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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXI No. 1. JAN. 1959 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 1. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN ISRAËL III 

 

De inneming van Jericho. 

 

Door geloof vielen de muren van Jericho toen men er zeven dagen omheen getrokken was. 

 Vs. 30. 

 

Hadden wij in het voorgaande vers het geloof van een deel van Israël onder leiding van Mozes met 

diens voorbeeld voor ogen, in dit vers vinden we een betoning en overwinning van Israëls geloof 

onder Jozua. Tussen deze beide geloofsgesteldheden ligt daar de tragische weg door de woestijn 

met haar Mara, Meribah, Kadesh-Barnea. Maar die worden in stilheid voorbijgegaan want zij tellen 

voor de geloofsbetoning niet mee al gelden zij wel in het leven. 

 

Het opmerkelijk voorval waarop dit vers doelt wordt breeduit verhaald in Joz. 6 en begint als volgt: 

„Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht der kinderen Israëls, daar 

ging niemand in en daar ging niemand uit”, vs. 1. Israël was veilig de Jordaan overgekomen maar 

kon niet verder het land binnentrekken doordat Jericho, dat een machtige vesting was, de toegang 

versperde. 

 

Het was zeker een der steden die de verspieders acht en dertig jaar geleden vrees aangejaagd had; 

zij zeiden hiervan: “de steden groot en gesterkt tot de hemel toe”, Deut. 1: 28 (Num. 13: 28). In 

hun ogen waren ze onneembaar. Jericho was een grensstad, een sleutelstad, en de inneming was 

absoluut noodzakelijk voor er enige voortgang gemaakt kon worden voor de inbezitneming van het 

beloofde erfland. Indien Israël faalde de stad in te nemen, zou dit hen niet alleen ontmoedigen en de 

vijanden sterken maar liep het ook kans door de samentrekking van alle legers der Kanaänieten 

weer over de Jordaan terug geworpen te worden. Hierop rekenden de volken in West-Kanaän. Toch 

viel de stad en dat op wonderlijke wijze. 

 

Gods wegen zijn vaak zeer verschillend van de onzen. Wie heeft ooit gehoord dat een machtige 

vesting valt als een groep mensen er om heen trekt. God brak hierin de hoogmoed des mensen. 

 

God is onafhankelijk van alle natuurlijke middelen en natuurwetten. Als Hij ze anders wil 

aanwenden dan we als regel zien, dan staat Hem dit volkomen vrij. 

 

Jericho viel door geloof. In Joz. 6: 3, 4 en 6-8 zien we in de gehoorzaamheid van dit geloof. Gods 

bevel werd letterlijk uitgevoerd. Steeds maar er om heen trekken. God had beloofd dat Hij hun de 

stad in handen zou geven en Israëls gelovigen hebben dit geloofd en Gods bevel volbracht. 

 

Jericho’s inwoners zullen dit er om heen trekken al gauw heel vreemd gevonden hebben en 

mogelijk velen in Israël ook. Maar Israël trok er om. Ze waren zonder voldoende militaire ervaring 

maar de grote Vorst van het heer des Heren was de Krijgsman zoals Hij zich ook bij de Rode Zee 

betoond had, Ex. 15: 3, Joz. 5: 13-15. 



Uit de Schriften 1959 Pagina 2 
 

Maar niet ineens kwam de overwinning. Pas op de zevende dag toen zij er dertien maal omheen 

waren getrokken. Hierdoor stelde God hun geloof op de proef; het moest blijken dat ze geloofden. 

En het moest tevens uitkomen dat de verovering van Kanaän een zaak van Hem was. Toen er niets 

gebeurde in de twaalf keren dat Israël Jericho omtrok, bleek te duidelijker dat de vijanden niet 

overwonnen konden worden door de kracht van mensen maar door die van God. Israël moest op de 

Here wachten, alle spot der vijanden ten spijt. Wachten is een deel van het geloof en daarin wordt 

ons geduld geleerd en ons ongeduld bedwongen. 

 

Toen de dertiende omgang volbracht was, moest het volk juichen, Joz. 6: 20. Dit was voor de muren 

vielen, het was het geloof dat de overwinning verwachtte. En deze kwam als zegel er op. 

 

Er zijn graden van geloof. Er is geloof dat men ontvangt als men met lege handen tot God komt, er 

is geloof dat er op bouwt dat God Zijn beloften jegens ons zal vervullen.    P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
No. 61 

 

2. Geleid door de Geest. 

Rom. 8: 5-17. 

5. Want die naar (de aard van) het Vlees zijn bedenken wat van het Vlees is, maar die naar de 

Geest zijn bedenken wat naar de Geest is, 6 Want het bedenken van het Vlees is de dood, maar 

het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Daarom, dat het bedenken van het Vlees vijand-

schap tegen God is, want het onderwerpt zich niet aan Gods wet, kan dit trouwens ook niet. 8 En 

die in het Vlees zijn kunnen Gode niet behagen. 9 Gij echter zijt niet in het Vlees maar in de 

Geest, indien namelijk de Geest Gods in u woont. Indien echter iemand de Geest van Christus 

niet heeft, die behoort Hem niet toe, 10 Doch indien de Geest van Christus in u is, is wel het 

lichaam dood vanwege de zonde maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien 

de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Jezus Christus 

uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u 

woont, 12 Zo hebben wij dan, broeders, verplichting, maar niet aan het Vlees om naar het Vlees 

te leven; 13 want indien gij naar het Vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de 

werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14 Want allen die door de Geest geleid worden zijn 

zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een Geest van slavernij (om) opnieuw tot vrees (te 

vervullen) maar gij hebt ontvangen de Geest van het zetten in de zoonsstand. 16 Die Geest getuigt 

met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. 17 En indien kinderen, dan ook bezitver krijgers, 

bezitverkrijgers Gods en medebezit verkrijgers met Christus. Indien wij mede lijden, zullen wij 

mede-verheerlijkt worden. 

 

Vs. 5-15 is weer in drieën te verdelen n.l.  vs. 5-8: Vlees tegen Geest,  

              vs. 9-13: Het zesvoudig „indien”,  

            vs. 14 en 15: Slaven en Zonen. 

 

Vlees tegen Geest. 

 

In vs. 5-8 beschrijft Paulus de tegenstelling tussen Vlees en Geest. 

 

Rom. 8: 5. Want die naar (de aard van) het Vlees zijn bedenken wat van het Vlees is, maar die 

naar de Geest zijn bedenken wat naar de Geest is, 
 

Die naar het Vlees zijn. Het zijn naar het Vlees is niet het zijn in het vlees, het mens zijn, maar wijst 

op de verkeerde neigingen en begeerten in de mens, op de oude mens. Daartegenover worden nu 

gesteld degenen die naar de Geest zijn, zij in wier hart Christus leeft en die al leven zij in het vlees, 
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leven door het geloof van de Zoon Gods, Gal. 2: 20. Beiden verschillen in bedenken. 

 

Het „bedenken naar het Vlees”, zoals Brouwer vertaalt, is het richten der gedachten op vleselijke 

dingen, het „bedenken naar de Geest” dat op geestelijke dingen, het is dus het er mee bezig zijn, 

daarmee drukt het de gezondheid uit (Nwe Vert.). 

 

Het bedenken van het Vlees behoeft nog niet uitsluitend de zondige werken van het Vlees te zijn 

beschreven in Gal. 5: 20 en 21. Het kan ook zijn het God uit eigen kracht willen behagen zoals 

Paulus eertijds deed, het oprichten van eigen gerechtigheid, Rom. 9: 30. De in het Vlees zijnden 

zoeken zeer zeker niet steeds wat het lichamelijke streelt, ze richten zich ook op wat de ziel, het 

gevoelsleven, bekoort en de geest behaagt. Ze zoeken vaak kunst en wetenschap of bedenken wat 

goed is voor staat en maatschappij en trachten dit te verwezenlijken. Op godsdienstig gebied 

kunnen het steunpilaren zijn voor kerk en christelijke gemeenschappen. Maar ze zoeken niet Gods 

gerechtigheid, toegerekend door het geloof van Christus. Dit doen zij die de gezindheid van de 

Geest hebben, want dezen weten dat zij voor God niet gerechtvaardigd kunnen worden door Hem 

aan te bieden waartoe het Vlees, de oude mens, in staat is. 

 

Rom. 8: 6. Want het bedenken van het Vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven 

en vrede. 
 

Het bedenken van het Vlees is de dood, dat van de Geest is het leven. 

Dood is het van God gescheiden leven dat eenmaal op de dood moet uitlopen en geen verdere hoop 

heeft. De naar het Vlees gezinde mens richt zijn gedachten op wat voorbij gaat, geen blijvend 

bestaan heeft, de naar de Geest gezinde mens is overgezet in de nieuwe schepping en heeft leven en 

vrede en toegang tot God. 

 

Rom. 8: 7. Daarom, dat het bedenken van het Vlees vijandschap tegen God is, want het 

onderwerpt zich niet aan Gods wet, kan dit trouwens ook niet. 
 

Het bedenken van het Vlees is daarom de dood, omdat het in wezen vijandschap is tegen God. Het 

wil zich zelf tot wet zijn en onderwerpt zich niet aan Gods wet, kan dit zelfs niet. Dit behoeft niet 

steeds welbewust te zijn maar in wezen stelt de naar het Vlees gezinde mens zich tegenover God, is 

egocentrisch. 

 

Onder „wet Gods” versta men de diepere eis om God en zijn naaste lief te hebben. De vleselijke 

mens is liefhebber van zichzelf, in de geestelijke mens echter leeft een hoger beginsel, dat van 

liefde tot God en de naaste. 

 

Rom. 8: 8. En die in het Vlees zijn kunnen Gode niet behagen. 

 

Die in het Vlees zijn, zij die nog naar de oude mens leven, kunnen Gode niet behagen. In wezen 

vrezen zij Hem niet, wat zij tot stand brengen is niet om Gods wil, maar om eigen verheerlijking. Ze 

schieten te kort aan wat in Handelingen 10: 35 staat. 

 

Het zesvoudig „indien” 
 

In vs. 9-13 vinden we een zesvoudig „indien”, in vs. 9, 10, 12 en 13. We zetten dit gedeelte in 

structuur. 

  

a
1
/    Indien de Geest in u woont, niet in het Vlees 

     b
1
/    Indien iemand de Geest van Christus niet heeft  

          c
1
/    Indien Christus in u is, lichaam dood, geen leven  
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          c
2
/    Indien de Geest in u, lichaam levend gemaakt  

     b
2
/    Indien geleefd naar het Vlees - sterven  

a
2
/    Indien geleefd naar de Geest - leven. 

 

Rom. 8: 9. Gij echter zijt niet in het Vlees maar in de Geest, indien namelijk de Geest Gods in u 

woont. Indien echter iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe, 

 

De geliefden Gods en geroepen heiligen aan wie Paulus schrijft, zijn niet in het Vlees. Zij hebben 

niet meer de strevingen van hen die naar het Vlees zijn. Indien (S.V. zo anders) de Geest Gods in 

hen woont. 

 

Het inwonen van de Geest is het hebben van Zijn blijvende woonplaats in hen. Het is niet alleen 

maar een aanraking ervan in hen, ook niet alleen het uit Hem verwekt zijn, het is meer: Hij moet 

geregeld een woonplaats in hun hart hebben. Deze inwoning is onderscheiden van het vervuld 

worden met heilige geest. Deze laatste is kracht van Boven, het andere inwoning van de Persoon 

van de Geest en het door Hem geleid worden zoals vs. 15 zegt, 

 

Paulus richt dit woord tot hen aan wie hij enige geestelijke gave wil toebrengen, aan door de Geest 

verwekten die verder moeten komen. Hij wijst hun met groot beleid de verdere weg aan en zegt als 

het ware: Kijk eens of Gods Geest al een blijvende woonplaats in u heeft. Met wie dit niet het geval 

is, is nog niet tot de rechtvaardiging gekomen, want dit is juist een kenmerk ervan. En indien er zijn 

die de Geest van Christus niet hebben, die behoren Hem niet toe, zijn (nog) niet Zijn eigendom. 

 

De Geest Gods en de Geest van Christus zijn niet twee aparte Geesten. Het is één Geest, de Heilige 

Geest, Hij gaat uit van Vader en Zoon en past Christus’ verdienste toe aan de gelovigen. 

 

Sommigen zien in “pneumo Theou en pneuma Christou”, Geest Gods en Geest van Christus, een 

tweede naamval van aard en laten ze betrekking hebben op de nieuwe natuur, die van God en van 

Christus gegeven is: “Geest” zou dan met een kleine letter geschreven moeten worden en niet de 

Heilige Geest aanwijzen. Nu staan de termen wel zonder lidwoord maar als we ze als gave 

beschouwen stemt dit niet overeen met het voorafgaande: het wonen van de Geest in hen (in ons) en 

het volgende: het door de Geest geleid worden. Daarom menen we dat in deze termen ook de 

Heilige Geest is aangeduid. 

 

De zeventig ,,weken” van Dan. 9 
 

door S. Van Mierlo. 

 

(Vervolg) 
 

Wij menen echter dat, ten minste voor wat betreft de zeventallen jaren van Dan. 9, men niet moet 

rekenen op deze wijze. En wel om minstens twee redenen. 

Allereerst wijst het gebruik van de term „zeventallen” zonder te bepalen welke zeventallen bedoeld 

zijn en zonder de minste verwijzing naar dagen, er op dat het hier gaat over tijdperken die niet op 

een dag na berekend moeten worden. 

 

Ten tweede zou de berekening van de juiste dag waarop een tijdperk eindigt praktisch onmogelijk 

zijn, zelfs al rekent men met jaren van 360 dagen. Inderdaad, de zonen Israël rekenden met maan-

jaren van 354 dagen, samengesteld uit 12 maanden van 29 of 30 dagen. Nu en dan moest men aan 

het jaar een maand toevoegen om de eerste maand nagenoeg steeds in hetzelfde seizoen te laten 

vallen, waarin de eerste oogst begon. Nooit werd die 13de maand gebruikt in een „sabbatsjaar”. 
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Daarbij kwamen nog allerlei bijzondere regelingen, die het hele stelsel uiterst ingewikkeld maakten. 

Het zou bijgevolg bijna onmogelijk geweest zijn de bedoelde „profetische” jaren om te zetten in 

gewone zonnejaren en op één dag na een datum vast te stellen. In elk geval is dit voor ons 

onmogelijk, omdat we niet met zekerheid weten hoe de juiste regeling van jaren, maanden en dagen 

in het verleden  gebeurd is. 

 

We besluiten dus dat, alhoewel het voor een korte tijd van 3 1/2 jaren - die in de toekomst liggen - 

misschien mogelijk is met dagen te rekenen, het voor lange tijdperken de bedoeling der Schrift niet 

is op strikte wijze met jaren van 360 dagen te rekenen. 

 

4. De zeventig jaarweken. 

 

In de Statenvertaling van Dan. 9: 24 lezen we: „Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over 

uw heilige stad”. 

 

In plaats van „bestemd”, schrijft de Nieuwe Vertaling „bepaald” en Dr. G. Ch. Aalders (in Het 

Boek Daniël, van de reeks Korte Verklaring der Heilige Schrift) „afgezonderd”. De Hebreeuwse 

tekst gebruikt het werkwoord chatak, dat alleen hier voorkomt en, volgens het Woordenboek van 

Fürst, de betekenis heeft van „scheiden” of „snijden”. Deze laatste betekenis wordt ook door Dr. 

Aalders aanvaard. 

 

Nu kan men deze betekenis op twee wijzen opvatten. Allereerst alsof die 70 jaarweken een 

tijdruimte betreffen die voor een bijzondere reden afgezonderd is in de gebeurtenis van Israël. Maar 

ook in de zin, dat die 70 weken zelf gescheiden of ingesneden moeten worden. Want in de volgende 

verzen vinden we, inderdaad, dat ze in 3 delen gescheiden zijn: 7, 62 en 1. We menen dat we beide 

afscheidingen moeten vasthouden. 

 

Laat ons nu vers 25 zeer aandachtig onderzoeken. „Weet dan, en versta: van de uitgang des 

woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de vorst, zijn zeven 

weken en twee en zestig weken; de steden en grachten zullen wederom gebouwd worden, maar in 

benauwdheid der tijden”. (St. Vert.) 

 

„Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te 

herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig weken lang zal het 

hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden”. (N.V.) 

 

„Weet dan en vat het: vanaf het uitgaan van een woord om Jeruzalem te herstellen en op te 

bouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven zeventallen; en twee en zestig zeventallen zal het 

hersteld en opgebouwd worden, plein en gracht, en wel in benauwdheid der tijden” (Dr. Aalders). 

 

Men merkt, dat de S.V. de twee delen (7 en 62) niet van elkander afscheidt, en dus 69 weken rekent 

tussen ,,de uitgang des woords” en de komst van de Messias (d.i. „gezalfde”). Dit vindt men ook in 

de vertalingen der oudere tijden. Maar, dan begrijpt men niet die verdeling in 7 en 62. Waar vs. 26 

begint met „na de twee en zestig weken”, blijkt ook hieruit dat dit tweede deel een bijzondere 

periode moet betreffen. De oude rabbijnen en de meeste hedendaagse verklaarders maken dan ook 

een duidelijke insnijding tussen deze twee delen, zoals men kan nagaan in bovenstaande aanha-

lingen van de N.V. en van die van Dr. Aalders. Als men de tekst herleest volgens deze wijze van 

vertaling, dan blijkt dat: 

 

1. De 7 eerste weken beginnen bij het uitgaan van een woord om Jeruzalem te herstellen en te 

herbouwen, en eindigen bij de komst van een gezalfde, een vorst. Men lette er wel op dat er 

gedurende die 7 weken nog geen sprake is van het hersteld en het herbouwd zijn, zelf. 
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2. De 62 verdere weken betreffen de tijdruimte gedurende welke Jeruzalem hersteld en 

herbouwd zal blijven. De N.V. zet dan ook terecht: „zal hersteld en herbouwd blijven”. 

 

We mogen hieruit besluiten, dat tussen de 7 en de 62 weken een tijdperk kan liggen waarin herstel 

en herbouw van Jeruzalem plaats heeft. Als we ingezien hebben, dat ook tussen de 62 weken en de 

laatste week een onderbreking is, moet het ons niet verwonderen, dat dit ook het geval kan zijn 

tussen de twee eerste delen van de 70 weken. Voor ons moet het duidelijk zijn dat er tussen de 62 

weken en de 70ste werkelijk een onderbreking is, want - al was er een gedeeltelijke vervulling in de 

verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 - nooit werd volkomen vervuld wat er in de 

overeenstemmende plaatsen van Dan. 7: 25; 12:7; Mat. 24: 15; Op. 13: 1 - 18, vooral over de 

tweede helft van deze week gezegd wordt. Wel zijn er al antichristussen geweest, maar de 

eigenlijke antichristus moet nog komen. Dan. 9: 25 leert ons, dat na de 62 weken een gezalfde 

uitgeroeid zal worden, maar „zonder iets voor hem” (volgens de Hebreeuwse tekst). We komen 

hierop terug. Verder weten we door de gebeurtenis dat tussen die 62 weken en de laatste week ook 

de tegenwoordige tijdruimte van ongeveer 2000 jaren ligt. 

 

We moeten nu trachten na te gaan bij welk geschiedkundige gebeurtenis elk van die 3 delen der 70 

weken beginnen en eindigen. 

 

5. Het begin en het einde van de 7 jaarweken. 

 

Het begin van de eerste 7 weken is „vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te 

herstellen en te herbouwen” (N.V.). 

 

Wat hiermee bedoeld wordt, werd op zeer verschillende wijze verstaan door de uitleggers. Men kan 

denken aan een profetische uitspraak of aan een koninklijk bevel of toelating. 

 

Voor wat deze laatste opvatting betreft, komen vier gebeurtenissen in aanmerking: 

 

1. De „oproep” (Hebr. qol) van Kores, in het eerste jaar van zijn regering, Ezr. 1: 1, 2, dus in 

538. De Here wekte de geest van Kores opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou 

worden voltrokken. Kores verklaart dat de Here hem opgedragen heeft Hem een huis te bouwen in 

Jeruzalem. 

 

2. De toelating van Darius van de arbeid aan het huis Gods, en zijn „bevel” (Hebr. te’êm) 

aangaande de uitbetaling en het geven van al hetgeen nodig was voor de offers, Ezr. 6: 6- 10. Dit 

gebeurde in zijn 2de regeringsjaar, Ezr. 4: 24; Hag. 2:1, dus in 520. 

 

3. Het „bevel” (Hebr. te’êm) van koning Arthahsasta iedereen met Ezra te laten meegaan naar 

Jeruzalem en betreffende het vervoer van zilver, goud en andere gaven voor de Tempel, Ezra 7: 12-

23. Dit was in het 7de jaar van Arthahsasta, dus in 458. 

 

4. De brieven die koning Arthahsasta aan Nehemia liet geven in verband met de herbouw van 

Jeruzalem, Neh. 2: 5-9. Dit valt in het 20ste jaar van Arthahsasta (vs.1.), dus in 444. 

 

Men moet echter de drie eerste koninklijke bevelen uitschakelen, want ze betreffen alleen de 

Tempel. Dan. 9: 25 spreekt uitdrukkelijk over het herstellen en het herbouwen der stad. Men zou 

echter kunnen denken aan het vierde geval en het jaar 444. Het einde der 7 jaarweken zou dan in 

395 zijn, een jaar waar echter niets bijzonders gebeurd is. 
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Sommige uitleggers, die geen onderbreking laten tussen de 7 en de 62 weken, laten die 69 weken 

beginnen bij de datum waarop Arthahsasta die brieven liet geven, dus het vierde geval. Zoals bijv. 

Sir Robert Anderson in The Coming Prince. Voor het uitgangspunt neemt hij de 1ste Nisan 445 en, 

waar hij rekent met „profetische” jaren van 360 dagen, komt hij - na 173.800 dagen - tot de 

kruisweek van het jaar 29. 

 

We hebben tegen deze berekening meerdere bezwaren. 

 

1. Allereerst handelt Neh. 2: 5-9 niet over een bevel of een woord om Jeruzalem te herstellen en 

te herbouwen. Het gaat over brieven die Nehemia verkrijgt op zijn aandringen. 

 

2. Vervolgens, schijnt het jaar 444 méér waarschijnlijk aanvaard te moeten worden dan 445. 

 

3. Daarbij vinden we het, zoals al in het derde deel opgemerkt praktisch onmogelijk, op één of 

zelfs meerdere dagen na, een tijdperk te berekenen. 483 „profetische” jaren komen ongeveer 

overeen met 476 zonnejaren, en we komen dan tot het jaar 32 als we vanaf 444 rekenen. Of 31 

vanaf 445. Maar niet tot het jaar 29. Nemen we voor de 69 jaarweken de gewone 483 jaren, dan 

komen we tot het jaar 39. 

 

4. Dan. 9: 25 zegt dat Messias pas na de 62 weken uitgeroeid wordt. Niets laat ons toe deze 

gebeurtenis juist aan het einde van de 62 weken te plaatsen. 

 

5. Er wordt geen rekening gehouden met de onderbreking tussen de 7 en de 62 weken. 

 

Behalve hetgeen we over de koninklijke bevelen of toelatingen komen te schrijven, is er nog het 

algemeen bezwaar, dat die schriftdelen nooit over een „woord” handelen. In het eerste geval gaat 

het over een „oproep”, in de twee volgende over „bevelen”, in het vierde over brieven. 

 

We menen dat het van belang is er op te letten, dat de bede van Daniël in verband stond met „het 

woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen”, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 

jaren zou doen verlopen, Dan. 9: 2. In vs. 23 lezen we: „Bij het begin van uw smeekbede is er een 

woord uitgegaan” en „Let dus op het woord”. De term „dabar” wordt hier, zoals in zeer talrijke 

gevallen bij de uitspraken der profeten, gebruikt voor een Woord des Heren. Zo lezen we bijv. in 

Jer. 30, 32 en 33 telkens van het „gebeurden” of „komen” van het Woord des Heren. Dat „komen” 

betreft het bewust worden, door de profeet, van een „Woord” dat uit des Heren „mond” uitgaat. Het 

werkwoord moza vinden we in dezelfde vorm in Dan. 9: 25 als in Deut. 8:3: „dat de mens leeft van 

alles wat uit de mond des Heren uitgaat”. 

 

Welnu, dezelfde term dabar komt voor in Dan. 9: 25: „vanaf het ogenblik, dat het woord uitging 

om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen”. Moeten we dan ook hier niet in de eerste plaats 

denken aan een Woord Gods, dat tot een profeet „geschiedde”? Is een dergelijk Woord niet veel 

belangrijker dan een bevel, of een toelating van een mens, al is hij koning? 

 

Laat ons dan nagaan welke woorden des Heren hier in aanmerking zouden kunnen komen. 

 

1. Jer. 25:11 „Dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. 

Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren”. Dit Woord kwam tot 

Jeremia in het 4de jaar van Jojakim, Jer. 25: 1, d.i. in 605. 

 

 

2. Jer. 29: 10 „Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan 

zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze 
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plaats terug te brengen”. 

