op 

een teken, die betekenis had het in het klassieke Grieks, wij houden ons liever aan de betekenis van 

het werkwoord in het N.T., te meer waar de twee andere een klank aangeven, dit doet het woord 

„sein” niet. Dit bevel betreft zeker niet de gelovigen maar de engelen Zijner kracht, 2 Thess. 1: 7, 

Zijn hemels leger, Op. 19: 19, om zich gereed te houden. De stem van de archangel is de stem van 

Michaël, Jud.: 9, die voor de kinderen van „uw”, d.i. Daniëls, volk staat, dus voor Israël, Dan. 12: 1. 

Dit is als de grote verdrukking op haar felst is, als de mens der zonde opgetrokken is naar Jeruza-

lem, 11: 45. De bazuin Gods, de term komt slechts hier voor, is óf de zevende bazuin van Openb. 

11: 15 in welke het Koninkrijk der wereld (het Gr. heeft het enkelvoud) wordt van de Heer en 

Christus en waarin Hij zal heersen in de (toekomende) aionen óf de bazuin van groot geluid 

waarmee de uitverkorenen bijeenvergaderd worden van de vier winden des hemels, Mt. 24: 31. 

Waarschijnlijk is het deze; in elk geval is het een bazuin van het einde als de Here in een vuurvlam 

verschijnen zal (niet mèt vlammend vuur, Hijzelf zal een vuurvlam zijn; zo vertaalt de Leidse Vert., 

Brouwer, Canisius (helvlammend vuur) Herziene Eng. en nog andere vertalingen het Gr. hier). Dan 

zal Hij vergelding doen aan hen die God niet (willen) kennen, verheerlijkt worden in Zijn heiligen 

en wonderbaar in allen die geloven, 2 Thess. 1: 10. Dat is in ,,die dag”, de dag der openbaring des 

Heren, vs. 7. Pas dan gaan zij Hem tegemoet. 

 

Ook dit tegemoet gaan wordt onjuist opgevat. Men meent dat men dan naar de hemel opvaart, niet 

de komende Heer verandert van richting om met de Zijnen naar de hemel weder te keren maar die 

Hem tegemoet gaan. Dit is onjuist. In Mt. 25: 1 zijn de meisjes de bruidegom tegemoet gegaan, als 

hij eindelijk komt vervolgt hij zijn weg maar gaan zij terug in de richting vanwaar zij gekomen zijn. 

In Hand. 28: 15 keert niet Paulus op zijn weg terug, hij gaat verder naar Rome, maar de broeders 

keren terug. Bij het de Here tegemoet gaan, gaat Deze verder voort naar de aarde, zij die Hem 

tegemoet gaan keren daarheen weder. Wat er dan verder met hen gebeurt zegt de Schrift hier niet. 

 

Dat er geen opname is voor de grote verdrukking bewijzen nog twee dingen: ten eerste het woord 

,,toekomst des Heren” van 1 Thess. 4: 15, ten tweede het „verlossen uit de toekomende toorn” van 

1 Thess. 1: 10. 

 

De toekomst des Heren is dezelfde toekomst van Jak. 5: 7 en 8, deze is voor Israël, de twaalf 

stammen. Ze is geen andere dan die van Mt. 24: 3, 27, 37, 39; 1 Cor, 15: 23; 1 Thess. 2: 19; 3: 13; 

4: 15; 5: 23; 2 Thess. 2 :1, 8; 2 Petr. 1: 16 en 1 Joh. 2: 28. Er is geen toekomst ter opname van ,,de” 
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gemeente en een tweede ter openbaring aan Israël die een aantal jaren, zeven of een onbeperkt 

aantal, zouden verschillen. Het is één wederkomst. Wie onbevooroordeeld leest zal dit bewezen 

zien uit Mt. 24 vergeleken met 2 Thess. 1. 

 

De verlossing is uit de grote verdrukking. Dit leert 1 Thess. 1: 10. We hebben hier drie maal het 

woord ek, uit. De Here wordt uit de hemelen verwacht, Hij is daar dus in; Hij is opgewekt uit de 

doden, lag eenmaal in hun midden neder in het Dodenrijk. Nwe Vert. Hand. 2: 27, 31. Het is dus 

inconsequent te zeggen dat het eerste uit, vóór de toekomende toorn betekent, dus dat men er niet in 

komt. Dit wil echter nog niet zeggen dat deze toorn over hen komt maar dat zij in de tijd van die 

toorn leven. Men kan ongedeerd uit een oorlog komen, uit een treinramp bewaard worden, aan een 

storm ontkomen, maar niettemin heeft men deze meegemaakt. Het gelovig deel van Israël wordt in 

de woestijn onderhouden, Op. 12: 14, maar leeft in de tijd der grote verdrukking. Zo de gelovigen 

van 1 Thess. 1: 10; zij worden eerst na die tijd er uit verlost. Wie het hier gebruikte werkwoord 

nagaat (ruomai), zal zien dat het steeds aangeeft dat er bevrijding of verlossing is uit een gevaar, 

nood, enz. waar men zich in bevindt. Men zie: Mt. 6: 13; 27: 43; Lk. 1: 74; 11:4; Rom. 7: 24; 15: 31 