 

3. Jer. 30: 18 „Zo zegt de Here: Zie, Ik breng een keer in het lot van de tenten van Jakob en over 

zijn woningen zal Ik mij ontfermen: de stad zal op haar puinhuivel herbouwd worden”  
 

4. Jer. 31: 38, 39 „Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de stad voor de Here 

opgebouwd wordt, van de Hananeëltoren af tot aan de Hoekpoort; dan gaat het meetsnoer 

verder” 
Deze drie laatste Woorden kwamen tot Jeremia na het uitgaan van Jojakin naar Babel, in het 8ste 

jaar van Nebukadnezar, Jer. 29: 2 en 2 Kon. 24: 12, dus na 598. Het juiste jaar wordt niet 

aangegeven. 

 

5. Jer. 33: 4-7 „Want, zo zegt de Here, de God van Israël, aangaande de huizen dezer stad en de 

huizen van de koningen van Juda, die afgebroken zijn voor de wallen en voor het zwaard  

Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van be-

stendige vrede ontsluiten: ja, Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hem 

opbouwen als weleer”. 

 

Het einde van deze zin kan men ook lezen: „ze opbouwen”, namelijk de huizen waarover dit Woord 

in het bijzonder handelt, zoals men uit vers 4 ziet. Dit Woord kwam, zoals dat van Jer. 32: 1 in het 

18de jaar van Nebukadnezar, dus in 588. 

 

We moeten nu onderzoeken of we een dezer Woorden met goede reden kunnen aanvaarden voor het 

begin der 7 jaar- weken. 

 

Het eerste, Jer. 25: 11, handelt niet over de herbouw van Jeruzalem, maar over de dienstbaarheid 

van Juda onder de koning van Babel. Deze dienstbaarheid kan gerekend worden vanaf de 

belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar, in 606, tot op de terugkeer van een deel van de zonen 

Israëls onder Zerubbabel, in 538, ofwel tot het bouwen van het altaar, in 537. Men zou, desnoods, 

kunnen toegeven dat men hier met 70 „profetische” jaren moet rekenen, ongeveer gelijk aan 69 

zonnejaren. Hoe ook, dit Woord betreft de dienstbaarheid en niet de herbouw van Jeruzalem. 

 

Hetzelfde kan gezegd van Jer. 29: 10. De twee volgende Jer. 30: 18 en 31: 38, 39, betreffen wel de 

herbouw, maar het jaar waarop het Woord uitging wordt niet juist bepaald. We weten alleen dat het 

na 598 is. 

 

Het laatste der hierboven vermelde Woorden, Jer. 33: 4-7 handelt duidelijk over de huizen van 

Jeruzalem, en het jaar is wel bepaald: 588. Nu hebben we er al op gewezen in deel 2 hoe belangrijk 

dit jaar is. Ezechiël moest de 10de dag van de 10de maand opschrijven, Ezech. 24: 1,2. Deze dag 

viel in Januari 588. De maand waarop Jeremia het Woord aangaande de herbouw ontving wordt niet 

aangeduid, alleen het jaar: het 10de jaar van Zedekia, dat met April 588 begon en in Maart 587 

eindigde. 

 

We besluiten dus, dat het jaar 588 beschouwd moet worden als het begin der 7 jaarweken. Deze 

eindigen dan in 539, namelijk het jaar waarin Babel werd ingenomen door Kores. De woorden „tot 

op een gezalfde, een vorst” duiden dan op Kores. En inderdaad, ongeveer 200 jaren vroeger had de 

Here al over Kores gesproken tot Jesaja en hem „mijn gezalfde” genoemd, Jes. 45: 1. 
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Van Dood en Opstanding 
 

No. 73. 

 

D. Termen en Onderscheidingen. 

 

1. Er zijn groepen. 

 

We hebben in deze uiteenzetting al doen uitkomen dat er verschillende „orden” zijn in de 

opstanding, wat inhoudt dat niet allen tegelijk opstaan, dus dat er ook verschil in tijdsorde is. We 

willen in deze paragraaf daar nogmaals de aandacht op vestigen. En tevens op het wanneer der 

opstandingen. 

 

De Kerkelijke belijdenissen zijn beïnvloed door de gedachte dat op de jongste dag, zoals men die 

noemt, de zielen van alle mensen weder met hun lichamen worden samengevoegd en allen dan 

gelijktijdig opstaan om geoordeeld te worden. (Zie art. 37 der Ned. Geloofsbelijdenis). Dat is ook 

door schilders en op platen uitgebeeld. De Schrift leert geen van beide. Zij kent noch de 

samenvoeging van ziel en lichaam noch één algemene opstanding en gericht. Zij leert „orden”. 

 

Deze volgorde nu ligt niet direct voor de hand. Omdat de Belijdenissen alleen het verschil 

vaststellen tussen gelovigen en niet-gelovigen en daarbij geen inzicht hebben in de aionen, komen 

zij tot één algemene opstanding. Waar de Schrift echter ook t.o.v. de gelovigen meerdere groepen 

kent, en daarbij onderscheidt tussen de aardse en hemelse roeping, kan zij spreken van: „een ieder 

in zijn orde”. Inzicht in wat God uitwerkt, wat inhoudt inzicht in de leer der bedelingen, kan tot 

beter inzicht in de leer der opstanding leiden. 

 

T.o.v. de opstanding spreekt de Schrift over de opstanding der doden, opstanding uit de doden, 

opstanding der rechtvaardigen, de betere opstanding, opstanding des levens, opstanding des 

oordeels, de eerste opstanding, de uitopstanding die uit de doden is. We gaan al deze termen na. 

 

2.De gebruikte woorden en termen. 

 

a.Opstaan en Opstanding. 

 

Het werkwoord „opstaan” komt 107 maal voor in het N.T. en wordt zowel gebruikt van het 

natuurlijke opstaan, het gaan staan door het lichaam, als van het opstaan uit de dood. Een enkele 

maal betekent het: bestaan, Mk. 3: 26, verwekken, (doen staan), Mt. 22: 24; Hand. 3: 22; 7: 37 of 

optreden, Hand. 15: 36, 37; 20: 30. In het Gr. heeft het vaak een overgankelijke betekenis, n.1. doen 

opstaan, zo in Joh. 6: 39, 44, 44, waar de S.V. „opwekken” zet; men leze: doen opstaan. 

 

Het zelfstandig naamwoord „opstanding” komt 40 maal voor en is steeds zo vertaald. Het betekent 

opstanding van of uit de dood, in letterlijke zin, dus opstanding van het lichaam. Mogelijk wijst 

men op Lk. 2: 34: „Zie Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël” en wil men 

deze woorden in figuurlijke zin nemen. Als men „val” neemt in de zin van Jes. 8: 15, dat zegt dat 

velen zullen struikelen en vallen door de Steen des aanstoots van vs. 14, kan men „opstanding” hier 

nemen als een geestelijke en zou het de enige uitzondering zijn. Maar dit behoeft nog niet, Simeon 

weeft figuurlijke en letterlijke taal door elkaar heen: de val is figuurlijk, het zwaard ook, maar de 

opstanding en de ziel de persoon van Maria, kunnen letterlijk genomen worden. Door het Kindeke 

zullen velen uit het graf kunnen verrijzen terwijl anderen ten val komen, figuurlijk genomen, en ten 

dode verwezen zullen worden; de val kan als gevolg de dood veroorzaken door de vermorzeling Mt. 

21: 44; beiden bij de wederkomst. 
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b.De opstanding der doden. 

 

De eerste term, de opstanding der doden, (anastasis [ton] nekron); (o = oo), komt negen maal voor; 

hij geeft aan dat de doden in het algemeen eens zullen opstaan. Hierin ligt geen verdere 

onderscheiding t.o.v. tijd of groep. 

 

De Here Jezus bewijst de opstanding der doden aan de Sadduceën die deze loochenden, Mt. 22: 31, 

Paulus werd aangaande die opstanding geoordeeld, Hand. 23: 6; 24 ; 21. Hij verkondigt deze te 

Athene, Hand. 17: 32, bewijst ze aan de Korintiërs, 15: 12b, 13, zegt dat ze is door een mens, vs. 21 

en noemt ze nogmaals in vs. 42. Het onderwijs hierover behoort tot de eerste beginselen der leer 

van Christus, Hebr. 6: 2. Zonder de toevoeging „der doden” vinden we deze opstanding in Mt. 22: 

23, 28, 30; Mk. 12: 18, 23; Lk. 20: 27, 33; Hand. 17 ; 18; 23: 8; 24: 15 (het „der doden” in de S.V. 

moet in deze laatste tekst wegvallen); 2 Tim. 2: 18. 

 

c.De opstanding en het opstaan uit de doden. 

 

De tweede term, de opstanding uit de doden, (anastasis ek ton nekron) vinden we slechts drie maal; 

de Here gebruikt hem in de gelijkenis van de Rijke Man, Lk. 16: 31, verder in Lk. 20: 35, en de 

discipelen verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, Hand. 4: 2. 

 

De verbinding met het werkwoord, het opstaan uit de doden, vinden we vaker. Toen de Here 

voorzei dat Hij uit de doden zou opstaan, begrepen de discipelen niet wat dit was, Mk. 9: 9, 10. Zij 

wisten ongetwijfeld wat de opstanding ten laatste dage was waarvan Martha in Joh. 11: 24 spreekt, 

maar niet wat het opstaan uit de doden inhield; daarover ondervroegen zij elkander. Na Zijn 

opstanding hebben zij dit volkomen begrepen en spraken ervan tot anderen, Hand. 4: 2. Daarvoor 

hadden zij hun Heer er nog tweemaal over horen spreken; in de gelijkenis van de Rijke Man en in 

Zijn gesprek met de Sadduceën waarin Hij van de opstanding in het algemeen overging naar die uit 

de doden, Lk. 20: 35. 

 

Op vele plaatsen lezen we van het „opwekken uit de doden” wat in feite neerkomt op het opstaan 

uit de doden. Zo meende Herodes dat Johannes de Doper uit de doden was opgewekt, Mk. 6: 14, 16; 

Lk. 9: 7. Dit is zeker met Lazarus gebeurd, Joh. 12: 9-17. God had dit ook met Izaak kunnen doen, 

Heb. 11: 18. De overige malen vinden we het van Christus: Mt. 17: 9; 27: 64; 28 ; 7; Joh. 2: 22; 21 ; 

14; Hand. 3: 15; 4: 10; 13: 30; Rom. 6: 4; 7: 4; 8 ; 11, 11; 10: 9; 1 Kor. 14: 12; Gal. 1:1; Ef. 1: 20; 

Gal. 2: 12; 1 Thess. 1: 10; 2 Tim. 2: 8; 1 Petr. 1:21. Samen 20 maal. 

 

Hierbij sluiten zich aan: Hand. 26:23 (Christus is de eerste uit de opstanding der doden) en Rom. 

1: 4 (Christus bewezen te zijn de Zoon van God uit de opstanding der doden. Het Gr. heeft hier ek-

anastaseos nekron; dit is een soort omzetting van anastasis ek nekron Hand. 26: 23 bewijst dat we in 

Rom. 1: 4 niet moeten denken aan de opstanding der heiligen, dus niet moeten lezen: uit de 

opstanding van doden, maar alleen aan die van Christus. (Zie verder De Brief aan de Romeinen van 

onze hand). 

 

Verder tekenen we aan dat er in Mt. 27: 64 en 28: 7 niet staat ek nekron maar apo nekron, d.i. af van 

de doden, het lidwoord ton staat alleen in 1 Thess. 1:10, het is in het Gr. vaak in het voorzetsel ek of 

apo begrepen. Praktisch kunnen we het er in de vertaling bij zetten. Voorts merken we op dat de 

S.V. in Joh. 2: 22; 21: 4; Hand. 4: 10 en Rom. 7: 4 ,,van” zet terwijl het Gr. „uit” heeft, een vreemde 

inconsequentie. De vertaling met „van” in Mt. 27: 64 en 28: 7 is aanvaardbaar. 
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d. De verdere termen. 

 

1. In vijf teksten spreekt de Schrift in het Gr. van de opstanding ten laatsten dage; in vier ervan 

heeft de S.V. gezet: ten uitersten dage: Joh. 6: 39, 40, 44, 54, alleen in Joh. 11: 24 zet ze in Martha’s 

woorden: ten laatsten dage, zo had ze ook in Joh. 6 moeten doen. Wat deze laatste dage is, zullen 

we nader uiteenzetten. 

 

2. Op twee plaatsen vermeldt de Schrift de opstanding der rechtvaardigen, in Lk. 14: 13 waar 

de Heer spreekt over het vergelden in deze opstanding en in Hand. 24: 15 waar Paulus zegt hoop op 

God te hebben t.o.v. opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

 

3. Eén maal is er sprake van de opstanding des levens, deze is voor hen die het goede gedaan 

zullen hebben; ook éénmaal is er sprake van de opstanding des oordeels, deze is voor hen die het 

kwade zullen gedaan hebben, Joh. 5: 29. De S.V. zet hier: „de opstanding der verdoemenis”. Het 

Grieks heeft hier echter het woord „krisis”; dit 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. In hetzelfde hoofdstuk zette de S.V. in vs. 22 en 30 „oordeel” en zo had ze ook in 

vs. 24 en 29 moeten doen; ze deed dit niet zeker omdat naar de Calvinistische visie de strekking 

dier verzen de „eeuwige verdoemenis” inhield. Wat het oordeel inhoudt wordt de Zoon des mensen 

overgelaten. 

 

4. In 1 Kor. 6: is sprake van het „uitopwekken”. 

 

5. In Heb. 11: 35 vinden we „de betere opstanding”. 

 

6. Van de eerste opstanding lezen we in Op. 20: 6 en 7. 

 

7. Tenslotte is er nog de term exanastasis tèn ek nekron, de uitopstanding die (is) uit (de) 

  doden. 

 

Bezien we een en ander nu nader. 

 

 

Wat is de ene Doop ? 
 

No. 49. 

 

o. De gedoopte huisgezinnen. 

 

Velen die de kinderdoop, hoewel die in het N.T. nergens is aan te wijzen, willen verdedigen wijzen 

op het feit dat er staat dat er huisgezinnen gedoopt werden. Zo doet bijv. Prof. Bavinck in zijn 

Geref. Dogmatiek (zie hieronder). We vinden genoemd het huisgezin van Cornelius, van Lydia, van 

de gevangenbewaarder, van Crispus en van Stefanas. Laat ons dit nader bezien na vooraf te hebben 

nagegaan welk woord het Grieks in de gedeelten hiervoor gebruikt. 

 

Het Gr. heeft twee woorden die de S.V. door „huis” overzet, n.1. oikos en oikia. Vaak is er geen 

verschil aan te wijzen vooral niet in de concrete zin maar in figuurlijke zin is er mogelijk wel 

verschil aan te geven. In het Oudgriekse (het Attische) recht werd onderscheid gemaakt tussen deze 

woorden en werd onder huis, oikia, in figuurlijke zin de huisbewoners verstaan, d.w.z. ouders, 

kinderen, familie, personeel en bezoekers en onder oikos de familie in engere zin, de ouders en de 

uit hen stammende kinderen. Mogelijk mogen we deze onderscheiding in het N.T. doorvoeren. 

Gaan we nu de huisgezinnen na. 
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Cornelius. Hand. 10. Cornelius was godzalig, vreesde God met geheel zijn huis. Hier staat oikos, dit 

is dus: met zijn gezin: hij, zijn vrouw en kinderen. De laatsten waren geen onmondigen zuigelingen, 

die vrezen God nog niet. Wie werden er later nu gedoopt? Hierop geeft vs. 24 en 33 het antwoord: 

,,die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden” en „allen nu hier tegenwoordig voor God om 

te horen al hetgeen van God bevolen is”. Deze allen ontvingen heilige geest, vs. 44, en begonnen 

met (vreemde) talen te spreken, vs. 46. We menen dat zuigelingen in dit opzicht niet kunnen horen 

noch met vreemde talen kunnen spreken. 

 

Lydia. Hand. 16. Lydia Werd gedoopt en haar huis, vs. 15. Hier staat het woord oikos, haar gezin. 

Ze had dus kinderen maar waar zij grote reizen deed zullen deze kinderen geen zuigelingen geweest 

zijn die zeker niet naar Paulus’ prediking konden horen. Ook hier zal gegolden hebben wat in vs. 34 

van de gevangenbewaarder staat, dat hij gelovig werd met geheel zijn huis en betreft dit bewuste 

personen. 

 

De gevangenbewaarder. Hand. 16. We vinden hier beide woorden; oikos, vs. 31 en okia, vs. 32. 

Paulus sprak eerst van het behouden worden van hem en zijn gezin, vs. 31, dan tot zijn gehele 

huishouden, allen die in zijn huis waren, vs. 32. Dat hier geen zuigelingen waren, volgt uit vs. 34: 

hij werd gelovig met ,,al zijn huis”, Gr. panoikei, in het oude Gr. pan-oikia, dus met geheel zijn 

gezin en personeel. Zuigelingen kunnen niet in actuele zin geloven. 

 

Crispus en Gajus. 1 Kor. 1. Crispus, vs. 14, was de overste der synagoge in Korinthe. Hij geloofde, 

Hand. 18: 8. Van zijn huis lezen we niets. Gajus was later metgezel van Paulus, hij was uit 

Macedonië, woonde eerst in Korinthe, 1 Kor. 1:14, Paulus lag bij hem te huis, Rom. 16: 25 en er 

was een huisgemeente. We lezen echter niets van het dopen van zijn gezin. 

 

Stefanas, 1 Kor. 1. Hij, de eersteling van Achaje, en zijn gezin (oikos) werden gedoopt. Hier zijn 

geen zuigelingen bij geweest, want Paulus had hun eerst gepredikt, vs. 17, 18. In 1 Kor. 16: 15 

vinden we het huis van Stefanus weer vermeld; hier staat het woord oikia, het huishouden, dus met 

bedienden of slaven; zij allen hadden zich ten dienste van de heiligen gesteld, dit houdt dus ook de 

(grote) kinderen in, 16: 15 en sluit de zuigelingendoop uit. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat het N.T. nergens leert dat onbewuste zuigelingen werden gedoopt, 

bij dieper onderzoek blijkt juist het tegendeel. Ook als men de onderscheiding tussen oikos en oikia 

laat vallen. 

 

Paulus was niet gezonden om te dopen, de waterdoop behoort niet tot zijn bijzonder evangelie van 

de rechtvaardiging des geloofs. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI No. 2. FEBR. 1959 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 2. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN RACHAB I 

 

,,Uw volk - Uw God”. 

 

Door geloof is Rachab, de ontuchtige, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de 

verspieders met vrede had ontvangen.        Vs. 31. 

 

Heeft de apostel gewezen op personen van verheven karakter zoals Henoch, Noach, Abraham, 

Mozes, nu geeft hij er een van een openlijke zondares en dat nog wel van een Heidin, behorend tot 

een vervloekt ras, 

 

Rachab was een Kanaänietische en daarom een vreemdelinge van de verbonden der beloften. T.o.v. 

haar bekering en toevoeging aan de rij der O.T. gelovigen was zij op bijzondere wijze zowel een 

type van als een waarborg voor de roeping der Heidenen en hun aanneming in later tijd. In gevallen 

als Rachab en later van Ruth gaf God aanwijzing dat Zijn verlossingsplan niet beperkt was tot een 

enkel volk maar dat het zich zou uitstrekken tot alle volken. Rachabs aanneming was een 

voorschaduw van het komen der Heidenen om aan te zitten met Abraham, Izaak en Jakob in het 

Koninkrijk der hemelen. 

 

Rachab had geen Schrift om die te lezen, er waren geen profeten in Jericho om haar iets van Israëls 

God te vertellen en zij zelf ontving geen openbaring. Niettemin geloofde ze. Toen Israël veertig jaar 

te voren door de Rode Zee ging was zij nog wel niet geboren, maar haar ouders waren er en zij 

hoorden van de doortocht door de Rode Zee; „De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen, 

weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen”, Ex. 15: 4. Zij zullen het ook haar in haar 

jeugd verteld hebben en het bleef bij haar hangen. Toen Israël de grenzen naderde, werd dit weer 

levend bij haar en toen de twee koningen Sihon en Og verslagen werden, stond het onherroepelijk 

bij haar vast dat ook Jericho zou vallen. En nu kwamen daar op zekere dag twee vreemdelingen 

langs haar huis. Heeft zij naar hen gelonkt en gelokt om ze binnen te halen? Hoe dan ook, zij kreeg 

ze in haar huis en zij vroegen om nachtverblijf. Al maakten zij zich niet bekend, Rachab voelde 

intuïtief dat dit Israëlieten waren en voorziende dat er bij haar navraag gedaan zou worden heeft zij 

ze ’s avonds verborgen en de boden van de koning wat voorgelogen. 

 

Daarna had ze een gesprek met hen en zei hun ronduit wie zij waren, waarop ze liet volgen: „Ik 

weet dat de Here u dit land gegeven heeft en dat ulieder verschrikkingen op ons gevallen is en dat 

alle inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat 

de Here de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht toen gij uit Egypte 

ging en wat gij de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og gedaan hebt... En als wij het 

hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder 

tegenwoordigheid, want de Here uw God is een God boven in de hemel en beneden op aarde.” 
Joz. 6: 9-11. 
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Welk een getuigenis. Het zal de verspieders vreemd in de oren geklonken hebben deze woorden te 

vernemen en dat nog wel uit de mond van een lichtekooi. En vooral haar laatste woorden, een 

getuigenis over hun God. Wij kunnen er uit zien dat er in haar hart een wonderlijke werking is 

geweest, dat het geopend is zodat zij niet bleef zoals de overige bewoners die slechts vreesden maar 

dat er bij haar diepgang was. Haar schone belijdenis was er het bewijs voor. 

 

In Rachabs belijdenis spreekt liefde tot Israëls God. Te voren had zij die feitelijk al betoond door de 

twee mannen te verbergen en de boden voor te liegen, geen andere uitweg ziende om ze te redden. 

Haar belijdenis was de neerslag ervan. In wezen sprak hieruit wat Ruth later zei: Uw volk is mijn 

volk, en uw God is mijn God. Dat haar geloof in wezen oprecht was, bleek uit haar werken, waarop 

Jakobus later dan ook wijst. ,,En desgelijks ook Rachab, de ontuchtige, is zij niet uit de werken 

gerechtvaardigd geweest als zij de uitgezondenen heeft ontvangen en door een andere weg 

uitgelaten?”, 2: 25. Ze bewees zo dat er een geestelijk beginsel in haar gevonden werd dat, moge 

haar leugen dan voor de oprechtheid te veroordelen zijn, voor haar een onvermijdelijkheid was om 

het beginsel uit te werken. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 62. 

 
Rom. 8: 10. Doch indien de Geest van Christus in u is, is wel het lichaam dood vanwege de zonde 

maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.  
 

Hierin geeft Paulus het kenmerk aan waaraan men kan weten of men in de Geest is. Dit is n.l. zo als 

Christus in hen is. De Geest brengt Hem in het hart en arbeidt hieraan steeds voort. Hij spreekt van 

Zichzelf niet, Joh. 16: 13, maar van wat Hij gehoord heeft en hiervan is het middelpunt de 

verheerlijking van Christus in het hart dergenen die verder geleid worden. Mogelijk mag men in het 

„Christus in” een elliptische uitdrukking zien, een weglating van het woord „Geest” en kan hier dus 

gelezen worden: „Indien de Geest van Christus in u is”; indien niet dan is deze inwerking niettemin 

van de Geest door Christus gezonden, Joh. 16: 7, 

 

Als Christus in het hart woont is het lichaam dood vanwege de zonde. Onder het „lichaam” is wel te 

verstaan de oude mens. De Geest, hier het ingewrochte beeld van Christus, is leven vanwege de 

gerechtigheid. De oude mens wordt niet meer geteld, hij is met Christus gekruisigd en gedood door 

de wet. Voor zijn nawerkingen moet men zich dood houden wat alleen kan indien men zich door de 

Geest laat leiden. Het is dan zoals Paulus in Gal. 2: 20 uitdrukt: „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 die mij lief heeft...” 

 

Rom. 8: 11. En indien de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal 

Hij die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken 

door Zijn Geest die in u woont, 
 

In dit vers spreekt de apostel over het levendmaken van het sterfelijk lichaam. Dit onderscheidt hij 

door de toevoeging van „sterfelijk” van het lichaam van vs. 10. We hebben er al op gewezen dat er 

verschil is tussen opwekken en levendmaken. Doden worden opgewekt en kunnen daarna 

levendgemaakt worden, levenden moeten dit laatste ook: het levendmaken is het bekleden met de 

onsterfelijkheid. Deze levendmaking is de verlossing van het lichaam des doods, in vs. 23 

aangegeven. Grond en waarborg hiervoor is de opwekking van Christus. 
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Uit dit vers blijkt dat toen nog de wederkomst des Heren voor aanstaande was te houden en men tot 

de levend overblijvenden kon behoren. Het oordeel van Handelingen 28 was over Israël nog niet 

uitgesproken, de verharding van dit volk was nog slechts „ten dele”, zowel in graad als in aantal. 

 

Rom. 8: 12. Zo hebben wij dan, broeders, verplichting, maar niet aan het Vlees om naar het 

Vlees te leven; 
 

Daarom, broeders. Paulus spreekt de lezers en hoorders van zijn Brief weer, evenals in 7: 1, aan als 

„broeders” en zegt dan, dat zij om al het bovenstaande een verplichting hebben. Maar niet een aan 

het Vlees. Nu zou men verwachten dat hij die verplichting zou noemen maar dat doet hij niet 

dadelijk; eerst staat hij stil bij de gevolgen van het leven naar het Vlees. 

 

Rom. 8: 13. want indien gij naar het Vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de 

werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 
 

Dit leven voert tot sterven. Men kan dit in tweeërlei zin nemen: in geestelijke en in natuurlijke. Het 

werkwoord heeft beide betekenissen, in 7: 6 en 9 is die een figuurlijke, een geestelijke, in 7: 2; 3 en 

8: 34 een letterlijke. In de geestelijke betekenis genomen is dit sterven er een met en in zichzelf en 

staat het tegenover het sterven met Christus van Rom. 6: 8. Wie niet met Christus sterft, sterft met 

en in zich zelf: de zonde werkt de geestelijke dood uit waarin de inwendige mens in zijn innerlijke 

naaktheid komt te staan, geheel vervreemd van God. In natuurlijke zin genomen ontvangt men geen 

onsterfelijkheid en loopt het leven uit op een sterven en op de dood. 

 

Rom. 8: 14. Want allen die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods. 

 

Paulus zet tegenover het leven en sterven naar het Vlees een andere zaak, een geleid worden door 

de Geest. Zij die dit worden, noemt hij „zonen Gods”. De S.V. zet hier „kinderen Gods” en laat 

daardoor een belangrijk punt niet uitkomen, n.l. het verschil tussen het kindschap en het zoonschap. 

Ook in vs. 14, 15b en 19 is sprake van „zonen Gods”. Verder staat er niet „aanneming tot kinderen”, 

maar „aanneming tot zonen”, of beter nog „het stellen tot zonen” of „het zetten in de zoonsstand”. 

 

De Schrift maakt onderscheid tussen kind en zoon Gods. Beiden zijn wel door de Geest verwekt en 

als zodanig hebben zij één Vader, maar ze staan niet in dezelfde verhouding tot Hem. Een kind 

heeft onvervalste melk nodig, een zoon vaste spijs, 1 Petr. 2: 3, Heb. 5: 12. Een kind is een 

beginneling in Christus en draagt daar veelal de kenmerken van, 1 Kor. 3: 1-3, een zoon zoekt de 

dingen des Vaders. Een kind staat onder voogden en verzorgers, Gal. 4, en verschilt daarin in niets 

van een dienstknecht, een zoon is vrij. Een kind is nog niet gerechtvaardigd en heeft nog geen vrede 

bij God, bij een zoon is beiden aanwezig. Hij wordt door de Geest geleid en is geen slaaf meer. 

Naar hun geestelijke verwekking zijn allen geliefd en heten ze „kinderen” (“tekna”), maar naar hun 

positie is er verschil en hierop wijzen de bovengenoemde verzen waar we het woord “huios”, zoon 

meerv. “huioi”, vinden. 

 

De zeventig „weken” van Dan. 9 
 

door S. Van Mierlo. 

 

(Vervolg) 
 

6. Het begin en het einde der 62 jaarweken. 

 

 



Uit de Schriften 1959 Pagina 16 
 

We hebben in deel 4 gezien, dat dit tijdperk gekenschetst is door het hersteld en herbouwd zijn van 

Jeruzalem. De Here dreef Kores er toe de eerste maatregelen te nemen om tot dit doel te komen. 

Maar men moest beginnen met de bouw van de Tempel. De oproep van Kores, in Ezra 1:2 vermeld, 

betreft inderdaad het bouwen van een Huis des Heren. 

 

Zoals in deel 2 vermeld, hebben de uit Babylon teruggekeerden, onder leiding van Zerubbabel, in 

536 of 535 de ,,grond van des Heren Tempel” gelegd. Maar door de tegenstand van de bevolking, 

moest het werk onderbroken worden. Het werd hervat, onder de regering van Darius I, in 520, Ezra 

5: 1,2. Op bevel van Darius deed men een onderzoek in de boekerij te Babel naar het vroegere bevel 

van Kores, Ezra 5: 17; 6: 1. Men vond de rol, en Darius gaf toen het bevel het bouwen van het Huis 

Gods voort te zetten, Ezra 6: 7. De Tempel (waarschijnlijk een zeer klein gebouw) was klaar de 

12de maand van het 6de jaar van Darius, dus in 515 en werd toen ingewijd. Er waren toen al 

woningen in Jeruzalem, Hag. 1: 4, maar waarschijnlijk waren de meesten noodwoningen. Sommige 

oversten hadden echter al „weldoortimmerde” huizen, Hag. 1: 4. Maar de muren van Jeruzalem 

waren nog niet hersteld. 

 

De tegenstand ging voort, en onder Ahasveros diende de bevolking van het land een schriftelijke 

aanklacht in tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem, Ezra 4: 6. 

 

Onder de regering van Arthahsasta I schreef Rehum, de landvoogd, hem een brief, waarin hij hem 

bekend maakte met het feit dat de „Judeeërs” bezig waren Jeruzalem te herbouwen en dat het 

verleden had getoond hoe gevaarlijk die oproerige stad was. Waarop de koning het bevel gaf het 

werk te doen staken, Ezra 4: 6-23. 

 

Maar Arthahsasta kwam daarna op dit besluit terug, en gaf aan Ezra het bevel naar Jeruzalem op te 

trekken, Ezra 7: 12-23. Ezra trok er heen in 458 met 1496 familiehoofden, Ezra 7: 1-7; 8: 1-14, en 

vond een treurige toestand in het land, vooral voor wat betreft het niet onderhouden der Wet in 

verband met gemengde huwelijken. Er was dan ook nog geen sprake de bouw van stad en muren 

voor goed aan te vangen. 

 

In het 20ste jaar van Arthahsasta (445) had Nehemia, die zich te Suza bevond, het winterverblijf 

van de koning, bericht ontvangen van de grote ellende en versmaadheid in Juda en het bouwvallige 

van de muren en de poorten, Neh. 1: 1-3. Hij bad tot God en verkreeg de toelating van Arthahsasta 

om Jeruzalem te bouwen, Neh. 2: 1-6. Niettegenstaande alle weerstand, kon hij zowel de priesters 

als de edelen, de leiders en de beambten er toe overhalen de muren en poorten te gaan bouwen. 

 

Zoals al gezegd, waren er toen wel „huizen” (zie ook Neh. 7: 3), meestal noodwoningen in de 

puinhopen opgericht, maar voor de hele bevolking nog geen wel gebouwde verblijfplaatsen, Neh. 7: 

4. De eerste maatregel van Nehemia was daarom te bepalen wie recht had in Jeruzalem te wonen. 

Er moest dus een volkstelling plaats hebben en alleen zij, die in de registers der uit Babel 

opgetrokkenen waren ingeschreven, kwamen in aanmerking. Toen was er een volksvergadering en 

las Ezra uit het boek der Wet van Mozes, en werd het loofhuttenfeest gevierd, Neh. 8. Het volk 

verklaarde de Wet te willen houden. Daarna werd bepaald wie in Jeruzalem zou wonen, en wie in 

andere steden en op het platteland. 

 

Pas daarna zal men begonnen zijn met de bouw der huizen goed ter hand te nemen, maar we hebben 

hierover geen wel bepaalde inlichtingen. Neh. 12: 27 handelt over de feestelijke inwijding van de 

muur, maar geeft geen datum op. Volgens de geschiedschrijver Jozefus had deze inwijding plaats in 

het 28ste jaar van Arthahsasta, dus in 437. 

 

In 433 ging Nehemia terug naar de koning, Neh. 13: 6, en we kunnen veronderstellen dat daarmee 

de hoofdopdracht van Nehemia: Jeruzalem te herbouwen, afgelopen was. Later kwam hij terug om 
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de wanorde in de Tempel en in het leven van de zonen Israëls te verhelpen, Neh. 13. 

 

Uit dit alles blijkt, dat men de stad en de muur als hersteld kan beschouwen vóór 433, maar dat we 

over geen goed bepaalde datum beschikken. De meest aangewezene zou misschien die zijn, waarop 

de muur feestelijk werd ingewijd, dus, volgens Jozefus, 437. Het einde der 62 jaarweken valt dan in 

het 4de of 3de jaar vóór onze jaartelling, dus bij de geboorte van de Here Jezus. 

 

We menen dus dat er geen twijfel kan bestaan dat de 434 jaren der 62 jaarweken de tijdruimte 

aanduiden die vlak vóór de eerste komst van Christus lag, en gedurende welke Jeruzalem hersteld 

en herbouwd was. 

 

Nu kunnen we Dan. 9: 25 misschien nog beter begrijpen. Laat ons deze Schriftplaats nogmaals 

herlezen: „Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te 

herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig 

weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der 

tijden”. We hebben in deel 4 gehandeld over de insnijding tussen de 7 en de 62 jaarweken, maar dit 

belet niet dat de uitdrukking „tot op een gezalfde, een vorst”, zowel het einde der 7 weken betreft 

als het einde van een tijdruimte die het volgende omvat: de 7 weken, de onderbreking tussen de 7 en 

de 62 weken, en de 62 weken zelf. 

 

Na de 7 weken kwam Kores de gezalfde, als een vaag beeld van de ware Verlosser: na de 62 weken 

kwam dan deze Verlosser zelf. 

 

Uit Dan 9: 26 blijkt in elk geval dat de 62 weken niet eindigen bij de dood van de Gezalfde, want 

deze wordt pas na die 62 weken „uitgeroeid”. 

 

7. Het begin en het einde van de 70ste jaarweek. 

 

Over deze laatste jaarweek hebben we al in meerdere vorige geschriften gehandeld. Voor ons kan 

het niet betwijfeld worden, dat ook Dan. 7: 25; 12: 7; Mat. 24: 15; Op. 13: 1-18 en andere 

schriftplaatsen over een nu nog toekomstige jaarweek handelen. Het is de laatste periode van onze 

aioon, waar de eeuwenoude strijd der boze machten zijn toppunt zal bereiken, op aarde nog steeds 

gericht tegen Israël en de verwezenlijking van het Koninkrijk. Het is de tijd van het antigoddelijk 

trio: Satan, de politieke Anti-Christus of „mens der zonde”, en de godsdienstige Anti-Christus of 

„valse profeet”.  Die antichristelijke actie, die - vooral in het begin - de gehele wereld zal verleiden 

door haar schijn van menslievendheid, vrede en zelfs „christelijkheid”, zal in de tweede helft der 

week haar ware karakter tonen: grootspraak tegen God, ontheiliging van de Tempel, gruwelijke 

verdrukking van Israël, vooral van de Christen-Joden, enz. 

 

Het begin van die 7 jaren is voor ons nog onbekend, maar kan in de naaste tientallen jaren vallen. 

We bemerken inderdaad dat de wereldgebeurtenissen, vooral in het Nabije- Oosten, alles bereiden 

tot het wederom in vervulling gaan van de profetie en Israëls herstel als Gods volk. Voor wat de te-

genwoordige staat Israël betreft, menen we dat het tot nu toe meer mensenwerk dan Gods werk is. 

Men mag veronderstellen, dat - zoals bij de terugkeer uit de dienstbaarheid onder de koningen van 

Babylon - de herbouw van de Tempel het teken zal zijn van Israëls godsdienstig herstel. Dat er een 

nieuwe Tempel moet komen, blijkt duidelijk uit schriftplaatsen zoals Mat. 24: 15; 2 Thess. 2: 4 en 

Op. 11:1. Mogelijk zal het slechts een klein gebouw zijn zoals onder Ezra. Vóór de laatste jaarweek 

aanvangt, moet er dus nog veel gebeuren, onder meer wat we lezen over het 5de rijk van Dan. 2 en 

over de „zegelen” van Op. 6. 

 

Het einde der 70ste week wordt gekenmerkt door de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Dan 

pas zal Hij zijn koninklijke macht op aarde aanvaarden, Op. 11: 15-17; Dan. 7: 14. 
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8. Algemeen overzicht. 

 

Zo zien we dat de uitdrukking „tot op een gezalfde” niet alleen op Kores, niet alleen op de Here bij 

zijn komst in nederigheid, maar ook op zijn tweede komst in heerlijkheid wijst. 

Het blijkt dat we Dan. 9: 25 op de volgende wijze kunnen in delen: 

 

„Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het Woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te 

herbouwen” (Dit is het begin van de 70 weken en dus ook van het eerste deel bestaande uit 7 

weken) 

 

„tot op een gezalfde, een vorst” (Dit is het eindpunt van elk der drie delen, die nu opgesomd 

worden) 

 

„zijn zeven weken” (het eerste deel) 

 

„en twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de 

druk der tijden” (het tweede deel) 

 

„en na de twee en zestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem is” 

(dit valt tussen het tweede en het derde deel) 

 

„en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten” (dit 

gebeurde ten dele in 70, maar de volledige vervulling moet nog in de toekomst plaats grijpen) 

 

„maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde zal er strijd zijn: verwoestingen, 

waartoe vast besloten is.” (dit is het derde deel, dat nog geheel in de toekomst ligt).  

 

Het hele Woord dat tot Daniël kwam, na zijn smeekbede, en waarop hij acht moest slaan, betreft 

dan drie bijzondere tijdperken in Israëls geschiedenis en twee tussentijdperken waarin God op 

bijzondere wijze werkzaam is, en die tenslotte moeten voeren tot de eindoverwinning van Christus 

over alle boze machten, tot zijn wederkomst en het oprichten van zijn koninkrijk op aarde, tot zijn 

aanvaarden van de koninklijke macht, zijn zalving tot Koning der Koningen. 

 

Als we goed rekening houden met het voorgaande, kunnen we ook beter de juiste betekenis van 

Dan. 9: 24 begrijpen, welk schriftdeel we zo letterlijk mogelijk naar de Hebreeuwse tekst vertalen: 

 

„Zeventig zeventallen zijn afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad om tegen te houden 

de overtreding) en om te verzegelen het zondoffer en om te bedekken ongerechtigheid en om aan 

te brengen aionische gerechtigheid en om te verzegelen gezicht en profeet en om te zalven (een) 

heilige (der) heiligen”. 

 

Het voorzetsel „om” wijst op het einddoel der 70 weken. Als we er goed op letten, dat bij Christus’ 

komst in nederigheid in principe zijn werk volbracht werd, maar daarom, zelfs na zijn tweede 

komst, de toepassing ervan, het hele mensdom nog lang niet bereikt heeft, kan men begrijpen dat de 

overtredingen wel „tegengehouden” waren, en de ongerechtigheid wel ,.bedekt” was, maar dat ze 

nog niet weggedaan waren. De aionische gerechtigheid wordt wel ,,aangebracht”, maar nog niet ten 

volle bereikt door alle mensen. 

 

De uitdrukking ,,te verzegelen het zondoffer” wijst, naar onze mening op het erkennen van Christus 

als het ware Zondoffer. Het werkwoord „verzegelen” wordt verder ook gebruikt voor het „gezicht 

en de profeet”. Hier ook betreft het een als waarachtig erkennen van deze beiden, namelijk door de 
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vervulling. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 74. 

 

E. De volgorde der opstandingen. 

 

1.De opstanding ten laatsten dage. 

 

Om in de gegeven onderscheidingen en termen de weg te vinden, beginnen we met de opstanding 

ten laatsten dage die we vermeld vonden in Johannes 11: 24 en het doen opstaan ten laatsten dage 

van Joh. 6: 39, 40, 44, 54. In Joh. 11: 24 tekent de S.V. aan: „dezer wereld”. Ze had moeten zetten 

„dezer eeuw” (aioon). 

 

Wat is nu die laatste dag. Deze benaming zweeft niet in een sfeer buiten de profetie maar wordt 

bepaald door het O.T., in het bijzonder door Dan. 12: 12 „Welgelukzalig is hij die verwacht en 

raakt tot duizend drie honderd vijf en dertig dagen”. De Elberfelder vertaling zet: „Gelukkig hij 

die verwacht en duizend drie honderd vijf en dertig dagen bereikt”. De Canisius vertaling: „Heil 

hem die ook dan nog volhardt en dertienhonderd vijf en dertig dagen bereikt”. En de Companion 

Bible zet als aantekening: „Gelukkig is hij die verwacht en het eind zal bereiken, hij zal bereiken 

dag 1335”. Dit beschouwen we als de laatste dag dezer eeuw (aioon). 

 

De Schrift komt tot deze dag omdat ze aan de laatste jaarweek van Daniël, de zeventigste waarin de 

Mens der zonde een verbond met Israël zal maken, 9: 27, nog dagen toevoegt. Uit Openbaring blijkt 

dat de Vrouw - Israël - drie en een halve tijd, dat is drie en een half jaar vervolgd wordt Op. 

12: 14 of twee en veertig maanden, 13: 5; in deze tijd wordt Jeruzalem vertreden, 11: 2. Dit is dus 

twaalf honderd zestig dagen. „Na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft en als Hij zal 

voleindigd hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, zullen al deze dingen voleindigd 

worden” , Dan. 12: 7. Dit zal gebeurden door Christus’ wederkomst, gezeten op het witte paard der 

overwinning, Op. 19: 11. Dan zal Hij oorlog voeren. „De Here zal uittrekken en strijden tegen de 

Heidenen en Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg”, Zach. 12:4. Hij zal optrekken 

in grote kracht en de pers van Gods wraak treden, Jes. 63: 1-6. Dat is het begin van de dag der 

wraak. De wijnpersbak wordt buiten de stad getreden en omspant een lengte van zestienhonderd 

stadiën, ’n kleine 300 km., d.i. de gehele lengte van Kanaän, Op. 14: 20. O.i. duurt dit dertig dagen 

1290 - 1260, in welke tijd er geen gedurig offer is en de gruwel die tot verwoesting heeft geleid nog 

gesteld staat, Dan. 12: 11. Ook dan is er het einde, het eindpunt, de telos, nog niet want daaraan 

vooraf gaat de voleinding der eeuw, de sunteleia, waarin de engelen uitgaan om de bozen uit het 

midden der rechtvaardigen af te scheiden en hen zeker zullen doden, Mt. 13: 49. Dit duurt dan o.i. 

vijf en veertig dagen. Gelukkig nu is hij die de dag der wrake en der zifting doorstaan kan en reikt 

tot het einde, de 1335ste dag. Voor hen die gestorven zijn, komt dan „de opstanding ten laatsten 

dage”. Tot zolang rusten de rechtvaardigen op hun slaapsteden, Jes. 57: 2 en pas dan staat ook 

Daniël op: „Gij zult rusten en zult opstaan in uw lot (tot uw bestemming of tot uw erfdeel) in het 

einde der dagen”, Dan. 12: 13. Dan worden ook de andere rechtvaardigen opgewekt, en verkrijgen 

hun erfdeel in het Koninkrijk vanuit de hemelen opgericht. Voor hen is Christus dan de opstanding, 

voor de levend overgebleven het leven, Joh. 11: 25. Zij allen verkrijgen het leven van de toe-

komende eeuw, het aionische leven, Mk. 10: 30, Lk. 18: 30. Zij allen hebben ook de opstanding uit 

de doden. 

 

Deze opstanding ten laatsten dage (dezer aioon) is wel dezelfde als de opstanding des levens van 

Joh. 5: 28, die der rechtvaardigen van Lk. 14: 13 en Hand. 24: 15. Een onderdeel ervan is de eerste 

opstanding. 



Uit de Schriften 1959 Pagina 20 
 

 

2.De eerste opstanding. 

 

We noemen de eerste opstanding een onderdeel van die ten laatsten dage. We doen dit omdat ze o.i. 

beperkt is tot de in Op. 20 genoemde groep: ze betreft de zielen d.i. personen dergenen die onthoofd 

zijn om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het Beest en diens beeld niet aan-

gebeden hebben en het merkteken niet ontvangen hebben aan hun voorhoofd en hun hand, vs. 4. Dit 

is een bepaalde groep waaronder de O.T. en vele N.T. gelovigen niet vallen. Zij zullen herleven en 

God en Christus dienen als priesters en heersen de duizend jaren. Over hen heeft de dood geen 

macht meer, vs. 5, 6. 

 

Men neme deze eerste opstanding niet absoluut d.w.z. als de eerste van alle; het is niet de eerste die 

dan plaats heeft maar t.o.v. een latere, n.1. de opstanding der overige doden. En ook deze neme men 

niet absoluut alsof ze alle overige doden zou betreffen, het zijn die van welke in Op. 19 gesproken 

wordt: de overigen die gedood worden bij Christus’ wederkomst. Hiermee blijft de weg open voor 

andere opstandingen, bijv. die des oordeels van Joh. 5: 28. 

 

3.De opstanding der rechtvaardigen. 

 

De opstanding ten laatsten dage is zeker wel die der rechtvaardigen van Lk. 14: 13, van hen die 

waardig geacht zullen worden die eeuw, n.1. de toekomende eeuw van Lk. 20: 35. Hiertoe behoren 

mede velen dergenen die in het stof der aarde slapen en dan zullen ontwaken ten eeuwigen, d.i. 

aionischen, leven, Dan. 12: 2. Mogelijk behoren tot hen ook die God gevreesd en gerechtigheid 

gewerkt hebben, Hand. 10: 45 en zij die met volharding in goed doen heerlijkheid en eer en 

onverderfelijkheid gezocht hebben, Rom. 2: 8. Zij allen ontvangen aionisch leven. Dit is mogelijk 

de betere opstanding van Heb. 11: 35. 

 

4.De uitopwekking. 

 

De opstanding ten laatsten dage is op de dag voorafgaande aan de oprichting van het Koninkrijk. 

Op deze dag, een van twaalf lichturen, kunnen verschillende opstandingen in orden plaats hebben. 

Men kan vragen: Wanneer is die van 1 Thess. 4 nu, die van hen die de Here tegemoet gaan in de 

lucht. Dan is Hij dus nog niet op aarde, en ook nog niet komende om Zijn intocht te houden in 

Jeruzalem, die van Mt. 23: 39. Ze is in de laatste bazuin, de vraag is nu, wanneer kan deze geblazen 

worden. Uit 2 Thess. 1 is ons gebleken dat ze is als Hij komt ter vergelding en ter verkwikking. Wij 

geloven dat dit een aparte opstanding is. Nemen wij ze in de bazuin van Mt. 24: 31, waarbij 2 

Thess. 1 zich aansluit, letten we er op dat het zal zijn in, d.i. tijdens de openbaring des Heren, vs. 7 

en in de laatste bazuin 1 Kor. 15: 52, dan zou dit tegemoet gaan kunnen plaats vinden 75 of 45 

dagen voor het einde der eeuw, dus op de 1260ste dag van de tweede helft der 70ste jaarweek of op 

de 1290ste dag als het Land gereinigd wordt, Mt. 13. Indien we dit zo mogen stellen - we geven 

deze gedachte slechts als mogelijkheid - dan is er een verlossing uit de toekomende toorn, een 

trekken uit de boze eeuw, Gal. 1: 4 (grondtekst: niet wereld maar aioon), een aparte opstanding, een 

uitopwekking waarvan Paulus in 1 Kor. 6: 14 spreekt als hij zegt: „En God heeft ook de Here 

opgewekt (egeiro) en zal ons uitopwekken (exegeiro) door Zijn kracht”. Wil men deze opstanding 

ook ten laatsten dage nemen dan zal ze niettemin een aparte zijn, onderscheiden van de volgende, ze 

zal dan mogelijk voorafgaan aan alle andere die er op die dag nog zullen volgen. 

 

5.De opstanding des oordeels. 

 

Het woord van Joh. 5: 28: ,,de ure komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen 

horen” behoeft niet te betekenen dat dit voor allen dezelfde ure is. Dit hebben Kerkelijke 

Belijdenisschriften wel gemeend, maar zij hebben over het hoofd gezien dat er opstandingen zijn uit 
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de doden. 

 

Joh. 5: 28 is een samenvatting van de verschillende „uren” van opstanding; die het goede gedaan 

zullen hebben staan op een andere ure op dan die het kwade zullen hebben gedaan. 

 

Voor de laatsten zal die ure slaan in Christus’ Koninkrijk. Hij oordeelt immers in Zijn verschijning 

en in Zijn Koninkrijk, het eerste is ten laatsten dage, het andere daarna, in de toekomende eeuw. 

Dan komt de opstanding des oordeels. Het is deze waarop de Here wijst in Mt. 12: 41 en 42: „De 

mannen van Ninivé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want 

zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie meer dan Jona is hier. De Koningin van 

het Zuiden zal opstaan (Gr.: opgewekt worden) in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, 

want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en zie, meer 

dan Salomo is hier”. Er zijn o.i. in de toekomende eeuw meerdere, mogelijk vele „uren” te wachten 

van opstanding ten oordeel dat mede uitgeoefend zal worden door de gelovigen, 1 Kor. 6: 2. Hierop 

kan Op. 20: 14 wijzen. 

 

6.De „tweede opstanding”. 