(bevrijd); 2 Kor. 1: 10, 10, 10; Col. 1: 13 (getrokken); 2 Thess. 1: 10; 2 Thess. 3: 2; 2 Tim. 3: 11; 4: 

17, 18; 2 Petr. 2: 7, 9. In Rom. 11: 26 heet de Heer de Verlossende of Bevrijdende. Het werkwoord 

is drie maal verbonden met ek, uit , n.1. in 1 Thess. 1: 10, Col. 1: 13 en 2 Tim. 4: 17. Evenals de 

gelovigen getrokken zijn uit de duisternis waarin zij eerst waren, Col. 1: 13, en Paulus uit het 

onmiddellijke doodsgevaar dat hem dreigde, 2 Tim. 4: 17, zo wordt de groep van 1 Thess. 1: 10 

verlost uit de toorn die om hen heen wordt uitgegoten. 

 

Als samenvatting het volgende overzicht:

 

De ziellijke staat.     De geestelijke staat 

Gezaaid in verderfelijkheid (verwekking) Opgewekt in onverderfelijkheid (opstanding en 

verandering) 

Gezaaid in oneer      Opgewekt in heerlijkheid 

Gezaaid in zwakheid      Opgewekt in kracht 

Gezaaid een ziellijk lichaam    Opgewekt een geestelijk lichaam 

Eerste Adam geworden tot een levende ziel  Laatste Adam geworden tot een 

levendmakende geest 

Eerste mens uit de aarde aards (= van leem)  Tweede Mens (de Here) uit de hemel  

Beeld des aardsen (= des lemen)    Beeld des Hemelsen 

Verderfelijk (de ontslapenen)    Onverderfelijk  (opstanding en verandering) 

Sterfelijk (de overblijvenden)    Onsterfelijk (verandering) 

Het ziellijke eerst (de dood)    Het geestelijke daarna (verslonden in de 

overwinning) 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 48. 

 

m. Wat is de belofte van Hand. 2. 

 

Een andere tekst die in het Doopsformulier wordt aangehaald is het woord van Hand. 2: 38, 39 

„Want u komt de belofte toe en uw kinderen”. Wat is deze belofte. Menigeen houdt dit voor de 

doop, hierbij inbegrepen de kinderdoop.

Maar de doop is geen belofte. Welke is ze dan. Ze is de belofte van heilige geest, in Hand. 1: 4 

genoemd de belofte des Vaders. Deze is voorzegd in Joël 2: 28-30. Ze is op kleine schaal vervuld 

op het Pinksterfeest ze is de vroege regen, de tweede uitgieting, de spade regen, toeft nog, ze komt 

pas na de natuurlijke zegening, zie Joël 2: 23- 27. 
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Deze belofte geldt Israël en was alleen te verkrijgen na de bekering: „Bekeert u en een ieder van u 

worde gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en gij zult de gave des 

Heiligen Geestes (of: van heilige geest) ontvangen. Want u, en dit waren alleen Joodse mannen, 

vs. 14, Israëlitische mannen, vs. 22 (en geen onbesnedenen) komt de belofte toe en uw kinderen 

en allen die daar verre zijn (n.1. buiten Jeruzalem en Palestina maar van Israël) zovelen als er de 

Here onze God toe roepen zal”. 

 

Deze gave betreft niet iets dat buiten de profetieën ligt. Dat ligt de kinderdoop zeer zeker. Maar al 

zou dit niet het geval zijn, dan nog zou de belofte alleen te verkrijgen zijn door bekering en dat kun-

nen zuigelingen niet omdat zij èn onbewust zijn èn geen dadelijke zonden hebben. 

 

Men zal opmerken dat het gaat over ouders èn kinderen en beiden dus de belofte kunnen verwerven. 

Al zij dit toegegeven dan betreft het nog geen zuigelingen maar „zonen en dochters die zullen pro-

feteren”. 

 

Mogelijk zal men zeggen dat we het eigenlijke punt uit het oog hebben verloren en dat èn Gen. 17: 

7 èn Hand. 2: 38 niet worden aangevoerd voor wat betreft de aard der belofte maar alleen om aan te 

tonen dat God ,,verbondsmatig” werkt, dat het gaat over de voortzetting van Gods belofte in de ge-

slachten, over het u èn uw kinderen. Op zich zelf is dit juist maar daarmee is nog niet bewezen dat 

hiervoor nu een verbond nodig is, ook niet dat er overgang van het verbond is van Israël naar de ge-

lovigen uit de Volken. Er is genade die uitgaat boven de verbonden. We moeten dus onderscheiden 

tussen verbondsgenade en buiten-verbondse genade. Hierdoor blijven Gods beloften in hun kracht 

staan en zou er alles gewonnen worden om uit al de kwesties over het „verbond”, zijn strekking en 

toepassing, enz. uit te komen. 