 

Vallen de laatste opstandingen mogelijk in de duizend jaren, de laatste der in de Schrift genoemde 

is die van de overige doden van Op. 20: 12. We wezen er al op dat we deze de tweede kunnen 

noemen, al heet ze zo niet rechtstreeks, blijkens de term „eerste opstanding” uit vs. 6. 

 

Evenals de eerste is de tweede opstanding een beperkte en geen algemene; dat volgt uit de woorden: 

,,En ik zag de doden”; het zijn geen levenden die voor het witte-troongericht komen, dus niet „alle 

mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen die van den beginne aan der wereld of tot den einde toe 

geweest zullen zijn”, Ned. Gel. Bel. art 37. Het zijn de kleinen en de groten die opgestaan zullen zijn, 

niet die dan leven. 

 

Deze kleinen en groten staan tegenover die van Op. 11: 18 en 10: 5; in deze teksten betreft het 

gelovigen, hier zulken die het niet zijn. Zij zijn mogelijk de kleinen en groten die het merkteken van 

het Beest ontvangen hebben, 13: 16. 

 

Naar welke maatstaf worden zij nu geoordeeld? Niet naar die van het geloof, dat hebben zij niet 

gehad. God legt hier (en ook elders) een andere aan: „zij werden geoordeeld naar hun werken”, vs. 

13. Zij wier werken niet onvoldoende zijn; worden toegelaten tot het leven van de toekomende 

eeuw (waarvan de duizend jaren slechts het beginstadium is). Zij zullen dan God en Christus leren 

kennen, de Eerste door het „eeuwig evangelie”, Op. 14: 6, de Laatste door de bediening van het 

evangelie van Mt. 28: 19. 

 

Zij wier werken het mogelijk maken tot het leven in te gaan, staan ingeschreven in het Boek des 

levens. Hieruit blijkt dat dit boek als het ware meerdere „hoofdstukken” heeft, deze groep beslaat er 

een van. 

Zij wier werken hen zullen veroordelen, komen in de poel des vuurs. „En zo iemand niet gevonden 

werd geschreven in het boek des levens die werd geworpen in de poel des vuurs”, vs. 15. In deze 

poel worden ook de Dood en de Hades, het Dodenrijk, geworpen, dat is de tweede dood, vs. 14. 

Mogelijk mogen we hier uit opmaken dat er al meerdere opstandingen en veroordelingen hebben 

plaats gehad gedurende de duizend jaren. Er staat immers dat de dood en de hades in de tweede 

dood worden geworpen. Zij die hierin komen zullen zeker al geoordeeld zijn. Mogelijk vinden 

we hiervoor een aanwijzing in Jes. 66: 16: “met vuur en zwaard zal de Here in het recht treden 

met alle vlees en de verslagenen des Heren zullen vermenigvuldigd zijn”. Het vuur brengt de 

dood, het zwaard de hades: bij het witte- troongericht worden deze gedoden geworpen in de poel 

des vuurs, o.i. de Gehenna van Lk. 12: 4, 5: Hierin kan God hun aanzijn geheel opheffen, er staat 
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niet dat Hij het doet. 

Over de uitopstanding uit de doden handelen we in een nieuw onderdeel. 

 

Wat is de ene Doop? 
No. 50 

9. De verbondsleer grond voor de kinderdoop. 

 

Van het Genadeverbond gaven we onder onderdeel k reeds enig overzicht. We zagen daaruit dat het 

Calvinisme hieronder verstaat Gods gehele heilsgang in de Schrift geopenbaard. De inhoud ervan is 

de behoudenis in Christus. We menen dat het niet nodig is dit verder uit te werken, wel is het nodig 

stil te staan bij de toepassing van deze leer als grond voor de kinderdoop; daartoe geven we een 

citaat uit Dr. Bavinck's Dogmatiek. 
„Het verbond wordt nooit met één enkel persoon gesloten maar in die persoon met zijn nakomelingen. Er is 

een gemeenschap van ouders en kinderen in de genade. De kinderen werden bij de ouders gerekend, het gaat 

samen hun wel, Ex. 20:6, Deut. 1: 36, 39; 4: 40; 5: 29; 12: 25, 28. Zij dienen samen de Here, Deut. 6: 2; 30: 

2; 31: 12, 13; Joz. 24 ; 15; Jer. 32 ; 39; Ez. 37: 25; Zach. 10: 9; de daden en inzettingen Gods moeten door de 

ouders aan de kinderen worden overgeleverd, Ex. 10: 2; 12: 24, 26; Deut. 4: 9, 10, 40; 6: 7, 11: 19; 29: 29, 

Joz. 4: 6, 21; 22: 24-27; het verbond Gods met zijn weldaden en zegeningen zet zich voort van kind tot kind 

en van geslacht tot geslacht, Gen. 9: 12; 17: 7, 9; Ex. 3: 15; 12: 17; 16: 32; Deut. 7: 9, Ps. 105 ; 8 enz. 

Genade is geen erfgoed maar wordt toch in de regel uitgedeeld in de lijn der geslachten. 

Deze beschouwing gaat over in het N.T. Ondanks het feit dat Israël zich bekeren moet, blijft de Heer Jezus 

de kinderen van dat volk beschouwen als kinderen des verbonds, Mt. 18: 2 vs.; 19: 13 vs.; 21: 15 vs.; Mark. 

10: 13 vs.; Lk. 9: 48; 18: 15. Hij roept ze tot Zich en omhelst hen, zegent hen, zegt dat hunner het Koninkrijk 

der hemelen is. 

Van dezelfde gedachten gaan de apostelen uit. Het verbond der genade is wel gewijzigd wat de bedeling 

betreft maar in wezen hetzelfde gebleven. De kerk is in de plaats van het Oudtestamentisch Israël 

gekomen, zij is het volk Gods en God is haar God en Vader, Mt. 1 ; 21; Lk. 1: 17, Hand. 3: 25; Rom. 9: 25, 

26; 11: 16-21; 2 Kor. 6: 16-18; Gal. 3: 14-29; Ef. 2: 12, 13; Tit. 2: 14; Heb. 8: 8-10, 1 Petr. 2: 9; Op. 21:3. 

Evenals in het Oude Testament (lees: Verbond) zijn onder dat volk Gods ook de kinderen der gelovigen 

begrepen. Immers, de gemeente des Nieuwen Testaments is geen groep van individuen maar een organisme, 

een lichaam, een tempel en is als zodanig, als een volk, in de plaats van Israël getreden. Zij is als een wilde 

olijfboom, terwijl enige takken zijn afgehouwen, op de stam van de tamme olijfboom geënt en alzo zijn 

wortel en vettigheid deelachtig geworden, Rom. 11: 16, 17. Daarom gaan soms hele huisgezinnen tot het 

Christendom over. Het huisgezin zelf is een instelling Gods, een organisch geheel, dat deelt in een 

gemeenschappelijke zegen of vloek. Jezus’ discipelen brengen vrede aan het huis dat zij binnengaan, Lk. 10: 

5 en Hij zegt zelf, dat, als Zacheus gelooft, zijn huis zaligheid is gebeurd, Lk. 19: 9. De apostelen 

verkondigen het evangelie ook in de huizen, Hand. 5: 42; 20: 20. Met het hoofd des gezins wordt heel het 

huisgezin zalig, Hand. 11: 14; 16 ; 31: en hele huisgezinnen geloven en worden gedoopt, Hand. 16: 15, 34; 

18:8, 1 Kor. 1: 16. Hieruit is wel niet te bewijzen dat de kinderdoop al door de apostelen is toegepast maar 

uit het stilzwijgen is het tegendeel evenmin af te leiden; uit de vroege invoering van de kinderdoop, uit de 

algemene erkenning die hij terstond gevonden heeft, en uit het getuigenis van Origenes volgt de 

mogelijkheid en zelfs een waarschijnlijkheid dat hij reeds was een apostolisch gebruik  Volgens Paulus 

zijn zelfs de kinderen uit een huisgezin waarvan een der beide ouders gelovig geworden is, heilig 1 Kor. 7: 

14. Kinderen in een huisgezin worden gerekend naar de gelovige echtgenoot, zelfs al is deze de vrouw des 

huizes. De heiligheid waarvan Paulus in 1 Kor. 7: 14 spreekt is wel niet een subjectieve, een inwendige, maar 

een objectieve theocratische, maar Paulus toont hiermee aan dat het Christelijk geloof de levensordeningen 

niet verbreekt maar bevestigt en heiligt. Daarom worden de kinderen der gelovigen door de apostelen ook als 

Christenkinderen in de Here vermaand, Hand. 26: 22; Ef. 6:1; Col. 3: 20; 1 Joh. 2: 13; 2 Tim. 3: 15; ook 

kleinen kennen de Here, Heb. 8:11; Op. 11: 18; 19: 5 en worden gesteld voor de troon, Op. 20: 5. De 

kinderen der gelovigen zijn geen Heidenen, zijn ook geen duivelskinderen, die nog, gelijk Roomsen en 

Luthersen leren, geëxorciseerd worden (d.i. van wie de duivel moet uitgebannen worden, P.) maar het zijn 

kinderen des verbonds aan wie de belofte even goed als de volwassenen toekomt, zij zijn in het verbond 

begrepen en zijn heilig, niet van nature maar krachtens verbondsvoorrecht. 

(Wordt vervolgd). 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI      No. 3.     MAART 1959 
 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 3. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN RACHAB II 

 

Een zegen voor haar zelf en voor anderen. 

 

Nu dan, zweert mij toch bij de Here, dewijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb dat ook gij 

weldadigheid doen zult aan mijns vaders huis, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult 

behouden, alsook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben en dat gij onze zielen 

van de dood zult redden. Joz. 6: 12, 13. 

 

Rachabs geloof was een daad van zelfverloochening. Zij zette Gods wil vóór de veiligheid van haar 

stad en land en Waagde haar eigen leven. Het deed haar verder de toorn van haar medeburgers, 

indien het uitkwam, niet vrezen. Ze kon niet anders, ze wilde alles voor God prijs geven indien dit 

zou moeten. 

 

Dit was de ene zijde. De andere was dat zij, zij het onbewust, nog vóór iemand uit Israël, geloofde 

dat de val van haar stad zou komen, al mocht deze nog zo sterk zijn, zij ging Israël in dezen voor, 

zij, een ontuchtige heidense, onder het oordeel liggende, vrouw. Indien zij in 's Heren dagen op 

aarde geleefd had, had Hij ongetwijfeld tot haar gesproken: O vrouw, groot is uw geloof. 

 

Hoewel wat wij noemen een slechte vrouw, ontbrak het haar niet aan natuurlijke liefde voor haar 

ouders en naaste familie. Wij weten niet of die haar leven afkeurden - men vergete niet dat de zeden 

onder de Kanaänieten los waren - maar zeker is dat zij ook hen behouden wilde zien. 

 

Haar geloof werd beloond. „Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands: Gaat in 

het huis der vrouw, der hoer, en brengt die vrouw van daar uit met al wat zij heeft, gelijk als gij 

haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daar in en brachten er Rachab 

uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had; ook brachten zij uit al haar 

huisgezinnen en stelden ze buiten het leger Israëls”. En dat niet alleen was haar loon. Er kwam 

meer. „En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag”, 6: 25. En nog meer, zij 

werd later de geëerde vrouw van de zoon van Nahessons zoon Salmon, de moeder van Boaz, wiens 

achterkleinzoon David was. Van burgeres van Jericho werd zij zo volksgenoot van Israël, van 

vrouw van vele mannen huisvrouw van een stamvorst, van veroordeelde Kanaanietische 

bevoorrechte Israëlitische, van dochter der zonde dochter Gods, van eerloze tot een wier naam God 

niet schaamt te vermelden als voormoeder van het geslacht waaruit Christus is geboren. Haar is een 

goede, neergedrukte; geschudde en overlopende maat in de schoot geworpen, Lk. 6: 38 en had zij in 

later tijd geleefd, zij zou zeker een echte discipelin van Paulus geworden zijn. Uit haar geschiedenis 

blijkt dat we de gevolgen en uitwerking van het geloof niet kunnen overzien maar ten volle 

verzekerd kunnen zijn dat het reikt tot in ongekende verten. 

 

Het beginnend geloof laat vaak vermenging zien van vlees en geest en zij die er deelgenoot van zijn 

hebben nog veel zwakheden. Maar het is een kracht Gods die reinigen wil van alle besmetting van 

vlees en geest, 2 Kor. 7: 1. Dat heeft Rachab zeker gedaan. 
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Rachab heeft ook haar ouders en naaste verwanten in haar behoudenis betrokken en deze zijn om 

haars geloofswil bewaard gebleven, zeker mede overtuigd van Jericho’s ondergang. Zo kan de 

gelovige een zegen zijn voor de zijnen en voor allen die door hem mogen geloven. Bovenal vermag 

zijn gebed veel. Rachabs bede werd aanvaard. Hoeveel rijker zal het gebed van de Rechtvaardige 

bij uitnemendheid niet verhoord worden dat Hij bad: ,,En Ik bid niet alleen voor dezen - de 

uitverkoren discipelen - maar ook voor degenen die door hun woord in Mij zullen geloven”, Joh. 

17: 20. 

De Brief aan de Romeinen 
 

Nr. 63. 

 
Rom. 8: 15. Want gij hebt niet ontvangen een Geest van slavernij (om) opnieuw tot vrees (te 

vervullen) maar gij hebt ontvangen de Geest van het zetten in de zoonstand.  

 

Het zijn in Christus en dat van Hem in de gelovigen leidt niet tot slavernij, tot de positie van slaven 

die met vrees voor hun heer vervuld zijn. Dit deed de oude bedeling met zijn Sinaï, Ex. 20: 18-20 en 

zijn bediening des doods, d.i. waarbij zekere overtredingen tot de dood voerden. Zo is het in de 

nieuwe bedeling van rechtvaardiging en verzoening niet, daar is het leven en vrede. 

 

De term “Huiothèsia” vinden we behalve hier, 8: 15 verder in Gal. 4: 5; Ef. 1: 5; Rom. 8: 23 en 9: 4. 

Christus kwam om Israël, dat onder de wet was en dienstbaar, te verlossen en om het in de 

zoonstand te stellen, Gal. 4: 5. Het had daartoe het eerste recht, Rom. 9: 4 en was daartoe voorbe-

reid door de opleiding door de wet, de voogd en verzorger door God hun gegeven als tuchtmeester 

tot Christus. Indien het Hem had aangenomen en Zijn gerechtigheid aanvaard was het tot die positie 

gekomen en zo van kind tot zoon geworden. De wetgeving liet zien dat God het voor kind wilde 

aanzien. Voor de Heidenen opende Hij een andere weg n.l. die van „aanneming”. Een aanneming 

gebeurde door „eens mensenverbond” of overeenkomst, wanneer iemand die geen kinderen had een 

jonge slaaf bijv., na hem vrijgemaakt te hebben, tot zijn erfgenaam maakte. Zo een verkreeg het tot 

zoon stellen, vaak ook na onderwijs en opleiding, dus door aanneming. 

 

In geestelijke zin kon Paulus Huiothèsia dus gebruiken voor de Joden die na de wedergeboorte, het 

aannemen van Christus, van kind tot volwassen zoon gesteld konden worden, bezig met en in de 

dingen des Vaders en voor de Heidenen die, na tot God bekeerd en in Christus gelovig te zijn 

geworden, door rechtvaardiging tot de volwassen leeftijd konden komen buiten de wet om en zo tot 

zoon verklaard. Het hart der zaak ligt in het geloof van Christus dat wordt toegerekend. Dit geeft de 

blijdschap van het zoonschap. 

 

De dubbele betekenis van het in de zoonstand stellen voor „Jood” en „Griek” ligt mede vervat in het 

„Abba, Patèr”, het Joods en het Grieks voor „Vader”. Wat Paulus in 1: 16 geschreven heeft: „eerst 

de Jood en ook de Griek”, wat voor die tijd de regel was, trekt hij ook hier door, door eerst het 

Hebr. „Abba”, dat het Griekse „Patèr” te schrijven. 

 

Het in de zoonstand zetten is het overgaan van de verwekking van Boven tot het gesteld worden tot 

zoon. Dit drijft alle vrees uit. De vrees die pijn heeft, wijst op niet volmaakte liefde, deze echter 

drijft de vrees buiten, 1 Joh. 4: 18. Er is in deze positie een toegang tot de Vader, naar we zagen, 

een nieuwe genadegave, ze is het ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg ingewijd 

door Christus, Heb. 10: 19, 20. Zo laat ons dan toegaan, voegt de apostel er bij, het is het 

voortvaren tot de volmaaktheid. 
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Het getuigenis van de Geest. 

 

Rom. 8: 16. Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. 

 

Zij die hiertoe geleid worden ontvangen in hun hart het getuigenis van de Geest. Wat zij in hun 

geest in het geloof hebben mogen aanvaarden wordt door de Geest onderschreven. Zij zijn van het 

geloof tot in Christus geleid tot het zijn in Hem, en de Geest die dit bewerkt heeft bevestigt dit nu. 

Zo weten zij dat zij kinderen Gods zijn. Hier gebruikt de Schrift het woord “tekna” èn om de 

oorsprong van het kindschap èn om de liefdesverhouding tot de Vader aan te geven. 

 

De zeventig „weken” van Dan. 9 
 

door S. Van Mierlo. 

 

(Vervolg) 

 

Wat moet men verstaan onder het zalven van (een) heilige (der) heiligen ? De Schrift gebruikt deze 

uitdrukking voor delen of voor het geheel van tabernakel en Tempel, en ook bijv. voor het 

zondoffer. Waar deze zichtbare dingen een voorstelling waren van Christus, menen we dat we ook 

in Dan. 9: 24 moeten denken aan het zalven van het ware Zondoffer, de ware Tabernakel: Christus. 

Al bij zijn eerste komst werd Hij gezalfd om het Evangelie te verkondigen, Luk. 4: 18; Hand. 10: 

38, maar bij zijn tweede komst zal Hij als Koning gezalfd worden. We lezen daarover, onder meer, 

in Ps. 45: 7, 8 „Uw troon, o God, staat voor altoos en aionisch, uw koninklijke scepter is een 

rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw 

God U gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen”. En in Op. 11: 15 „Het koningschap over 

de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in de 

aionen der aionen”. Zie ook Op. 12: 10; 19: 6. 

 

Misschien kunnen we de, in Dan. 9: 24 opgenoemde, goddelijke handelingen als volgt verdelen; 

 

1. Na de 7 eerste weken begonnen de voorschriften der Wet wederom gevolgd te worden. Zie 

bijv. Ezra 6: 16-22 de inwijding van de Tempel, de zondoffers, het Pascha, het feest der ongezuurde 

broden; later in Ezra 7: 10 het onderzoeken en volbrengen der Wet, en het onderwijzen in 

inzettingen en verordeningen; in Ezra 9 de maatregelen tegen de gemengde huwelijken; in Ezra 10 

de schuldbelijdenis; in Neh. 8 en 9 het lezen van het boek der Wet, het loofhuttenfeest, de boete en 

het verbond tot het houden der Wet. In verband met dit alles, zal er dan ook wel een werking Gods 

geweest zijn „om tegen te houden de overtreding”. 

 

2. Na de 62 weken, kwam het volbrachte werk van Christus op het kruis, waar Hij als het ware 

zondoffer „verzegeld”, d.i. door de Vader erkend werd als zijn Zoon, die voor goddelozen stierf. 

Waar Hij ook bleek het „hilastèrion” te zijn, Rom. 3: 25, door Wien de ongerechtigheid „bedekt” 

werd, in afwachting van de rechtvaardiging. 

 

3. Na de 70ste week komt de Here „om aan te brengen aionische gerechtigheid en om te 

verzegelen gezicht en profeet (door de volledige vervulling de echtheid te bewijzen van het 

profetische gezicht) en om te zalven (een) heilige (der) heiligen”. Dat kan zowel het symbool: de 

Tempel, als de ware Heilige der Heiligen, Christus, betreffen. 

 

In het volgende deel komen we nu terug op de goddelijke werkzaamheid in de tussenperioden. 
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9. Gods werkzaamheid in de tussenperioden. 

 

Allereerst enkele woorden over het verband tussen de 70 jaren van dienstbaarheid van Jer. 25: 11 en 

29: 10, en de 70 jaarweken. Uit Dan. 9: 1,2 leren we dat Daniël in de boeken lette „op het getal van 

de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de 

puinhopen van Jeruzalem zeventig jaren zou doen verlopen”. 

 

Dit gebeurde in het eerste jaar van Darius, uit het geslacht der Meden. We hebben gezien dat deze 

Darius waarschijnlijk door Kores aangesteld werd als overste over Babylonië. Dit eerste jaar zal dan 

ook wel overeenstemmen met het eerste regeringsjaar van Kores over die streek, dus 538, en het 

einde van de 70 jaren dienstbaarheid. 

 

Daniël zal zich daarin verheugd hebben, maar nu richtte hij zich tot God en bad voor het herstel van 

volk en stad. Volgens de N.V. zei hij: ,,O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om 

uwszelfs wil!” (Dan. 9: 19). Toen kwam de man Gabriël om hem het Woord des Heren te kennen te 

geven betreffende de 70 jaarweken, Dan. 9: 21-27. Deze gingen terug tot het ogenblik waarop het 

Woord tot Jeremia uitging, in 588, en gaven in brede trekken verdere inlichtingen aangaande de 

wijze waarop God zijn voornemen zou uitwerken, niettegenstaande de traagheid, de zonde en de 

tegenstand. Blijkbaar had Daniël verwacht, dat alles veel spoediger zou verlopen na de 70 jaren van 

Jeremia. Misschien mogen we uit zijn woorden „toef niet”, afleiden dat hij zelfs hoopte dat de 

Messias toen zou komen, en alles plotseling zou herstellen. Hoe ook, hij bad om een sneller verloop 

en een „handelend optreden” van de Here. Het antwoord dat hij kreeg in verband met de 70 

jaarweken zou het hem dan duidelijk maken, dat nog vele dingen moesten gebeurden, dat Israëls 

ontrouw mede oorzaak zou zijn van lange jaren strijd en beproeving. Daarbij zou hij ook iets 

vernemen over de geestelijke achtergrond van de wereldgebeurtenissen en dat God dikwijls „han-

delend optreedt” al is de mens daarvan geheel onbewust. 

 

Dit leren we in het bijzonder uit Dan. 10. Het was toen het 3de jaar van Kores (april 536), en na drie 

weken treuren en vasten, waarschijnlijk in verband met de lange tijden van beproeving en 

verdrukking der 70 jaarweken, had Daniël een gezicht van de Here zelf, in heerlijkheid, zoals blijkt 

uit een vergelijking met Op. 1: 13-15. Toen werd hem iets ontsluierd over de strijd van de Here, en 

van de archangel Michaël, die voor de zonen Israëls staat, tegen de „vorst” van het koninkrijk van 

Perzië. Door die strijd was de Here opgehouden geweest gedurende de drie weken van Daniëls 

gebed, vs. 13. Die strijd zou zelfs nog voortgezet worden, ook tegen de „vorst” van Griekenland, vs. 

20. 

 

Daniël - en ook wij - kon hieruit begrijpen dat hij niet alleen moest denken aan hetgeen hij op aarde 

zag gebeuren en dat God zijn voornemen niet door machtsdaden uitwerkt, maar een God van 

vrijheid en liefde is. Het verzet van de geestelijke machten en van de mensen wordt niet 

onmiddellijk stop gezet en gestraft, de Here wenst de bekering van zondige schepselen. Daardoor 

steeds uitstel van het gericht, maar voor het hoogmoedige schepsel, strijd en ellende. 

 

God had de omstandigheden in het Nabije-Oosten al zo geschikt, dat Kores er toe geneigd werd de 

zonen Israëls te verlossen van hun dienstbaarheid onder de koningen van Babylonië. Maar de boze 

machten, die er in slagen de mensen te beïnvloeden, die zich van God afwenden, bleven alles in het 

werk stellen om de verwezenlijking van Gods voornemen te verhinderen. Daarom enerzijds een 

twintigtal jaren tegenstand der bevolking om het bouwen van de Tempel en het zeventigtal jaren om 

het herbouwen van de stad te beletten. Daarom ook, anderzijds, die voortdurende neiging van de 

zonen Israëls de voorschriften der Wet niet waar te nemen en zich niet met hun hele hart tot God te 

keren. En toch was, gedurende al die tijd, de Here „handelend opgetreden”. 
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Ook in verband met de tussenperiode die de 62 weken afscheidt van de laatste week, weten we uit 

het N.T. hoezeer God handelend optrad. Hij had de wereld alzo lief. dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gaf. En Deze, zich ontledigende van de „gestalte Gods” en de gestalte van een dienstknecht aange-

nomen hebbende, heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des 

kruises. Het was bovenal door zijn offer dat Hij „handelend optrad”. Daarna trad de Heilige Geest 

handelend op, in de eerste plaats om het uitverkoren volk tot bekering en wedergeboorte te leiden. 

Dit, zowel vóór als gedurende de periode van de Handelingen der Apostelen, En ook in onze 

tegenwoordige tussenbedeling blijft God niet onwerkzaam, al gebeurt dit niet op zichtbare wijze. 

 

Tenslotte zal God handelend optreden in het gericht over de boze machten en in de beproeving van 

Israël, vóór het begin der 70ste jaarweek. 

Nu nog enkele opmerkingen over de drie delen van de 70 jaarweken. 

 

10. Gods werkzaamheid gedurende de drie perioden der 70 weken, in verband met Israëls 

bekering. 
 

De eerste periode der 70 jaarweken is die van de dienstbaarheid in een vreemd land. Een honderdtal 

jaren daarvoor waren de 10 stammen van Israël naar Assyrië in ballingschap gevoerd, 2 Kon. 18: 

11, daar ze zich steeds van de Here hadden afgewend en afgoderij hadden bedreven. 

 

Israël werd toen van „Ammi” (mijn volk) ,,Lo-Ammi” (niet-mijn-volk) volgens het woord van 

Hosea 1: 9. De Here ontfermde zich toen over het huis Juda, Hos. 1: 7, maar tenslotte werden ook 

deze zonen Israëls weggevoerd, naar Babylon. 

 

Van af de tijd van Mozes werden ze gewaarschuwd voor de gevolgen van hun keuze: „Zie, ik houd 

u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied 

de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en 

verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in 

het land, dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert maar u 

laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij 

zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de 

Jordaan in bezit gaat nemen.” Deut. 30: 15-18. Zie ook de hoofdstukken 28 en 29. Later werden 

de zonen Israëls er steeds aan herinnerd door de profeten. En toen ze zich dan toch van God hadden 

afgewend, werden ze steeds uitgenodigd tot omkeer. Zo bijv. door Jeremia vóór en tijdens de 

dienstbaarheid van Juda (Jer. 3: 12-22; 4: 1; 15: 19; 18: 8, 11; 24: 7; 25: 5; 35: 15) en Joël en 

Ezechiël (Joël 2: 12, 13; Ezech. 14: 6; 18: 30; 33: 11). 

 

In zekere zin was de ballingschap het gevolg van de afgoderij, maar het gebrek aan gemeenschap 

met de Here en de ballingschap kon dienen om het volk terug tot Hem te doen keren. Inderdaad, in 

het begin der dienstbaarheid der 70 jaren, sprak de Here tot Jeremia: „Misschien zal het huis van 

Juda luisteren naar al de rampspoed, die Ik hun denk aan te doen, opdat zij zich bekeren, een 

ieder van zijn boze weg, en Ik hun ongerechtigheid en zonde vergeve”, Jer. 36: 3. En later tot 

Ezechiël: ,,Zij zullen hun ongerechtigheid dragen opdat het huis Israëls, niet meer van Mij 

afwijke”, 
Ezech. 14: 10, 11. Door de beproeving, door ondervinding, konden ze er toe gebracht worden hun 

absurde houding t.o.v. God op te geven en Hem niet langer te weerstaan. 

 

In de tweede periode der 70 jaarweken bevonden de zonen Israëls zich, door Gods genade, ten dele 

terug in het land, was de Tempel en de stad weer opgebouwd en ontvingen ze wederom onderwijs 

door de Wet. Maar, volgens Dan. 9: 25, ,,in de druk der tijden”. Steeds was er tegenwerking en 

tenslotte de grote verdrukking onder Antiochus Epiphanes (175-164) waarover we in Dan. 11: 21-

35 lezen. “Zijn strijdmachten ontheiligden de Tempel, deden het dagelijks offer ophouden en 
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richtten een gruwel op die verwoesting brengt”, vs. 31. Dit gebeuren kan men beschouwen als een 

voorvervulling van hetgeen in volle werkelijkheid in de laatste jaarweek zal gebeurden. 

 

In deze periode vallen ook de verschrikkelijke vervolgingen die in de boeken der Makkabeën 

beschreven worden. 

 

In deze periode van 62 jaarweken, was er een grote stap gedaan tot de komst van het Koninkrijk op 

aarde: het volk was terug in het land , de stad hersteld, de Tempel opgericht. Maar er was ook strijd 

en verdrukking. Beiden, de betoning van Gods genade en het gevaar der boze machten, konden er 

toe bijdragen de zonen Israëls tot bekering te leiden en het volk voor te bereiden voor de komst van 

de Messias, aan het einde van deze periode. Maar de massa bekeerde zich niet, noch in Jeruzalem, 

noch - na het kruis - in de landen der verstrooiing. Toen haalde Paulus de gedenkwaardige woorden 

van Jes. 6:9, 10 aan, die de Here zelf al had uitgesproken (Mat. 13: 14; Mark. 4: 12; Joh. 12: 40), en 

voegde er aan toe: „Het zij u dan bekend, dat het heil Gods, aan de volken gezonden is”, Hand. 

28: 28. Enkele jaren daarna werd Jeruzalem, met de Tempel, verwoest, en de in Jeruzalem 

verblijvende Joden verspreid. Men kan daarom zeggen, dat Israël wederom „Lo-Ammi” (niet-mijn-

volk) werd.  

 

Maar, na de tegenwoordige tussenbedeling, wordt het wederom „Ammi”, als Gods uitverkoren volk 

is hersteld, en breekt de derde periode der 70 jaarweken aan, die beslissend zal zijn in de 

geschiedenis der wereld. Met de grote verdrukking, waarover de Here handelt in Mat. 24, komt de 

eind beproeving van het volk. In Zach. 13: 8, 9 lezen we hierover „In het gehele land, luidt het 

woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal 

daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men 

zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal 

hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God”. En in Mal. 3: 

2-4 „Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan als Hij verschijnt? Want 

Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver 

smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als 

zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen”. Dan wordt ook Zach. 12: 10 vervuld: „Ik 

zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en 

der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en over Hem een 

rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed 

dragen als het leed om een eerstgeborene”. 

 

Alle drie delen der profetie der 70 jaarweken zijn dus tijdperken van beproeving, kastijding, 

loutering, om Israël er toe te brengen zich van harte tot de Here om te keren. Met het einde der 70 

weken en de komst van de Here in heerlijkheid, eindigt ook de tegenwoordige, boze, aioon en 

begint de aioon van zijn Koninkrijk op aarde. 
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11. Samenvatting. 

We komen dus, ten slotte, tot de volgende samenvatting:  

 

 
 

 

De drie perioden der 70 jaarweken handelen over dienstbaarheid, strijd, verdrukking, gevolg van het 

zich afwenden van het volk t.o.v. God. Maar die beproevingen kunnen voeren tot berouw en 

bekering. 

 

De laatste periode, waarin de grote verdrukking valt, is ook de kortste. 

 

De eerste periode eindigt met de komst van Kores, de menselijke gezalfde des Heren, die Israël uit 

de materiële dienstbaarheid verlost. Een voorafschaduwing van de goddelijke Gezalfde, die, aan het 

einde van de tweede periode in vernedering komt om Israël, en de volken, uit de dienstbaarheid der 

zonde te verlossen, en aan het einde der derde periode om zijn Koninkrijk op aarde op te richten. 
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De tegenwoordige tussenbedeling niet meegerekend, worden die drie perioden gescheiden door een 

bijzonder handelend optreden van de Here ten behoeve van Israëls behoud, herstel en heil. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 75. 

 

E. De Uitopstanding. 

 

1. Een nieuw heilsgeheim. 

 

De wederkomst des Heren is afhankelijk van Israëls bekering, Hand. 3: 19-21, en het uitstel ervan 

is, menselijk genomen, gekomen door Israëls verharding. Indien God nu niets meer geopenbaard 

had dan wat we tot nu toe gevonden hebben, zou alles wel zeer rijk en heerlijk geweest zijn maar 

dan zou toch één ding niet hebben plaats gevonden: de doorgaande overwinning op de dood. De 

overwinning van Christus op de dood duldde evenwel het uitstel van Zijn wederkomst niet 

(menselijkerwijs genomen, want van Gods zijde bekeken waren Hem alle dingen bekend en zijn ze 

Hem niet overvallen). God wilde die ten spoedigste doen doorwerken t.o.v. de gelovigen. Wel niet 

algemeen maar toch voor een zeker aantal. Dit had Hij echter nog niet geopenbaard, maar dit deed 

Hij zodra Israël terzijde was gezet, wat gebeurde bij monde van Paulus in Rome toen hij de 

voornaamste der Joden het oordeel der verharding, dat door Jesaja was neergeschreven, deed horen 

en ook op hen toepasselijk verklaarde. En dat niet alleen, in hen werd Israël opzij gezet. „Het zij u 

dan bekend dat de Behoudenis Gods (waaronder we hier Christus Zelf mogen verstaan) de 

Heidenen (Natiën) gezonden is en deze zullen horen”, Hand. 28: 17-28. Hiermee werd ook de 

wederkomst verschoven tot de tijden en gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld 

heeft, Hand. 1: 7. 

 

Wat houdt dit heilsgeheim in? Paulus deelt het ons mee: „Mij, de allerminste van al de heiligen is 

deze genade gegeven dat ik onder de Heidenen (de Natiën) zou bekend maken de onnaspeurlijke 

rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling der 

verborgenheid (van het geheim) zij die van eeuwen en geslachten verborgen is geweest in God” 
(d.i. buiten de eeuwen, de aionen om, dit zijn de grote wereldtijdperken, en de geslachten gehouden 

is, daarin nergens is geopenbaard op enigerlei wijze, in woord noch profetie, in type noch symbool), 

Ef. 2: 8, 9. 

 

Men lette er op wanneer Paulus dit schreef n.1. toen hij in Rome gevangen zat. D.w.z. nadat hij al 

een reeks van jaren, meer dan twintig, gepredikt had en al zeven Brieven had geschreven; 1-2 

Thess., 1-2 Kor., Galaten, Romeinen, Hebreeën (dat we ook aan hem toekennen). Hierin vinden we 

dus niets van deze verborgenheid, beter: dit geheim(enis), (want het is niet iets dat we niet kunnen 

weten maar iets dat wel gekend kan worden maar niet allen of slechts weinigen bekend is). Pas toen 

leerde God hem de onnaspeurlijke rijkdom van Christus kennen, d.i. die welke we niet kunnen na-

speuren in de Heilige Schriften van het O.T. en van het N.T. buiten Paulus om en zelfs niet in het 

hierboven genoemde zevental. Dit geheimenis betreft een belofte in Christus en deze houdt in dat 

God Hem een groep van personen schenkt die medelichaam, mededeelgenoten en 

medebezitverkrijgers zijn van die belofte. Het zijn zij die mede levendgemaakt, mede opgewekt, 

mede gezet worden, Ef. 2: 5, 6. 

 

Wat heeft dit alles nu met de opstanding te maken? Dit, dat God een bijzondere weg opent om deze 

niet alleen in de geest maar ook lichamelijk te verkrijgen en wel vóór ’s Heren wederkomst. Dit 

gebeurt doordat God de uitnemende grootheid Zijner kracht naar de werking der sterkte Zijner 

macht, die Hij in Christus gewrocht heeft, ook laat inwerken „aan ons die geloven”, Ef. 1: 19 en hen 

daarom op doet staan van tussen de andere doden uit. Daarover schrijft Paulus dan in het bijzonder 
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in Filippensen, waarover we nu gaan spreken, na er nogmaals op gewezen te hebben dat God om dit 

geheimenis uit te werken een nieuwe bedeling geopend heeft: de bedeling der genade Gods of der 

verborgenheid Ef. 3:1, 9 (voor het „gemeenschap” der S.V. moet staan: verborgenheid of geheim) 

welke nu al zo'n twintig eeuwen geduurd heeft en waarvan we het einde nog niet weten. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 51. 

 
Dit alles tekent te meer, omdat de genade, vooral in de bedeling van het Nieuwen Testaments, veel 

overvloediger is dan de zonde, Rom. 5: 12-21. Indien de verwerping van den kinderdoop enkel en alleen 

daaruit voorkwam dat hij niet met letterlijke woorden in de Schrift wordt geboden zou zij met toegevendheid 

te beoordelen zijn. Maar gewoonlijk hangt zij met geheel andere overwegingen samen en vloeit voort uit een 

beperking der genade en uit een miskenning van de katholiciteit (algemeenheid) van het Christendom. 

Immers stelt het Anabaptisme (de Wederdoping) aan de genade, tenzij het de erfzonde ontkent en 

wedergeboorte voor kinderen onnodig acht, een grens in de kinderlijke leeftijd, in het nog niet gekomen zijn 

tot de jaren des onderscheids;  zulke perken kent echter de genade niet. Onder het Oude Testament moge zij 

in zekeren zin binnen het volk van Israël besloten zijn geweest, te midden van dat volk was zij zo ruim 

mogelijk. En in het Nieuwe Testament is alle grens van volk en land, van geslacht en leeftijd volkomen 

uitgewist. Kinderen kunnen daarom, gelijk zij zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, 

op diezelfde wijze weer in Christus tot genade aangenomen worden. Al kunnen zij niet daadwerkelijk 

geloven, zij kunnen toch wedergeboren worden en daarin tevens het vermogen des geloofs ontvangen. 

 

Door dit alles is het recht en dus ook de plicht van de kinderdoop overvloedig betoogd. Want als kinderen 

der gelovigen zo te beschouwen zijn, als de Schrift ons leert, dan hebben zij naar Goddelijke instelling 

aanspraak op dit Sacrament, in dezelfde en zelfs in sterkere mate dan de volwassenen, die belijdenis doen  

 

De weldaden van den doop zijn bij kinderen dezelfde als bij volwassenen n.1. vergeving der zonde, 

wedergeboorte en de inlijving in de gemeente van Christus. En deze worden niet pas in den doop 

geschonken, maar zijn al door het geloof het deel van hem, die overeenkomstig den wille Gods den doop 

ontvangt, De doop schenkt geen enkele weldaad, welke niet in het woord al beloofd en door het geloof werd 

aangenomen, maar hij schenkt dezelfde weldaden als het woord op een andere wijze en in een anderen vorm, 

zodat het geloof, naar de mate, welke God aan een iegelijk geschonken heeft, er door bevestigd en versterkt 

wordt. Ook voor kinderen gaat deze regel door. Want gelijk zij onbewust door de Heiligen Geest 

wedergeboren en met het geloofsvermogen begiftigd kunnen worden, zo kunnen zij door dezelfde Heiligen 

Geest in dat geloofsvermogen versterkt worden. 

 

“Geref. Dogm. bl. 503-509; het eerste deel ervan is geen volledig citaat maar een, met behoud van 

de zinnen en de gedachte van de Schrijver, weergeven van de Geref. Calv. visie waaruit deze o.i. 

genoegzaam blijkt. 

 

r. Een eigenaardigheid. 

 

Voor we de hierboven weergegeven Calvinistische opvatting over de verbondsleer als basis voor de 

kinderdoop weerleggen beginnen we op een eigenaardigheid in die leer te wijzen. 

 

Als men de Belijdenis- en Liturgische geschriften der Calvinistisch-Gereformeerde Kerken (in 

brede zin genomen) nagaat merkt men in het geheel niet dat de verbondsleer het hart dier Kerken is, 

zoals men zegt dat ze is. We vinden het verbond alleen genoemd ter verdediging van de 

Sacramenten. Zo vinden we in het avondmaalsformulier de zinsneden: ,,Christus heeft met Zijn dood 

en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament der genade besloten”. Verder: „We zijn het nieuwe en 

eeuwige testament en verbond der genade deelachtig”. Bij de kinderdoop vinden we het verbond alleen 

genoemd in de „Heidelberger Catechismus”, Vr. en Antw. 74: ,,Zal men ook de jonge kinderen dopen” 

met als antwoord: ,,Ja het, want mitsdien zij, alzowel als de volwassenen in het Verbond Gods en in Zijn 
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gemeente begrepen zijn “ 

 

In de „Ned. Geloofsbelijdenis”, art. 34, wordt de doop het „merkteken des verbonds” genoemd, 

maar verder spreekt deze Belijdenis er niet over. Evenmin komt het verbond voor in de „Vijf 

artikelen tegen de Remonstranten” - In het „Formulier van de „Heiligen Doop aan de volwassenen 

te bedienen” vinden we dat de kinderen „uit kracht des Verbonds moeten gedoopt worden” maar 

„zo is het niet geoorloofd de volwassenen te dopen, tenzij die tevoren, hunne zonden gevoelende, 

belijdenis doen van hun boetvaardigheid”. Van een toetreden tot het verbond wordt van hen niet 

gesproken en de doop heet hier geen zegel des verbonds maar „het Heilige Doopsel zij in een zegel 

uwer inlijving in de Kerke Gods”. - In het „Doopsformulier om den Heiligen Doop aan de kinderen 

te bedienen” vinden we het verbond achtmaal genoemd. Uit het bovenstaande blijkt dat de Calv. 

belijdenis het verbond alleen nodig heeft geoordeeld om aan de kinderdoop een basis te geven, bij 

een volwassene heet de doop alleen een zegel ter inlijving in de Kerk, alsof deze het verbond ware.  

 

s. Weerlegging. 

 

Nu komende tot de weerlegging van de Calv. visie door Dr. Bavinck gegeven, merken we het 

volgende op: 

 

1e Het Calvinisme leert, in tegenstelling tot de Roomsen, de Wederdopers, de Socinianen, de Arminianen en 

nieuwe theologen de wezenlijke identiteit van de Johanneïsche en de Christelijke doop. Bavinck, Geref. 

Dogm. bl. 476, 477. Welnu, de doop van Johannes en dus ook van Christus is een doop ter 

bekering, toegediend na belijdenis van zonden, Mk. 1: 4; Lk. 3:3 (zie ook Mt. 3: 6); Hand. 2: 38. 

Hoe kan men nu een doop ter bekering toedienen aan zuigelingen die noch dadelijke zonden gedaan 

hebben noch belijdenis kunnen doen. 

 

2e. Christus heeft, al liet Hij zijn discipelen op dezelfde grond dopen als Johannes, nimmer gezegd 

dat de kinderen die Hij omarmde en zegende gedoopt moesten worden. Hij stelde dus wel degelijk 

een grens in de kinderlijke leeftijd, ook al wist Hij af van de erfzonde. En wat betreft de catholi- 

citeit van het Christendom, zij opgemerkt dat we van een (later met dwang, zelfs doodstraf) 

ingevoerde praktijk geen grond mogen maken voor iets waarvan we geen spoor in de Schrift 

vinden. 

 

3e. Bij het Calvinisme doorkruist de (onjuiste) verbondsleer de doop der bekering en dat om de 

kinderdoop een basis te geven. Daaruit vloeit ook de jongste strijd in de Geref. Kerken in ons land 

voort, gelijk we nog nader zullen bezien. Men zegt dat de kinderen in het verbond zijn begrepen, 

zoals geheel Israël, met dit al was er bekering nodig wilde men ingaan in het Koninkrijk der 

hemelen. En dit zeker later ook voor de kleine kinderen die Christus omarmd en gezegend heeft 

toen zij groot geworden waren; pas zo kunnen groten en kleinen de Here kennen. De Here zal het 

hart der groten besnijden en het hart huns zaads, Deut. 30: 6, maar zeker pas na hun bekering, vs. 

8. Waar nu al wat uit vlees geboren is, vlees is Joh., 3: 6, hebben de kinderen, geboren uit 

„geestelijk Israël” zoals men zich noemt, deze bekering ook nodig. 

 

4e. De verschillende fasen van de weg der behoudenis worden in het Calvinisme tot één geheel 

samendrongen; Het noemt „bekering en wedergeboorte in één adem en onderscheidt niet tussen 

geloof in God, bekering tot God, geloof in Christus en nog meer. 

 

5e. Onder wedergeboorte verstaat het Calvinisme inplanting van het geloofsvermogen om Christus 

en Zijn weldaden te kunnen aanvaarden. Aangezien zuigelingen dit in actuele zin niet kunnen maar 

men dit uit der aard der liefde ook aan hen wil toekennen omdat zij uit gelovige ouders geboren 

zijn, neemt men dit aan (terwijl de praktijk later bewijst dat dit niet zo is) en dient dan de 

kinderdoop toe, menende zo Gods genade te betekenen en te bezegelen. Waarom loopt men toch zo 
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vooruit op de dingen en wacht men Gods tijd niet af. De Schrift leert dat men eerst in God moet 

geloven, dan in Christus, Joh. 17: 3 en dat degene die dit laatste doet uit God geboren is, 1 Joh. 4:1. 

 

6e. Het Calvinisme meent dat de Wederdopers en anderen die de kinderen niet vroeg willen dopen 

aan Gods genade een beperking opleggen. Het ziet niet in dat het dit, en dat in veel hogere mate, 

zelf doet; immers de genade die God in de bedeling der verborgenheid geeft, gaat al de vroegere 

verre te boven en dit is geen verbondsgenade zoals we al eerder gezegd hebben. Het heeft geen oog 

voor de menigerlei genade die aan verschillende groepen toebedeeld wordt. 

 

7e. De grondfout is dat men een geheel onjuiste verbondsleer heeft doordat men zich in de plaats 

van Israël stelt, zich daarvan de voortzetting acht en in het Nieuwe Verbond meent te staan. 

Hiermee vervloeit dit en wordt Gods roeping en verkiezing van Israël opgeheven. Ook het Nieuwe 

Verbond is voor Israël zoals we al zagen. We leven nu in een geheel andere bedeling en onder nog 

veel hogere genade waarin zeer zeker ook onze kinderen kunnen gaan delen maar waarin noch 

verbondsteken noch verbondszegel (dit laatste is alleen voor Abraham gegeven) nodig noch 

aanwezig is. 

 

8e. Eerst formuleert men wat sacramenten zijn: waar-tekenen en zegelen, dan gaat men over om 

vanuit die gezichtshoek de dingen te bezien. Dit houdt vanzelf verband met de gehele verbondsleer 

waarin men de doop in de plaats der besnijdenis ziet gesteld. Nergens leert de Schrift echter dat 

Gods heil op nog een andere en wel zichtbare wijze voorgesteld moet worden. Het Johannes 

evangelie leert dat wie God aanbidt dit moet doen in geest en waarheid, d.i. in ware geest, op zuiver 

geestelijke wijze, dus niet met zichtbare voorstellingen. Hoeveel te meer het Paulinische evangelie, 

der genade waarin men moet zoeken de dingen die Boven zijn waar de volle realiteit is in Christus. 

Evenmin als de offers voor ons zijn die Christus’ offer voorbeeldden, evenmin is dat de waterdoop 

hetzij voor volwassenen hetzij voor kinderen en zuigelingen. 

 

De waterdoop is de doop der bekering maar de éne doop waarvan Paulus spreekt is een geheel 

andere; daarin staat de oude mens niet symbolisch weer op. En de verzegeling gebeurt niet door 

enig teken maar is veel rijker: door het onderpand van de Geest, 2 Kor. 1: 21, 22. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXI No. 4. APRIL 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 4. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF DER RICHTERS I. 

 

Het doel van hun optreden. 

 

En wat zal ik nog meer noemen. Want de tijd zal mij ontbreken zou ik verhalen van Gideon, 

Barak, Simson, Je[ta, David, Samuël en de profeten.      Vs. 32. 

 

In sommige opzichten is dit een moeilijke tekst in Hebr. 11. Hij opent een nieuw gedeelte na de 

veertien grote getuigen des geloofs; de apostel verandert hier van methode en noemt nu slechts de 

namen van een aantal personen in plaats van hun geloof nader uit te werken. Dit is verrassend in 

drieërlei opzicht; ten eerste laat hij nu aan de lezers of hoorders over de uiting van hun geloof na te 

gaan; ten tweede ontbreken er namen die we zouden verwacht en komen er voor waarop we niet 

gerekend hebben; ten derde is de volgorde vreemd, niet in tijdsorde. Wat dit laatste betreft komt 

Gideon voor Barak, Simson voor Jefta, David voor Samuël. Wat het weglaten van namen aangaat 

missen we bijv. Kaleb, Deborah, Hanna. En door het niet chronologisch plaatsen èn door het 

weglaten beoogt de apostel te willen zeggen: Ga alles zelf na, ik noem er maar enigen en dat 

willekeurig, zet mijn rij maar in tijdsorde voort. 

 

Van de ons hier genoemde mannen worden ons in het Boek der Richteren opmerkelijke daden 

verhaald. Men zal kunnen vragen of ook andere mensen geen grote dingen verricht hebben. Zijn 

door hen ook geen leeuwen overwonnen, legers op de vlucht gedreven, enz. Het antwoord moet 

bevestigend zijn. En toch is er verschil ook al deden beiden hetzelfde. Het is hierop dat Hebr. 11 

wijst. 

 

De grote daden in het O.T. vermeld zijn door geloof gebeurd, en de genoemden werden geroepen ze 

te doen met het oog op Gods volk dat in staat van verval was. Daarbij vaak in zwakheid van geloof, 

in worsteling om tot vastheid te komen. Het geloof der O.T. helden was verre van volmaakt, het 

schoot tekort in graad, vastheid en zuiverheid. Zo komt het menigmaal ook bij ons voor; we kunnen 

gedrukt worden door ongeloof, omgeven door vleselijke redeneringen. De O.T. mannen waren 

mensen van gelijke beweging als wij en hieruit is troost te putten, niet om in zwakheid te blijven 

maar om voor wanhoop te behoeden als het geloof ebt. 

 

Eén ding hadden al de vermelde personen gemeen: zij traden op in tijden van groot geestelijk 

verval. Na Mozes en Jozua’s dood week Israël zeer af van de Here en ging tot afgoderij over. 

Daarbij deed ieder wat recht was in eigen oog, Richt. 21: 25. 

 

Toch liet God ook in die tijden Zich niet onbetuigd en zo zien we het geloof der enkelingen 

uitkomen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Uit een en ander blijkt dat Heb. 11 

onvolkomen zou zijn geweest als de tijden van geestelijke inzinking en verval niet vermeld waren 

geworden. 
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Geloof is niet afhankelijk van gunstige omstandigheden, het wordt geleid door God Die boven alle 

dingen uitgaat. Dat blijkt voldoende uit de tijdsomstandigheden van Israëls „donkere 

middeleeuwen”. In die tijd heeft God mannen doen opstaan ten bate van Zijn volk. Hun roeping was 

meer dan eens buiten het gewone om. Ze hadden een bijzondere taak te volbrengen en deze diende 

om het verkoren volk in stand te houden. Dat wat hen onderscheidde van een Caesar, Karel de 

Grote, Napoleon enz. was èn dat het mannen des geloofs waren èn dat het ging om Gods Volk, het 

„eeuwige volk”. En als zodanig is er maar één Israël. In dat licht moeten we hen zien. Het ging er 

om Israël als volk of delen ervan te redden en het mogelijk te maken hen terug te voeren tot zijn 

God, opdat Hij met hen tot Zijn doel zou komen.      P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 64. 
 

Rom. 8: 17. En indien kinderen, dan ook bezitver krijgers, bezitverkrijgers Gods en medebezit 

verkrijgers met Christus. Indien wij mede lijden, zullen wij mede-verheerlijkt worden. 

 

Die Geest (of: de Geest zelf) getuigt nog meer. Wie oudtijds tot zoon werd verklaard was ook 

eigenaar van hetgeen des vaders was. Welnu, zo verklaart de Geest dat zij „erfgenamen Gods zijn 

en mede erfgenamen van Christus”. 

 

Het woord „erfgenaam” is geen juiste vertaling van het Griekse “klèronomos” want het erfgenaam 

zijn gaat alleen op als er een gestorven erflater is. Waar God nu niet sterft en Christus dit niet meer 

doet is er dus geen sprake van een erfenis in de zin die wij kennen. Een beter woord is: 

bezitverkrijger; eigenlijk betekent het, het verwerven van een lot. Volgens Num. 26 en 33 en Joz. 14 

werd het land door God aan Israël in gebruik gegeven. Hijzelf bleef eigenaar maar de stammen 

kregen elk een gebied en dit werd door het lot onder de huisgezinnen verdeeld. 

 

Christus is gesteld tot „erfgenaam”, bezitverkrijger van alle dingen, Heb. 7: 2. Een deel hiervan is 

de wereld, waarvan Abraham medebezitverkrijgers is, Rom. 4: 13, zij die gezegend worden met de 

gelovige Abraham, zijn Abrahams (geestelijk) zaad en naar de beloften „erfgenaam”, Gal. 3: 29. Zij 

zijn bezitverkrijgers van God in de sferen der wereld, evenals Abraham, Rom. 4: 13, en 

medebezitverkrijgers met Christus die als Eerstgeborene onder vele broederen dezen laat mededelen 

in het bezit. Alleen moet in het oog gehouden worden in welk deel ervan. Wij menen dat dit reikt 

tot in de derde hemel waarin Paulus opgetrokken is geweest. Tot dit bezit behoort ook het 

zuchtende schepsel. Gr.: de zuchtende schepping, die vrijgemaakt moet worden door de openbaring 

der kinderen Gods, 8: 21. 

 

Deze bezitverkrijging met Christus sluit veelal lijden in. Het hier gebruikte werkwoord komt nog 

slechts éénmaal voor; in 1 Kor. 12: 26: En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. 

Verder zij opgemerkt dat er niet staat: „met Hem”, de S.V. zet dit cursief; de grondtekst heeft 

alleen: zo wij medelijden, zullen wij mede-verheerlijkt worden. Het medelijden houdt, evenals in 1 

Kor. 12 eerder in dat men dit doet met degenen die persoonlijk te lijden hebben. Indien men het ook 

persoonlijk wil laten doorgaan voor allen die tot deze groep behoren, zullen we het moeten zien als 

de vervolging en verdrukking van vs. 35b. Alleen staan we dan voor het feit dat velen in heel wat 

landen volkomen vrijheid van godsdienst hebben en het lijden van vervolging, verdrukking, honger, 

benauwdheid, naaktheid geheel en al niet ondergaan. Zij kunnen dan alleen medelijden met de 

vervolgden. Dan zullen we hierbij niet moeten insluiten de om politieke redenen maar alleen de om 

Christus’ wil vervolgden. Met hen kan en moet men dan medelijden. 
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Wil men het toch voor allen persoonlijk zien dan is het, het mededragen van en medelijden met de 

zuchtende schepping, het priesterlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, de 

tragiek voelen van veler leven, het zuchten in zichzelf, het voelen van eigen zwakheden, in één 

woord alles wat Paulus noemt in de volgende verzen. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo 

 

EEN WOORD VOORAF 
 

God gaf ons zijn geschreven Woord niet met de bedoeling dat we het als een soort encyclopedie 

zouden beschouwen, als een boek dat tot doel zou hebben ons allerlei kennis te leveren betreffende 

de voor ons zichtbare en onzichtbare schepselen. 

 

De Schrift geeft ons dan ook geen volledige inlichtingen aangaande de engelen en andere 

geestelijke wezens, hun schepping, hun wezen en hun bestaan. Het Boek wil ons vooral doen 

begrijpen dat we zondaars zijn, al werden we naar Gods Beeld geschapen, en dat we door het offer 

van Gods Zoon niet slechts behouden kunnen worden, maar zelfs kunnen komen tot de 

volmaaktheid in Christus. Alle aanduidingen die we in het geschreven Woord vinden betreffende de 

zichtbare en de onzichtbare schepping zijn geheel bijkomstig en dienen alleen om ons het levende 

Woord in alle opzichten beter te doen kennen, om er ons toe te voeren Christus lief te hebben en te 

verheerlijken. 

 

Waar de Schrift slechts sporadische gegevens bevat betreffende de geestelijke wereld, kan men 

geneigd zijn deze inlichtingen aan te vullen met hetgeen men kan vinden in mythologieën en sagen 

der oude Babyloniërs, Egyptenaren, Perzen, Romeinen, Grieken, enz. of in de oude Joodse litera-

tuur die dichter bij de Schrift staat en overvloedige inlichtingen geeft. Maar dan weet men niet meer 

wat waarheid is of niet. In dergelijke menselijke gegevens kan wel enige waarheid schuilen, maar 

men kan er nooit op steunen. Men mist de zekerheid van Gods geïnspireerd Woord. Er bestaat soms 

een zekere overeenkomst - zoals bijv. tussen hetgeen de brief van Judas ons leert aangaande ,,de 

engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben” en hetgeen we hierover lezen in het zogenaamde 

„Boek van Henoch”, waarheen Judas zelfs schijnt te verwijzen - maar daarom mogen we niet 

verwachten dat de overige gegevens van die geschriften volkomen betrouwbaar zijn. 

 

Dit wil echter niet zeggen, dat we van die oude literatuur geen kennis moeten nemen. Ze kan dienen 

om ons in te lichten aangaande de gedachtenwereld van die tijden (en zo het contrast tonen met de 

sobere en betrouwbare gegevens der Schrift) en de betekenis van sommige uitdrukkingen die toen 

gebruikt werden en die we ook in de Schrift vinden. We zullen dan ook nu en dan naar deze 

geschriften verwijzen. In onze studie over de geestelijke wezens willen we echter alleen steunen op 

hetgeen Gods Woord er ons over mededeelt. 

 

Verder is het ons doel niet ons bezig te houden met filosofische beschouwingen betreffende de 

schepping, het wezen en het bestaan van dergelijke schepselen (zoals de „Vaders der Kerk” deden, 

en Thomas Aquino in het bijzonder), noch met de hiërarchie der engelen (zoals bijv. Dionysos), 

Wat we zullen doen, is meerdere schriftdelen beter trachten te begrijpen, vooral in verband met de 

tussenkomst van die geestelijke wezens in de mensenwereld. 

 

In deze opstellen zullen we, zoals gewoonlijk, alle gegevens zo eenvoudig en letterlijk mogelijk 

aanvaarden. In dit opzicht moet men echter twee gevallen onderscheiden. Soms geeft de Schrift ons 

een verhaal van gebeurtenissen, in verband met geestelijke wezens, die met onze zintuigen 

waarneembaar zijn. Dan kunnen we die inlichtingen letterlijk verstaan, maar moeten we er toch 
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rekening mee houden dat die gebeurtenissen niet altijd in hun objectieve werkelijkheid beschreven 

worden, maar wel volgens de indrukken die de waarnemers ervan krijgen. In andere gevallen gaat 

het over geestelijke gezichten, die sommigen hadden door een bijzondere inwerking van God. Dan 

geven ze met menselijke woorden weer hetgeen ze ,,gezien” hebben. Hier is het onmogelijk alles 

volkomen letterlijk te aanvaarden, want die geestelijke wezens en gebeurtenissen kunnen niet in hun 

volle werkelijkheid door een zondige mens gekend worden, noch omschreven met woorden die 

aangepast zijn aan de zichtbare dingen. Bij de beschrijving van dergelijke gezichten moet dus 

noodzakelijkerwijs een zekere symboliek gebruikt worden, waar de geestelijke werkelijkheden 

voorgesteld worden door beelden, waarmee wij mensen vertrouwd zijn. In dergelijke schriftdelen 

moet men geen argument zoeken tegen de betrouwbaarheid der Schrift, ofwel dit alles 

„vergeestelijken”. Het toont ons dat de mens, in zijn tegenwoordige bestaanswijze, zeer beperkt is 

in kennis en kenvermogen. 

 

Zelfs op het gebied der menselijke kennis is men steeds verplicht het nieuw ontdekte te omschrijven 

door middel van woorden en begrippen waarmee men al min of meer vertrouwd is, maar die zelf 

slechts op zeer relatieve wijze gekend worden. Laat ons bijv. denken aan de wijze waarop we iets 

aan een kind, aan een vreemdeling, aan een onbeschaafde duidelijk willen maken. Of hoe men ons 

een nieuwe ontdekking tracht te omschrijven. Steeds zegt men dan: „Het is als, het lijkt op  enz. 

Laat ons het geval nemen van de samenstelling der stof. Uit de verschijnselen concludeert men tot 

het bestaan van atomen, op hun beurt samengesteld uit een kern waarom zich elektronen bewegen. 

Men zegt dan: het is als het ware een zonnestelsel in het zeer klein. De kern zou samengesteld zijn 

uit een proton en andere deeltjes. De elektronen stelt men zich min of meer voor als uiterst kleine 

bolletjes. Wat al die samenstellende deeltjes, van wat wij „stof” noemen, eigenlijk zijn weet men 

niet, het zijn tenslotte slechts namen die men geeft aan „iets” dat de waarneembare verschijnselen 

veroorzaakt. Die deeltjes zijn zo ver verwijderd van ons begrip „stof” dat ze zich ook kunnen 

voordoen als golvingen in een verondersteld „veld”. In het kort, de werkelijkheid die men niet 

rechtstreeks kent - en zelfs niet kan kennen in onze huidige bestaanswijze - wordt voorgesteld door 

middel van begrippen waarmee we enigszins vertrouwd zijn. 

 

Het spreekt dus van zelf, dat dit des te meer het geval moet zijn bij geestelijke werkelijkheden. En 

men begrijpt dan ook dat de voorstellingen, die symbolen, welke de „zieners” in de Schrift 

gebruiken vooral aangepast zijn aan voorstellingen uit de tijd waarin ze leefden. Dit is een der 

redenen waarom het nuttig kan zijn kennis te nemen van de gegevens der opgravingen en van de 

niet-geïnspireerde literatuur van die tijd. Men lette er echter wel op, dat een dergelijke wijze van 

voorstellen, al is ze in zekere opzichten „primitief” niet foutief is. 

 

Nemen we bijv. de gezichten die de profeet Ezechiël had. Hij „zag” een stormwind, een wolk, vuur, 

een glans, een gelijkenis van vier levende wezens: als mensen, maar met vier aangezichten en vier 

vleugelen, enz. Men herkent in dit laatste beeld een voorstelling, die doet denken aan de 

Babylonische afbeeldingen van geestelijke wezens, die men bij de opgravingen gevonden heeft en 

welke dus gekend waren door het naar Babylon weggevoerde volk Israël. Al was de wijze waarop 

Ezechiël zijn gezichten uitdrukte gebrekkig (omdat ze moest aangepast zijn aan het menselijk 

verstand van zijn tijd), al gebruikte hij voorstellingen waaraan de toen levende volken gewend 

waren, daarom was hetgeen Ezechiël gezien had niet minder werkelijk. 

 

En nu zal men ook begrijpen in welke valstrik de theologen der afbrekende kritiek gevallen zijn als 

ze dergelijke gegevens der Schrift op gelijke voet stellen met hetgeen men bij de oude volken vindt 

en ze dit alles herleiden tot de domeinen der mythen, sagen en legenden. Men redeneert dan 

misschien als volgt: 

 

1. De oude volken hadden allerlei fantastische voorstellingen waarvan nu duidelijk blijkt dat men 

ze niet als waarheid kan aanvaarden, 
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2. De Bijbel bevat vele verhalen en uitdrukkingen die goed overeenkomen met die mythen, sagen, 

legenden en begrippen der oude volken. 

3. Hieruit volgt, dat dergelijke schriftdelen of uitdrukkingen ook niet aanvaard moeten worden als 

waarheid, maar als een uiting van het toen bestaande volksgeloof of, op zijn best, als een poëtische 

omkleding van een kern van waarheid. 

 

Is het niet duidelijk dat er geen goede reden bestaat, uit een zekere overeenkomst van voorstelling 

er toe te besluiten dat de schriftgegevens op gelijke voet gesteld moeten worden met de begrippen 

der Babyloniërs, Perzen, Egyptenaren enz.? Of, nog erger, dat ze van heidense mythen, sagen of 

legenden afkomstig zijn? We zullen in onze studie meerdere malen de gelegenheid hebben te wijzen 

op het treffend verschil tussen de sobere voorstellingen der profeten die Gods Woord spreken, en de 

fantastische verhalen der oude volken. 

 

In de laatste tijden schijnen meerdere theologen wat minder kritisch gestemd te zijn. Vroeger 

beweerde men dat de voorstelling van de satan ontleend was aan de Perzen. Nu zegt bijv. G. von 

Rad, in een leidende publicatie, dat dit volkomen uitgesloten is. Volgens K. Barth zijn het wel 

„sagen- hafte und legendare oder auch ausgesprochen dichterische Zusammenhange” waar de 

engelen in de Schrift in verschijning treden, maar de mythe - die absoluut vreemd is aan alle 

werkelijkheid - wijst hij radicaal af. 

 

Die kentering in de afbrekende kritiek is ten dele een reactie op de tastbare onlogische wijze van 

redeneren en werd ten dele ook veroorzaakt door de feiten. Waar een systematisch ongeloof, dat 

meende te kunnen bewijzen dat de Schrift dikwijls niet betrouwbaar is, pas sommige resultaten der 

opgravingen in die zin meende te kunnen gebruiken, bleek het later dat de Archeologie steeds 

duidelijker de volkomen geloofwaardigheid van alle schriftgegevens doet uitkomen. We hebben 

hierop gewezen in een ander werk) en willen hier alleen enkele gedachten aanhalen van de bekende 

oriëntalist W. F. Albright uit een zijner gezaghebbende werken en in verband met ons onderwerp: 

,,Terwijl men moeilijk het belang kan overschatten van Iranese (Perzische) religieuze invloeden op 

het heidendom van het Romeinse rijk, evenals op het latere Gnosticisme, heeft men hun bijdrage tot 

het verstaan van het Judaïsme en het oude Christendom zeer overschat”.  Hij zegt dit omdat men 

(onder meer) het verre van eens is over het Mazdayanisme, de godsdienst van Zoroaster, Deze 

auteur voegt er bij, dat de Perzische invloed op de begrippen der Joden (niet der Schrift) 

waarschijn-lijk uitgelegd kan worden door het feit, dat ze er sommige gedachten in vonden, die hen 

herinnerden aan gegevens van hun eigen godsdienst. 

 

In verband hiermee vestigen we de aandacht op de noodzakelijkheid een goed onderscheid te maken 

tussen de schriftgegevens en de gedachten der zonen Israëls, in oudere en latere tijden. Dat het volk 

steeds beïnvloed werd door de omgevende wereld, is niet slechts waarschijnlijk, maar blijkt uit de 

Schrift zelf, waar deze steeds spreekt over de afgoden en leringen der heidenen. Maar Gods Woord, 

verre van met de heidense opvattingen in te stemmen, verzet er zich steeds tegen. Men merkt 

duidelijk de invloed der heidense begrippen in de pseudepigrafische, apocriefe en kabbalistische 

geschriften der Joden.  Maar dan ook het grote contrast met de aanduidingen der Schrift. Men kan 

zelfs beweren dat de betrouwbare informatie die men in niet-geïnspireerde geschriften kan vinden 

steeds afkomstig is van openbaringen die de aartsvaders en profeten ontvangen hebben. Maar die 

kern van waarheid is meestal bedolven onder allerlei fantasie. 
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Van Dood en Opstanding 
 

No. 76. 

 

2. Ontbonden en bij Christus te zijn. 

 

a. Gewin voor Paulus? 

 

De vertaling van Fil. 1: 21 met haar: „het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin” schijnt 

ten volle de algemeen gangbare mening te rechtvaardigen dat voor elke gelovige het sterven gewin 

is, dan toch stijgt, naar men zegt, de ,,onsterfelijke ziel” op naar de hemel en is bij Christus. Wij 

geloven dat Paulus dit nu juist niet zegt en de zaak anders ligt, wat we willen bezien,  

 

Paulus zat in Rome gevangen. Zijn zaak was nog niet voor Keizer Nero, op wie hij zich beroepen  

had, geweest. Het ging erover of hij tegen de Joodse wet gezondigd had of niet. Daarvan was hij 

immers door de Joden beschuldigd. Nero moest nu over deze zaak beslissen. Nu liet de Keizer de 

zaken meestal oplopen om er zich dan kort vanaf te maken. Veel hing dan af van de stemming van 

het ogenblik. Hij besliste niet naar recht maar naar de stemming. Paulus zat nu in Rome te wachten 

totdat Nero een zittingsdag beliefde te houden. Onderwijl krijgt hij bijval van de Filippensen, deze 

wordt door Epafroditus gebracht. In antwoord daarop schrijft Paulus hun deze Brief, waarin hij hun 

meedeelt dat het voor Nero zal gaan om leven of dood. Spreekt de Keizer hem vrij dan kan hij 

heengaan waarheen hij wil, wordt het „schuldig” uitgesproken, dan moet hij sterven want dan wordt 

hij beschouwd als prediker van een nieuwe godsdienst wat door de (verouderde) wet met de 

doodstraf gestraft werd. Hij hoopt echter in geen zaak beschaamd te worden, dit is zijn ernstige 

verwach-ting. Hoe het echter ook zal lopen, één ding weet hij: Christus zal groot gemaakt worden, 

hetzij door zijn leven, hetzij door zijn dood. Als hij vrij komt kan hij Christus verder prediken, als 

hij sterven moet zal Christus ook verheerlijkt worden. Het leven is hem Christus, het sterven is ook 

voor Christus. 

 

De S.V. heeft het woord „mij” ingevoegd. Dit kan men zien omdat het cursief staat. Deze invoeging 

is echter zeer ten onrechte. Het sterven op zichzelf is geen gewin. Voor Paulus ook niet want dan 

ging hij naar de Hades. Het was echter wel gewin voor Christus, doordat zo de aandacht weer en 

meer op het evangelie zou worden gericht waarvan de aanhangers de dood in wilden gaan. Wie hier 

„mij” in- voegt bederft de Schrift en trekt Paulus neer. Het ging niet om hem. Zijn leven was voor 

Christus, zijn sterven ook. Hetzij door leven, vs. 20, hetzij door dood wordt Christus groot gemaakt. 

 

b.Blijven leven is vruchtbaar werken. 

 

Met dit voor ogen moeten we vs. 22a anders vertalen, waarbij we ook het woord „oorbaar” in 

hedendaags Nederlands moeten weergeven. „Oorbaar” betekende vroeger: „vruchtdragend”. Nu 

heeft het Grieks dit woord hier niet staan maar „vrucht van het werk”. De tekst luidt dus letterlijk: 

„Of nu te leven in het vlees vrucht des werks is”. De betekenis is: „Als ik nu in het vlees leef (d.i. 

voortleef) is dat (n.1. wat ik vermeld heb over de grootmaking van Christus in mijn lichaam en de 

bevordering van het evangelie) voor mij vrucht des werks”, d.i. vruchtbaar werken. 

 

We citeren hier enige vertalingen in dezen: 

- De Leidse: ,,Maar moet ik blijven leven, dan is dat voor mij met vrucht arbeiden”. 

- Brouwer: „Moet ik echter hier op aarde leven, dan is dat voor mij werken en vrucht 

voortbrengen”. 

- Canisius: „Maar wanneer ik in het vlees blijf, dan betekent dit voor mij vruchtbare 

arbeid”. 
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- Nwe Vert.: „Indien (ik nog) in het vlees (mag) leven, betekent dit voor mij werken met 

vrucht”. 

 

Men ziet dat er vrijwel overeenstemming is. 

 

c.Paulus’ keuze niet bekend gemaakt. 

 

Vs. 22b gaat nu in de S.V. verder: 

„En wat ik verkiezen zal weet ik niet”. Zo ook meerdere andere vertalingen. Maar dit staat er niet. 

Wel dit: „En wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend”. 

 

Men zou kunnen menen dat in dit „ik weet niet” hetzelfde werkwoord staat als vs. 19 heeft: daar 

staat echter „oida” d.i. intuïtief weten of weten door ervaring, maar in vs. 22 gnórizo en dit betekent 

heel wat anders. 

 

Dit werkwoord komt 24 maal voor in het N.T., hiervan 11 maal in Ef. - Col. - Fil., 7 maal in Paulus’ 

andere Brieven en 6 maal elders. Hier zijn de teksten: Lk. 2: 15, 17; Joh. 15: 15; 17: 26; Hand. 2: 

28; 2 Petr. 1: 16; .- Rom. 9: 22, 23; 16: 26; 1 Kor. 12: 3; 15: 1; 2 Kor. 8: 1; Gal. 1:11; - Ef. 1: 9; 3: 

3, 5, 10; 6: 19, 21; Col. 1: 27; 4: 7, 9; Fil. 1: 22; 4: 6. In deze teksten is het 22 maal overgezet door 

„bekend maken” of „bekend worden”; 1 maal door „kond doen” (Lk. 2: 15, wat Oudnederlands is 

voor „bekendmaken”) en 1 maal in Fil. 1: 22, door „weten”; die laatste is niet alleen een zeer grote 

inconsequentie maar tevens een bederven van de geïnspireerde Schrift. Paulus zegt hier niet dat hij 

iets niet „weet” maar dat hij dat niet bekend maakt, wat iets geheel anders is; dit betreft het leven of 

het sterven. 

 

d. Gedrongen uit de twee. 

 

„Want ik word van deze twee (Gr.: uit de twee) gedrongen”. Vs. 23a. Waar het lidwoord in het Gr. 

meer dan eens de kracht heeft van een aanwijzend voornaamwoord (deze of die), is de S.V. t.o.v. 

„deze twee” aanvaardbaar. Maar minder juist is het „van deze twee”, het Gr. heeft „uit”. 

 

Het voorzetsel „ek” heeft als oorspronkelijke betekenis de beweging van uit iets; het geeft bijv. de 

plaats aan van waaruit iets komt (een stem uit de hemel, Mt. 3: 17) of de oorsprong (uit deze stenen, 

Mt. 3: 9) of de oorzaak. In Fil. 1: 23 heeft het de eerste betekenis. 

 

„Gedrongen”. Dit werkwoord, sunecho, vinden we twaalf maal. Het is verschillend vertaald: door 

bevangen, door drukken, door benauwen, door gevangenhouden, door (de oren) stoppen, door 

dringen, door geperst worden. Het regeert de derde naamval als het ziekten, koorts, vrees, de geest, 

Christus of Zijn liefde betreft; deze zijn dan de oorzaak of bron waardoor men gedrongen wordt: 

Mt. 4: 24; Lk. 4: 38; 8: 37, 45; Hand. 18: 5; 28: 8; het regeert de vierde naamval als het voorwerp 

wordt genoemd dat gedrongen (gestopt) wordt: Lk. 19: 43; 22: 63; Hand. 7: 57; 2 Kor. 5: 14. In Lk. 

12: 50 staat het zonder voorwerp (Hoe word ik geperst) maar geeft het vervolg aan dat dit „persen” 

of „gedrongen” worden een richting uitstuwt: totdat het volbracht zij. In Fil. 1: 23 staat het 

werkwoord ook zonder verdere bepaling maar wordt, evenals in Lk. 12: 50, de richting aangegeven 

waarin het dringen stuwt; was het bij Christus tot het alles volbrengen, bij Paulus is het dat leven of 

dood dringen naar het „ontbonden worden”. 

 

Er is nog een reden om het zo te stellen. Als men zegt dat er slechts twee dingen hier zijn en dat hij 

het sterven kiest, waaronder men dan het ontbonden worden verstaat, komt men in lijnrechte 

tegenspraak met wat Paulus vlak daarop zegt: Wat ik verkiezen zal maak ik niet bekend. Als hij het 

sterven kiest, maakt hij wel een der twee genoemde dingen bekend. Hij doet dit juist niet. Daarom is 

het gedrongen worden uit de twee een voortgedrongen worden naar iets anders, wat hij dan noemt: 
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het ontbonden worden. 

 

e.Ontbonden. 

 

„Hebbende begeerte om ontbonden te worden en bij Christus te zijn want dat is verreweg het 

beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik (oida) dat ik 

blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs” vs. 23b-25. 

 

Het ontbonden worden is voor de Schrift niet de losmaking der ziel uit het lichaam - dat is leer van 

Plato en van andere menselijke opinies als Animisme, Spiritualisme en Christelijke Theologie - 

maar iets anders. Om dit te weten te komen moeten we de grondtekst onderzoeken; de vertaling 

beslist hier niet. 

 

In het Gr. staat de onbepaalde wijs (de infinitief van de aoristus d.i. die vorm van het werkwoord 

die alleen het feit en niet de tijd aangeeft) en deze wordt voorafgegaan door het onzijdige lidwoord 

to; er staat dus dat Paulus „het ontbinden” (to analusai) wenst. Het werkwoord analuo komt nog 

eenmaal voor in Lk. 12: 36 waar we lezen: „En zijt gij de mensen gelijk die op hun heer wachten 

wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft” Hier is het werkwoord vertaald door „wederkomen”. 

Waarom is dit door de S.V. ook niet gedaan in Fil. 1: 23? 

 

In Fil. 1: 23 geeft men analuo de betekenis van oplossen in zijn delen, en ziet er in de ontbinding 

van het lichaam. Maar dit kan de betekenis niet zijn want Paulus begeerde dit niet toen hij 2 Kor. 

schreef, zie hoofdstuk 5: 4: hij wilde niet ontkleed worden, waarom zou hij dit dan in Fil. 1 wel 

wensen? Als hij door ontkleding bij Christus kwam, waarom begeerde hij dit dan niet? Maar analuó 

betekent niet de ontbinding van het lichaam of de losmaking van lichaam en ziel. Het is een totaal 

zich losmaken. Omdat Paulus het ontkleden niet wenste en het ontbinden wel, verschillen deze en is 

het ontbonden worden niet de losmaking van ziel en lichaam maar de losmaking, de bevrijding uit 

het graf. Zo heeft het hier de betekenis van wederkeren. Paulus wenst weder te keren uit de dood, 

uit de Hades; dit kan alleen door opstanding. Om dan door een (onzichtbare) hemelvaart door Gods 

kracht met Christus op te varen. 

 

We merken hierbij nog op dat analuo een samenstelling is van ana en luo. Luo is vertaald door 

ontbinding in Mk. 17; Lk. 3: 16; Joh. 1: 27 (schoenriem ontbinden); Mt. 21: 2 (een dier); door 

losmaken in Lk. 13: 16; Hand. 22: 30; door loslaten in Hand. 24: 26. Het betekent nergens een 

ontbinden in of scheiden van delen. Analuo heeft in het oude Grieks nergens de betekenis van 

sterven, wel die van iets losmaken in zijn geheel bijv. een schip of van wederkeren. 

 

f. In de Septuaginta. 

 

In het N.T. vinden we analuo slechts twee maal en het zelfst. naamwoord analusis slechts eens (2 

Tim. 4: 8). In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het O.T., komt het vaker voor en wel in de 

apocriefe boeken. Nu is de Septuaginta noch in de canonieke noch in de apocriefe boeken 

geïnspireerd en hebben beide delen geen Schriftgezag maar taalkundig kunnen ze vaak dienst doen 

om ons de betekenis van een woord te doen verstaan. T.o.v. analuo nu vinden we dat het 

„wederkeren” betekent. 

 

Tobias 2:10 „En diezelfde nacht keerde ik weder na het begraven”, 

 

Boek der Wijsheid 2: 1 “niemand wordt gekend die uit de hel (Hades) wedergekeerd is”.

 

2 Makk. 8: 25 “en lange tijd hen vervolgd hebbende, kwamen zij weder”. 
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2 Makk. 9: 1 “Antiochus met schande wederkwam...” 

 

2 Makk. 12:7 „En als de plaats ingesloten was zo vertrok hij (Judas Makkabeus) als die weder 

zou komen” 

 

De Septuaginta gebruikt analuo om het wederkeren aan te geven van een plaats waarheen men 

gegaan is. Paulus begeert ook weder te keren en Christus’ dood gelijkvormig te worden om te 

komen tot het losgemaakt worden uit het graf, iets waarover hij nader spreekt in Fil. 3: 11 en 21. 

 

g. De Structuur 

 

De structuur van het hier boven besprokene is ontleend aan het werk The Prize of the high calling 

(De Prijs der roeping Gods die Boven is) van Chas. H. Welch. We vulden zonder wijziging van 

bouw de tekst ietwat vollediger in. 

 

A1 / 21    Het leven is mij (emoi) Christus. Sterven gewin (voor Christus). 

     B
1
/ 22, 23/  a

1 
/    Leven in het vlees. Vruchtbaar werken. 

   b1 /  Paulus’ keuze. Niet bekend gemaakt,  

         c1 /   Paulus’ wens: Wederkomen en met Christus zijn. 

     B2 / 24, 25/  a2 /    In het vlees te blijven. Nodiger. 

                           b2 /    Paulus’ vertrouwen. Dit weet ik. 

         c2 /    Paulus’ verblijven. Met u allen.  

A2 / 26    Mijn tegenwoordigheid. Overvloediger aan mij (emoi) 

        Roem van u in Christus Jezus. 

 

Het „weet” van vs. 23 (in S.V. en Nwe Vert.) is gnorizo: bekend maken, dat van vs. 25 is oida, 

intuïtief weten, weten zonder inspanning. Het wederkeren (uit het graf) en het met Christus zijn 

staat tegenover zijn wederkeren tot en verblijven bij hen en betreft Paulus in zijn „totaliteit”. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 52. 

 

t. De dwaling van het Calvinisme. 

 

Het Calvinisme is boven de dwaling der Oud-Chr. Kerk n.1. dat deze in de plaats van Israël 

gekomen was niet uitgegroeid. We zien dit ook uit wat Dr. Bavinck in het hierboven geciteerde stuk 

schrijft. 

 

Toen Christus’ wederkomst, die men zo nabij dacht, niet plaats vond, zijn de oude Kerkvaders de 

profetieën over Israël op de Kerk gaan toepassen; daartoe kon men ze niet nemen zoals ze daar 

stonden en daarom liet men de letterlijkheid los. Zo kwam men tot de leer dat de Kerk geestelijk 

Israël was, het Israël der nieuwe bedeling. Het is deze gronddwaling, bijzonder uitgewerkt door 

Augustinus, die de Oud- Chr. Kerk beheerste. In deze leer paste ook de verbondsleer, de vervanging 

van de besnijdenis door de doop en ook al weldra de invoering van de kinderdoop. Tevens de sacra- 

mentsleer, n.1. dat de sacramenten door toepassing of gebruik kracht uitoefenden. Bij de Reformatie 

zijn nu enkele dingen wel uitgezuiverd maar is niet de gronddwaling zelf weggenomen en na vier 

honderd jaar zijn we nog even ver als toen, n.1, dat men Israëls roeping en verkiezing, zijn herstel 

en toekomst niet ziet en men zich vele dingen toe-eigent die voor dat volk zijn bedoeld. 
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u. Het middel tot doel gemaakt. 

 

Toen eenmaal aanvaard was dat de Kerk Israël vervangen had, schakelde men de gelovigen van alle 

tijden aan elkaar gelijk en leerde men dat er één algemene kerk was, „een heilig vergadering der ware 

Christ.-gelovigen die al hun zaligheid van Jezus Christus verwacht hebben en verwachten; deze Kerk is 

geweest vanaf het begin der wereld en zal er zijn tot het einde toe. Deze is de verzameling dergenen die zalig 

worden en buiten haar is geen zaligheid. “ Zie art. 27 en 28 der Ned. Geloofsbelijdenis. 

 

Men ziet hoe alles geconcentreerd wordt op het zalig worden. Hiermee maakte men het middel tot 

doel. Dit kan niet anders want anders kon men de dingen die verschillen niet wegwerken. Men 

moest alles gelijkschakelen en over de afzonderlijke posities heen lezen. Dat de rechtvaardigen de 

aarde zullen beërven, Ps. 37 en dat Paulus spreekt van een huis aionisch in de hemelen was voor de 

Belijdenis allemaal hetzelfde: men werd zalig door Christus en moest zich voegen bij de ware Kerk 

„buiten welke geen zaligheid is”. Dat God verschillende sferen heeft gesteld in de werken Zijner 

handen en dat Hij tot doel heeft de mens daarover te stellen, werd voorbijgezien: het doel was de 

„zaligheid”. 

 

Het zich geestelijk Israël noemen heeft dus grote geestelijke verarming gebracht en Gods Woord 

van kracht beroofd. (Zie voor een en ander nader: „Het Christendom gedurende de eerste eeuwen” 

door S. Van Mierlo, een onzer uitgaven.) 

 

v. Er is menigerlei genade. 

 

Vanzelf is de genade tot behoudenis voor de mens centraal en daarin delen dan al de gelovigen, 

maar ze is niet enerlei alsof allen dezelfde positie zouden krijgen. Juist door te onderscheiden tussen 

middel en doel komt de Schrift tot haar recht. Gods genade is niet uitgeput in het behouden van de 

gevallen mens, dit is slechts het begin want God geeft veel meer. Naast de algemene behoudende 

genade geeft Hij overvloed van genade, Rom. 5, ja uitnemende rijkdom van genade, Ef. 2. Daarbij 

bindt Hij Zijn genade niet uitsluitend aan een verbond. Buiten enig verbond is bijv. de genade van 

Gen. 3: 15 en bijzonder die van onze bedeling, de bedeling der verborgenheid d.i. van het 

geheimenis: de zegening met Christus in de overhemelen, Ef. 1: 3 grondtekst. De laatste is in geen 

enkel verbond vervat, ze is aan Paulus bekend gemaakt buiten enig verbond om, Ef, 3. God werkt 

niet steeds op dezelfde wijze en legt Zijn genade niet steeds in een verbond vast. Er is „menigerlei 

genade” en we zouden kunnen zeggen: het verbond is een bijzondere vorm van genade en geen 

algemene. Nu heeft het Calvinisme de zaak omgekeerd en gezegd: de genade wordt steeds in een 

verbond gegeven. Dit is onjuist, er is verbondsgenade en buitenverbondse genade.  

Zie nader: „Koninkrijk en Kerk” door S. Van Mierlo, mede een onzer uitgaven. 

 

w. Genadeverbond of genadegang? 

 

Wat het Calv. voor genadeverbond aanziet, is Gods genadegang. De Schrift spreekt van verbonden 

der belofte, Ef. 2: 12, er is dus meer dan één verbond. Deze verbonden betreffen Abraham en zijn 

nakomelingen, Israël: hunner zijn de verbonden, Rom. 9:4.- men lette ook hier op het meervoud. Ze 

hebben hun eigen inhoud en bestaan uit bepaalde beloften die grotendeels nog onvervuld zijn. Het 

Calv. leert die wel maar vergeestelijkt ze, (iets waarop we al gewezen hebben) om alles samen te 

vatten in het Genadeverbond. Het had moeten zien dat dit Gods genadegang of genadeopenbaring 

is, dan was veel onzuivere leer voorkomen en was onderscheid gemaakt tussen Israëls beloften en 

die aan Paulus gegeven zijn voor anderen en ons. Dan was geleerd dat vanaf Gen. 12 tot Hand. 28 

Israël het hoofdthema der Schrift is, dan zou ook gezien zijn dat Israël ook na de periode van het 

Lo-Ammi (Niet-Mijn-volk), waarin het nu nog is, weer tot het Ammi (Mijn volk) zal wederkeren. 

Dan zou het Calv. niet geleerd hebben dat Israël een tussenbedeling is maar dat de tussenbedeling, 
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die van Gods grote geheimenis, begonnen is na het (tijdelijke) afscheid aan Israël gegeven in Hand. 

28: 28 en dat deze weer vervangen zal worden als Israëls aanneming komt, het leven uit de doden, 

Rom. 11. De fout van het Calv. is dus dat het de genadegang verwart met het genadeverbond, welk 

laatste woord nog onjuist is daar de Schrift meerdere verbonden van genade leert.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI  No. 5.  MEI 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 5. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF DER RICHTERS II. 

 

Gideon, Barak. 

 

En wat zal ik meer noemen. Want de tijd zal mij ontbreken om te verhalen van Gideon, Barak,  
Vs. 32. 

 

Gideon stond op in Israël ten tijde dat het zeer verarmde. Drie richters waren hem voorafgegaan. 

Maar Israël had niets geleerd en week voor de vierde maal af. Toen kwamen zij onder de 

Midianieten die hen jaar op jaar uitplunderden en hun geen leeftocht overlieten, Richt. 6: 4. Maar 

dit was het ergste niet, veel erger was het dat het volk Baal, de zonnegod, diende en dat ze hem die 

er tegenin ging als een misdadiger beschouwden, die de dood verdiende, vs. 28-30. 

 

Om het volk uit de moeilijke toestand te verlossen was een strijdbaar held nodig. Dit was Gideon, 6: 

12. Echter, het te gebruiken instrument moest eerst worden toebereid, de dienaar moest voor de 

dienst bekwaam worden gemaakt. God moest eerst Zijn werk met Gideon doen zou deze zijn werk 

voor Hem kunnen doen. Daartoe verschijnt de Here hem aan de wijnpersbak. Maar Gideon weet 

nog niet wie tot hem spreekt, meent daarbij dat de Here Israël verlaten heeft. Maar de Engel zegt 

hem dat hij Israël zou verlossen. Hierop heeft Gideons geloof berust. Hij krijgt besef van zijn taak 

en tevens de verzekering dat de Here met hem zal zijn, vs. 12-16, wat met een teken bekrachtigd 

wordt, vs. 17-24. Dan spreekt de Here andermaal tot hem en beveelt hem het altaar van Baal af te 

breken en het bos er bij om te houwen en daarna een nieuw altaar op te richten en daarop Hem te 

offeren, 6: 25 - 27. Zo treedt zijn geloof in activiteit. Het is evenwel nog niet sterk genoeg en 

daarom vraagt hij om een teken; dit verkrijgt hij, vs. 36-40. Nu wordt het echter beproefd en van de 

32000 man moet hij er eerst 22000 wegzenden en dan van de overigen 10000 nog 9700 zodat hij er 

slechts 300 overhoudt. Toen moest hij het leger der Midianieten binnensluipen zonder nadere uitleg. 

Daar hoort hij dan de vertelling van een droom. Nu weet hij dat hij de strijd kan wagen. 

 

We leren uit dit alles dat God niet afhankelijk is van getallen. Hij heeft door weinigen verlost opdat 

men zich niet zou verhovaardigen. Drie honderd deden 135.000 vluchten of beter, deden de 

vijanden elkaar aanvallen zodat er slechts 15000 vluchtten en verstrooid werden. 

 

Barak. Dit is de vierde richter. Hij werd geroepen aan het eind van een twintigjarige onderdrukking 

van Jabin, de koning der Kanaänieten die negen honderd ijzeren strijdwagens had, Richt. 4: 2, 3. 

Met tienduizend man legerde hij zich op een berg. Sisera, de generaal, lag in de vlakte. Toen kwam 

er een geweldige stortregen die de vlakte onder water zette en de strijdmacht in verwarring bracht. 

De overwinning viel Barak gemakkelijk ten deel maar de eer van het doden van de persoon van de 

generaal was voor een vrouw omdat hij aarzelde te velde te trekken en de hem door de profetes 

Deborah gegeven verzekering niet ten volle aandurfde, 4: 6, 7. Toch wordt hij onder de 

geloofshelden opgenomen en wordt niet Deborah vermeld, die een moeder in Israël was, een bewijs 

dat de apostel er slechts enkelen genomen heeft maar er in wezen veel meer insluit. 
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Uit beide voorbeelden blijkt dat geloof rust op een woord of openbaring des Heren hetzij middellijk 

hetzij onmiddellijk. Wij hebben alleen een middellijke openbaring door het geschreven Woord. Dit 

is daarom niet minder vast en naarmate we het meer tot ons laten spreken verkrijgt het ook voor ons 

de kracht van te zijn sprake Gods.       P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 65. 
 

Het woord „medebezitverkrijger” komt buiten Rom. 8: 17 voor in Ef. 3: 6; Heb. 11: 9 en 1 Petr. 3: 

17, Dit wil niet zeggen dat het overal dezelfde inhoud heeft. In 1 Petr. 3: 7 gaat het over het 

medebezitverkrijger zijn van de vrouwen met de mannen t.o.v. de genade des levens; hier betreft 

het, het verkrijgen van een bezit in Kanaän, want Petrus schrijft voor het koninklijk priesterdom en 

de heilige natie, 2: 9; Heb. 11: 9 spreekt hier ook over. In Ef. 3: 6 is sprake van de Verborgenheid 

en gaat het over het Lichaam van Christus: dit was echter toen Paulus Romeinen schreef nog niet 

geopenbaard en 8: 17 kan dan ook niet met Ef. 3: 6 gelijkgeschakeld worden. We menen daarom 

dat we het medebezitverkrijger met Christus moeten zien als het verkrijgen van het Huis aionisch in 

de hemelen van 2 Kor. 5. 

 

(Het hemelse vaderland is niet de hemel maar het land vanuit over de hemelen bereid; dat is, 

wanneer het overhemels Jeruzalem nederdaalt). 

 

Ook in Rom. 8 gaat het over een hoger iets. De algemene hoop der gemeente te Rome was het tot 

rechtvaardigen gesteld worden en het verkrijgen van de genade ten aionischen leven, Rom. 5: 19. 

Maar er is meer genade: overvloed van genade, 5: 17. Zij die deze verwerven, heersen met Christus 

in een zekere sfeer. Dit is het waarover Rom. 8: 17 handelt. Het eerste, de genade ten leven, doet 

bezitverkrijger van God zijn, het tweede medebezitverkrijger met Christus. Aan dit laatste nu is 

lijden verbonden. In 2 Tim. 2: 11, 12 geeft Paulus dit aan t.o.v. de Verborgenheid. Indien met 

Christus gestorven, dan met Hem leven: dit is Gods onvoorwaardelijke belofte en zo wordt men 

bezitverkrijger van God in die sfeer, indien men met Hem verdraagt zal men ook met Hem heersen. 

In Rom. geeft Paulus dit aan voor die sfeer; indien we met Christus lijden, dan ook met Hem 

verheerlijkt. 

 

Als we het geheel nu nog eens overzien kunnen we in dit tweeërlei gebruik van het woord 

„medebezitverkrijger” onderscheiden tussen de hoop en de prijs. De hoop is het onvoorwaardelijke 

dat God beloofd heeft te zullen doen, de prijs is het loon op het geloof dat verdraagt, of lijdt. 

 

Heeft het woord „medebezitverkrijger” dus niet alleen niet steeds dezelfde inhoud, het komt, 

bovendien, naar blijkt, in tweeërlei vatting of gebruik voor, n.l. t.o.v. iets dat God beloofd heeft en 

daarom onvoorwaardelijk is en t.o.v. het dragen of lijden aan de beloften verbonden en de 

heerlijkheid des loons. Het eerste is het geval in 1 Petr. 3 en Ef. 3, het laatste in Heb. 11 en Rom. 8. 

In 1 Petr. 3 gaat het over het verkrijgen van de genade des levens; dit is een onvoorwaardelijke 

belofte van God die aan allen die in Christus geloven gegeven wordt. Mannen en vrouwen delen 

daarin; van lijden is hier geen sprake. In Ef. 3 gaat het over het medebezitverkrijger zijn van de 

belofte in Christus. Dit betreft allen die geroepen worden tot die genade. In Heb. 11 echter wordt 

een ander element aan de medebezitverkrijging toegevoegd: het in tenten wonen in het land der 

belofte, het zich als vreemdeling daar aanmerken en het uitzien naar een nog hoger iets: het hemelse 

vaderland en de stad die fundamenten heeft. Dit is iets wat boven de belofte uitgaat en tot 

erfgenaam der wereld maakt. 
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Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo 

 

(Vervolg) 
 

De afbrekende kritiek is ook beïnvloed geworden door materialistische en rationalistische begrippen 

die nu verouderd zijn. Bij de ontwikkeling der jonge natuurwetenschap bleek dat de vroegere 

gedachte van voortdurende tussenkomst van geesten of demonen in de natuurverschijnselen ver-

worpen moest worden. Maar men ging meestal te ver, en besloot hieruit dat er in het geheel geen 

geestelijke wereld bestond. Men verklaarde dikwijls alleen te geloven in dingen die men met de 

zintuigen kon waarnemen en alleen te steunen op de menselijke rede. Theologen, die van hun tijd 

wensten te zijn, poneerden dat, overal waar de Schrift spreekt over wonderen, engelen, enz. dit niet 

langer aanvaard kon worden als werkelijkheid. Waar de grote vooruitgang der natuurwetenschap 

(en der techniek) vooral te danken scheen te zijn aan een verandering van methode: eerst studie 

(zonder vooropgestelde gedachten) daarna geloof (in de resultaten), meenden vele theologen dat ze 

niet moesten beginnen met geloof (in de volledige inspiratie der Schrift), en de Bijbel op gelijke 

voet gesteld moest worden met andere menselijke geschriften. Gevolg: de af brekende kritiek. Maar 

nu erkennen de meest vooraanstaande geleerden der natuurwetenschap zelf dat de ware 

„wetenschappelijke” methode begint met geloof (in het bestaan, de eenheid en betrouwbaarheid der 

fysieke wereld), daarna - zonder vooropgestelde mening - waarnemingen doen, en dan een synthese 

trachten te vormen die op harmonische wijze al de resultaten der waarnemingen tot hun recht laat 

komen. Velen geloven dan ook in het bestaan van God, van geestelijke wezens en een voor ons 

onwaarneembaar deel der schepping, maar denken niet langer aan geesten als ze de wereld der stof 

bestuderen. Ze zijn overtuigd dat de meeste verschijnselen uitgelegd kunnen worden door 

wisselwerkingen in die fysische wereld zelf, maar dat dit natuurlijk niets leert aangaande de 

mogelijkheid van het bestaan van een geestelijke wereld en van de actie van „geesten” op andere 

domeinen. De moderne natuurwetenschap heeft dus vele valse begrippen ontmaskerd betreffende 

haar eigen gebied, maar heeft niet de pretentie iets te leren aangaande andere gebieden. Als ze 

gevonden heeft dat het niet nodig is te spreken over de inwerking van demonen en bovennatuurlijke 

machten, dan is dat alleen omdat ze zich beperkt tot het domein waar deze - gewoonlijk - niet 

werkzaam zijn. Maar vele geleerden die zich bezig houden met Biologie, Psychologie en 

Parapsychologie, getuigen nu dat - niettegenstaande alle moeite die ze zich getroost hebben om 

alleen te denken aan fysische en scheikundige verschijnselen - ze moeten besluiten tot het bestaan 

van krachten (en wezens) die buiten het domein der fysica en der scheikunde liggen. En hoe meer 

ze experimenteren, hoe meer ze er zich van bewust worden hoe weinig men kent van de ware 

oorzaak der verschijnselen. 

 

Nog heden zien we echter hoe leidende theologen, zoals R. Bultmann, zich inspannen om de Bijbel 

te „ontmythologiseren”. Feitelijk is het echter juist de Schrift die de oude en moderne menselijke 

opvattingen ,,ontmythologiseert”, door allerlei fantasie te weren en te veroordelen, en ons alleen te 

leren wat waar en werkelijk is op domeinen die we met onze zintuigen niet kunnen bereiken. 

 

Als we dan de Schrift zo letterlijk mogelijk aanvaarden, is dit niet uit lichtgelovigheid. We volgen 

de ware „wetenschappelijke” methode van onderzoek, die begint met geloof in de volkomen 

betrouwbaarheid der schriftgegevens. En dat geloof - hetzij in de vorm van een „werkhypothese”, 

hetzij een werkelijk geloof door God ingewerkt - wordt steeds door de feiten bevestigd. 

 

De betrouwbare gegevens der Schrift aangaande de geestelijke Wezens laten ons tegelijkertijd iets 

begrijpen van het ontstaan van vele mythen, sagen en legenden. Zoals al gezegd, kunnen deze een 
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kern van waarheid bevatten, namelijk over gebeurtenissen handelen die door mondelinge overleve-

ring volkomen vervormd werden en vermengd met allerlei fantasie. Zo bijv. de Babylonische 

schepping- en zondvloedverhalen. Zo begrijpt men dat de mythologieën die handelen over goden, 

die op aarde gekomen zijn, soms afgeleid kunnen zijn van de gebeurtenissen van Gen. 6. De belofte 

van een Redder uit een vrouw geboren, Gen. 3:15 heeft aanleiding gegeven tot verhalen en 

verwachtingen, die men bij vele volken terugvindt. Juist het feit dat de algemene inhoud van 

dergelijke verhalen overal nagenoeg dezelfde is, wijst op een algemene oorsprong. We hebben er 

ook al op gewezen dat de oude mensheid veel geleerd kan hebben van Adam en de „aartsvaders”, 

en in latere tijden van Mozes en de profeten. 

 

Het is dan ook zeer te betreuren dat zowel Joden als Christenen zich niet strikt aan de Schrift 

hebben gehouden voor wat betreft de geestelijke wezens waarover God alleen ons kan inlichten. Ze 

hebben zich de eeuwen door te veel laten beïnvloeden door Oosterse, Griekse en andere heidense 

leringen. Daarom zijn er ook nu nog zo veel verkeerde gedachten in omloop betreffende de engelen, 

de demonen, de satan enz. Onder de invloed van dergelijke menselijke gedachten heeft men dan 

vaak de Bijbel op on-Schriftuurlijke wijze uitgelegd. En dergelijke valse begrippen en foutieve 

interpretaties hebben dan op hun beurt de Schrift gediscrediteerd in de ogen van welwillende 

mensen, die meenden dat deze begrippen en interpretaties de leer der Schrift zelf voorstelden. 

Beïnvloed door het gezag van vele „schriftgeleerden” werd dan veelal Gods geschreven Woord op 

dezelfde rang geplaatst als de geschriften der volken. 

Als men zich dan inspant de Schrift zelf te laten spreken, alleen haar gegevens als norm wil 

aanvaarden, laat ons nagaan tot welke resultaten men kan komen in verband met de geestelijke 

wezens. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 77. 

 

3. De uitopstanding die uit de doden is. 

 

a. Christus’ dood gelijkvormig. 

 

Paulus heeft ons in de Filippensenbrief  het in hoofdstuk 1: 23 als terloops aangekondigde nader 

ontvouwd. Dat doet hij wel in andere bewoordingen maar hij handelt hier niet tegenstaande dat over 

dezelfde zaak. Het „ontbonden worden en met Christus zijn” is het wederkeren uit de sheool-hades. 

Maar niet als Christus Wederkomt, niet als de verandering in een punt des tijds plaats heeft in de 

laatste bazuin. Paulus ziet iets dat veel beter, ja verreweg het beste is. Daarvoor wil hij het vorige 

prijs geven. Hij heeft er een sterke begeerte naar en schrijft er over in hoofdstuk 3. 

 

Na eerst zeven punten genoemd te hebben waarop zijn vertrouwen in het vlees, d.w.z. als Jood of 

Israëliet zou kunnen steunen: besneden, uit Israël, Hebreeër, uit Benjamin, een Farizeeër, een 

ijveraar en wettisch rechtvaardige, zegt hij dat wat hem gewin was (niet wat hij gewin achtte) heeft 

prijs gegeven om Christus’ wil, ja schade geacht. En dan vervolgt hij: „Ja gewis, ik acht ook alle 

dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer om Wiens 

wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn opdat ik Christus moge 

gewinnen en in Hem gevonden worde niet hebbende mijn rechtvaardigheid (d.i. gerechtigheid) 

die uit de wet is maar die door het geloof van Christus is, de rechtvaardigheid die uit God is, door 

het geloof, opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, 

Zijn dood gelijkvormig wordende, opdat ik enigszins moge komen tot de uitopstanding 

(exanastasis) die uit de doden is” (Grondtekst). 
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,,Gelijkvormig worden”. In het Gr. is dit „summorphizo”. Het komt alleen hier voor. Dit kan niet 

een uitwendige gelijkvormigheid zijn, een gelijkgedaantigheid. Dan zou Paulus als Christus 

gekruisigd en doorstoken, als Hij in fijn lijnwaad gebonden, met specerijen er tussen, in een nieuw 

graf moeten zijn gelegd. Maar de apostel is waarschijnlijk onthoofd en waar heeft men hem 

begraven? Het Zijn dood gelijkvormig worden moet daarom op iets anders zien. Wij voor ons 

menen dat hij een dusdanig in de doodsstaat nederliggen wenste dat daarop een spoedige opstanding 

volgde, dus dat hij van de dood niet gehouden kon worden. Dit kon hij alleen verkrijgen door te 

geloven in de uitnemende grootheid der kracht Gods die Christus uit de doden heeft opgewekt en 

die dat ook wil doen met hen die Hij tot Leden van het Lichaam van Christus roept. 

 

Zo had Paulus nog niet gesproken. Dit is een nieuwe openbaring uitgaande boven die welke hij 

eerst ontvangen had, n.1. die van 1 Thess. 4 en 1 Kor. 15. Ze behoort tot de nieuwe bedeling die hij 

zich geopenbaard mocht zien, die der Verborgenheid, en is een hogere hoop. 

 

Dit zegt de apostel aan Wie Christus meer dan eens verschenen was, die kon komen tot gezichten en 

openbaringen des Heren, 2 Kor. 12. Hij wil Christus op nog andere wijze leren kennen en de kracht 

Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens Zijn dood gelijkvormig wordende. 

 

Wat is dit. Is het een geestelijke ervaring? Wij menen van neen want twee woorden verhinderen dit: 

dood en opstanding. Het woord dood, thanatos, komt meer dan 100 maal in het N.T. voor (bij 

Paulus meer dan 50 maal) en betekent steeds de letterlijke dood. Het is dus niet het sterven of een 

geestelijke dood van Christus. Hetzelfde geldt het woord opstanding. We zagen al dat we dit steeds 

in lichamelijke zin moeten nemen. Paulus wil dus Christus’ (lichamelijke) dood gelijkvormig 

worden. 

b.Paulus’ begeerte: de uitopstanding. 

 

„Of ik enigszins moge komen tot de uitopstanding welke uit de doden is” Vs. 11. 

 

Alle grote handschriften hebben hier de bijzondere beklemtoning n.1. de herhaling van het lidwoord 

in vrouwelijke vorm tèn: „eis tèn exanastasin tèn ek nekron”, tot de uitopstanding die uit de doden 

(is), of, zo men wil: tot die uitopstanding die uit de doden ( is). Het eerste lidwoord heeft hier de 

kracht van een aanwijzend voornaamwoord, het tweede van een betrekkelijk voornaamwoord. 

 

Van deze bijzondere opstanding zegt de Companion Bible: ,,De term „opstanding der doden” komt 

vaak voor. „Opstanding uit de doden” betekent dat er sommigen van tussen de anderen uit opstaan 

en veronderstelt twee groepen: de ene staat op, de andere blijft liggen. Paulus twijfelde er niet aan 

dat hij tot deze zou komen, zie 1 Thess. 4: 13-17, dat hij een aantal jaren eerder geschreven had. De 

„uitopstanding” moet daarom een verdere selectie (uitkiezing) zijn vóór die van 1 Thess. 4 en 

Paulus was er nog niet zeker van daartoe te zullen komen. Wellicht had hij die zekerheid in 2 Tim. 

4: 8” 

 

Wij gaan hiermee akkoord en merken nog op dat dit een persoonlijke vooropstanding is, geen 

groepsopstanding, zoals alle volgenden. Daarom zegt Paulus: „opdat ik moge komen”. Hij bedoelt 

hiermee niet te zeggen dat hij alleen er toe kan komen maar dat dit alles iets persoonlijks is. We 

zullen zien dat hij er toe gekomen is en dat hij dit ook voor anderen mogelijk acht. Het „wellicht” 

van de Comp. Bible t.o.v. Paulus is dus te zwak. En de overzetting van de S.V. met haar 

„wederopstanding” is niet alleen onjuist maar in wezen ook ongerijmd, immers, wederopstanding is 

voor ons besef een herhaalde opstanding, dus minstens een tweede. Zo'n opstanding is voor 

gelovigen geen uitopstanding en tevens niet denkbaar. 
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De uitopstanding - dit woord komt alleen hier voor -, is een deel van de hoop van de Leden van het 

Lichaam van Christus die hiertoe geroepen werden en worden door de nieuwe bediening die Paulus’ 

loop moest voleinden: „te getuigen het evangelie der genade Gods”, Hand. 20: 24. Dit: is de 

bedeling der genade Gods welke hem bijzonder voor de Heidenen, d.i. Natiën gegeven is, Ef. 3: 1,2. 

 

Deze staat verschilt van die van 2 Kor. 5. Daar sprak Paulus ervan dat men „naakt” kon bevonden 

worden en uit 1 Kor. 15 dat de onverderfelijkheid eerst aangedaan wordt bij Christus’ wederkomst, 

In Fil. 3 zegt hij wat anders: Christus' dood gelijkvormig te mogen worden en te komen tot de 

uitopstanding. Hij jaagt er naar deze te bereiken, hoe dan ook: „enigszins”, Hij heeft ze dus nog 

niet. Hij wist hetzij levend overblijvend hetzij gestorven, eenmaal opgenomen te zullen worden. 

Wat hij hier wenst, had hij nog niet, hij achtervolgt het om het te grijpen. Daartoe moet de 

uitnemende grootheid van Gods kracht in hem werken, Ef. 1: 19. Hij moet van te voren de 

verzekering ontvangen in zijn geest dat ook voor hem spoedig na zijn sterven de dood verslonden 

zal worden en hij zal delen in de kracht van Christus’ opstanding. 

 

c.De roeping Gods die boven is. 

 

God heeft meerdere en verschillende roepingen doen uitgaan. Zo werd Israël geroepen tot het 

Koninkrijk der hemelen, Mt. 22: 14, vele Heidenen tot het Koninkrijk Gods, 1 Thess. 2: 12, tot de 

gemeenschap van Zijn Zoon, 1 Kor. 1: 9, tot de genade van Christus, Gal. 1: 6, ter verkrijging van 

de heerlijkheid van de Here Jezus Christus, 2 Thess. 2: 14. Zie voorts Rom. 8: 30, Gal. 5: 13, Rom. 

1: 6, 7; Jud.: 1, Op. 17: 14. Het woord ,,roeping” vinden we ook in meerdere teksten: Rom. 11: 29, 

1 Kor. 1: 26, Hebr. 3:1. Men moet zijn roeping en verkiezing vast maken, 2 Petr. 1: 10 en wandelen 

waardig der roeping waarmee men geroepen is, 2 Thess. 1: 11, Ef. 4:1. 

 

In Fil. 3: 14 wordt gesproken over de roeping Gods die boven is. Dit is dezelfde roeping als van Ef. 

1: 18, waar sprake is van de hoop Zijner roeping en die van 2 Tim. 1: 9, de heilige roeping naar Zijn 

eigen voornemen en genade. Deze is gegeven vóór de tijden der eeuwen. De S.V. zet: de roeping 

Gods die van boven is maar dit is onjuist en werkt de mening in de hand van hen die de hoop dezer 

roeping menen te vinden in 1 Thess. 4, de opname. Het Gr. woord voor ,.boven” is ano, een 

bijwoord. Dat bepaalt echter in het Grieks niet alleen werkwoorden en betekent dus niet het roepen 

van boven uit, maar ook zelfstandige naamwoorden bijv. Jeruzalem dat boven is - anó, Gal. 4: 26, 

de dingen die boven zijn, Col. 3: 1. De roeping die boven is, is niet de roeping naar Boven, maar die 

verwezenlijkt wordt „Boven”. Indien ze „van boven” was zou dat door een ander voorzetsel 

aangegeven zijn. zoals in Joh. 8: 23 waar „ek”, „uit” staat. 

 

De roeping Gods die boven is, is de roeping tot het mede gezet worden met Christus, Ef. 2, ver 

boven, huperano, d.i. over boven) alle overheid en macht. Deze roeping heeft een hoop en een prijs. 

De hoop is Christus in Zijn verheerlijkt lichaam, Col. 1: 27, aan welk lichaam der heerlijkheid het 

lichaam der gelovigen gelijk gemaakt kan worden, Fil. 3: 20, 21. Zie hieronder. Ze heeft ook een 

prijs en deze wordt o.i. genoemd in Fil. 3: 10 en 11. 

 

d. De prijs der roeping Gods. 

 

Niet alle lopers in de loopbaan behalen de prijs. Men kan dat in de geestelijke loopbaan alleen door 

volgens de regels er naar te jagen. Dit jagen houdt in te bedenken de dingen die Boven zijn waar 

Christus is, zittende ter rechterhand Gods, Col. 3:1. De prijs is de uitopstanding, wat Paulus 

aangeeft in Ef. 1: 19: ,,en welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons die geloven”. 

Dit is dezelfde kracht „die Hij gewrocht heeft (heeft doen inwerken) in Christus als Hij Hem uit 

de doden opgewekt heeft en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de overhemelen”, vs. 20. 
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De hoop dezer roeping met haar prijs gaat uit boven al het vroeger geopenbaarde. Nergens toch 

heeft God beloofd dat Hij ook nog anderen met Christus in de overhemelen zou plaatsen. Dit doet 

Hij alleen in het woord aan Paulus in zijn tweede bediening gegeven waarin Hij Christus openbaart 

niet als hope Israëls (Hand. 28: 20), niet als hope op Christus tot opname, 1 Thess. 1: 3; 4: 13, maar 

als hope der heerlijkheid, Col. 1: 27. Nergens is er buiten de opstanding uit de doden nog een 

vroegere opstanding, een die persoonlijk is. De hoop is niet Christus in Zijn wederkomst maar in 

Zijn heerlijkheid, de prijs is de uitopstanding. Hier wordt later nog een andere zijde aan toe 

gevoegd: de kroon, wat inhoudt: het met Hem heersen, 2 Tim. 2:11, 12. 

 

e.Niet verkregen. Er naar gejaagd. 

 

„Niet dat ik het alrede verkregen heb of alrede volmaakt ben maar ik jaag daarnaar of ik het ook 

grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ikzelf 

het gegrepen heb”. Vs. 12, 13. 

 

Paulus erkent, zoals we al zeiden, dat hij nog niet zeker was tot die uitopstanding te zullen komen. 

Hij gevoelde zich niet volmaakt, Gr.: vervoleindigd, tot zijn einddoel gekomen. Zie hieronder. Dit 

betekent niet wat men er telkens van maakt: voleindigd in de „heiligmaking”. Afgezien dat het 

woord „heiligmaking” niet deugt en „heiliging” zou moeten zijn, is het niet deze die Paulus als het 

„wit” op het oog heeft. Hij jaagt er naar tot de uitopstanding te komen. Daartoe is hij van Christus 

gegrepen, d.w.z. geroepen èn op de weg naar Damascus èn door de daarop volgende openbaringen 

èn door de bijzondere openbaring der verborgenheid, het grote geheim. 

 

f.Het jagen naar de prijs. 

 

„Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, 

jaag ik, volgens het merk, om de prijs der roeping Gods die Boven is in Christus Jezus”, vs. 14. 

 

De S.V. en ook andere vertalingen hebben „naar het wit”. Dit kan misverstand wekken doordat men 

hier zou kunnen denken aan een richting. Dit is niet het geval, het Gr. heeft kata, dit heeft hier de 

betekenis van „volgens” of ,,in lijn met”. Het wordt gevolgd door het woord skopos in de vierde 

naamval en geeft geen doel aan maar een richtlijn waarlangs men moet gaan en die men in het oog 

moet houden. 

 

Het werkwoord skopeó betekent o.a. bedachtzaam de blik op iets richten, iets in het oog houden, 

letten op. Zie Lk. 11: 35, Rom. 16: 17, 2 Kor. 4:18, Gal. 6:1, Fil. 2: 4 en 3: 1 7. 

 

Paulus’ beeld is, evenals in 1 Kor. 9: 24, ontleend aan de Griekse spelen. Hij neemt dat der 

wedlopers. De ruimte waarin dezen moesten lopen was afgeperkt door een wit koord, de kanon. 

Deze kan zeer geschikt een skopos genoemd worden omdat ze in het oog gehouden moest worden 

om zo binnen de perken te blijven. Wie der lopers er buiten trad, liep niet wettig, d.i. volgens de 

geldende regels. 

 

Paulus volgde het merk, de merklijn. Hij hield zich binnen de door God in zijn leven gestelde 

dingen: vervolging en verdrukking. Hij was zelfs willig om zijn leven te geven. In de strijd des 

geloofs gebruikte hij op rechte wijze het zwaard des Geestes. Zo zette hij ’s levensstrijd voort met 

steeds het doel in het oog: de prijs der roeping Gods. 

 

Voor we hierover spreken, keren we nog even terug naar dat niet „volmaakt” zijn, d.i. voleindigd. 

Dit houdt in: dat hij de loop nog niet geëindigd en voleindigd heeft; hij gebruikt het werkwoord 

teleio, dat ook in 2 Tim. 4: 8 voorkomt. 
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Wat is de ene Doop? 

 

No. 53. 

 

ij. De troost voor de ouders. 

 

We willen dit punt nog wat uitwerken. Vele Calvinistische ouders zoeken hun troost hierin,  in het 

Verbond: God zal ook hun kleinen gedenken. Dit wordt hun zo geleerd. 

 

We moeten hier enige zaken goed onderscheiden. Indien God in de verbondslijn voor Israël ook de 

God van Israëls kinderen wil zijn, zal Hij dit ook voor onze kinderen zijn. Deze parallel mag zeer 

zeker getrokken worden. Maar niet omdat onze kinderen, kinderen des verbonds zijn. Gods beloften 

voor Israël werden in verbondsvorm gegeven maar dit is niet met alle beloften het geval. De troost 

voor hen die hun kinderen vroeg verliezen ligt in Gods barmhartige genade. Maar deze hoeft niet 

verzegeld te worden door een kinderdoop alsof men als het ware de kinderen moet laten inschrijven 

in een grootboek van het genadeverbond om hen zeker te doen zijn van die genade. Kan men God 

niet anders dan zo vertrouwen? Hij dacht aan de meer dan honderd en twintig duizend mensen die 

geen onderscheid wisten tussen hun rechter- en hun linkerhand, waaronder we toch zeker ook 

zuigelingen mogen verstaan, zou Hij dan ook onze kinderen niet gedenken. Dit is de ene zijde. En 

de andere is: Zou Hij ook niet gedenken aan de vele kleinen van niet-gelovige ouders. Of zijn die 

verworpen omdat hun ouders niet geloven. Laat ons niet klein denken van Gods barmhartigheid 

noch Zijn genade beperken tot een die alleen vastgelegd is in een verbond en er niet boven of buiten 

uit kan gaan. 

 

Voor velen die van Gods heil nog nooit gehoord hebben zal gelden: dewelken het niet verkondigd 

was die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben zullen het verstaan, Jes. 52: 15. 

 

z. De verbonden der Schrift. 

 

We willen nu tot slot van dit hoofdstuk nagaan wat de Schrift, als we haar niet „vergeestelijken” 

(wat hetzelfde is als haar ontzenuwen), over de verbonden leert. 

 

Het Hebr. woord ,,berith” komt 284 maal voor in het O.T. en het Gr. woord ,,diathèkè” 33 maal in 

het N.T.; het is in de S.V. bijna steeds door „verbond” vertaald behalve in Mt. 26: 28; Mk. 14: 24; 

Lk. 22: 20 en 1 Kor. 11: 25 waar staat: ,,de beker des Nieuwen Testaments” en verder in Hebr. 9: 

15, 15, 16, 17, 20; 10: 29; 12: 24; 13: 20 waar mede „testament” gezet is. De Nwe Vert. heeft overal 

„verbond” behalve in Hebr. 9: 16 en 17; daar had het o.i. ook moeten staan. 

 

De betekenis van „verbond” is in het O.T. meer genuanceerd; het begrip omvat: schikking, 

overeenkomst, vriendschapsband, inzetting. Nergens betekent het: laatste wilsbeschikking 

(testament). In het N.T. komt het, uitgezonderd in Gal. 3: 15 met zijn „eens mensen verbond”, 

uitsluitend voor ter aanduiding van het Oude, met Israël gesloten, Verbond en van het Nieuwe, aan 

Israël opgerichte en te voleindigen, Verbond. Ook hier betekent het nergens testament, d.i. laatste 

wilsbeschikking. De Nwe Vert. heeft dit woord wel gezet in Hebr. 9: 16, 17 maar o.i. ten onrechte: 

er is daar geen sprake van een erflater; deze zou Christus dan moeten zijn, maar Deze is opgestaan 

en niet dood gebleven. Het gaat in Hebr. 9 niet over een erflating maar over het verbondsoffer, we 

moeten daar dus lezen: „Want waar een verbond is, daar is het noodzaak dat de dood van het 

verbondsoffer (Gr.: het verbond makende) (tussen) kome, want een verbond is vast in de doden 

(n.l. de gedode dieren, zie Ex. 24) daar het nog geen kracht heeft wanneer het verbondsoffer (het 

het verbond makende) leeft”. Dit terloops. 
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Komende tot het overzicht vinden we dat het woord gebruikt wordt van menselijke en Goddelijke 

overeenkomsten of schikkingen. We gaan de eerste kort na. 

 

We lezen van Abraham dat hij drie bondgenoten had, Gen. 14: 13. Hij sloot een verbond met 

Abimelech, 21: 27, 32. Zo Jozua met de Gibeonieten, de inwoners van Jabes met Nahas, 1 Sam. 

11:1, David met Jonathan, 18: 3, 20: 8, en Abner wilde er een met David maken, 2 Sam. 3: 12-21. 

David deed dit met de oudsten toen hij koning werd te Hebron, 5: 3, en Salomo sloot een verbond 

met Hiram, 1 Kon. 5: 12. Zie verder 1 Kon. 15: 19; 20: 34; 2 Kon. 11: 4; 23: 2; Ezra 10:3; Jes. 28: 

15; Ez. 17: 13. En andere teksten. 

 

Bepaalde door God gegeven inzettingen heten ook verbond; zo was het toerichten der toonbroden 

op elke sabbat een eeuwig d.i. olamisch of aionisch verbond, Lev. 24: 8, de aan priesters gegeven 

hefoffers heten een eeuwig zoutverbond, Num. 18: 19. 

 

De Goddelijke verbonden met de mens nemen te midden der teksten een overwegende plaats in. 

Afgezien van het Noachietisch verbond, Gen. 6: 18 en 9: 9-16, vinden we dat de Here uitsluitend 

verbonden gemaakt heeft met Abraham (later bevestigd t.o.v. Izaak en Jacob) en met Israël. 

 

Het eerste verbond met Abraham was dat van Gen. 12: 1-3. Dit wordt in Gen. 12 geen verbond 

genoemd, maar Paulus noemt het zo in Gal. 3: 17 en zegt dat het 430 jaar voor de wet is gemaakt; 

deze jaren liggen tussen Abrahams 75ste jaar en de wetgeving bij Sinaï (n.1. 25 jaar tot op de 

geboorte van Izaak, 5 jaar tot op de uitdrijving van Ismaël, Gen. 21: 11 en 400 jaar van de 

verdrukking, te rekenen vanaf deze 30 jaar). Op dit verbond heeft Paulus het oog in Gal. 4: 24 als 

hij spreekt over twee verbonden (niet: de twee verbonden alsof er niet meer waren, het lidwoord 

staat er dan ook niet); het is het verbond der vrije, zie vs. 22-26. We kunnen dit verbond het Groot-

Abrahamietisch verbond noemen, het omvatte: a. het grote Volk, b. het tot zegen zijn, c. in hem alle 

volken gezegend. Paulus spreekt voor zijn betoog nu alleen over punt c.: de zegening tot de Volken 

en punt b.: het met Abraham gezegend worden, Gal. 3:8.- Daarna gaf de Here Abraham het verbond 

van het Land, Gen. 15: 18-21, hierbij werden de verste grenzen genoemd: van de Nijl tot de Eufraat, 

een gebied dat Israël nog nimmer bezeten heeft. - Vervolgens kwam het verbond van Gen. 17: 2-5; 

dit is een nadere uitwerking van Gen. 12: 1-3 waarin Abraham gesteld wordt tot vader van menigte 

der Volken, dit betreft punt b. en c. en tot natuurlijk vader, dit betreft punt a. Deze drie verbonden 

zijn bevestigd aan Izaak en Jacob, Ps. 105: 8-11, Gen. 26: 3- 5; 28: 13-15. Zij zijn geheel en al 

onvoorwaardelijk: de Here zal ze vervullen. - Dan volgt het verbond van Gen. 17: 9-14, dat 

Stefanus in Hand. 7: 8 het verbond der besnijdenis noemt; die moet de mens, beter: de Israëliet, 

houden op bedreiging van uitroeiing: het is voorwaardelijk. - Een tweede voorwaardelijk verbond is 

dat hetwelk de Heere met Israël bij Sinaï sloot, er is een ,,indien”, Ex. 19: 5, en een bevestiging van 

’s mensen zijde, 24: 7; weldra was het verbroken, hfdst. 32. Omdat het verbroken is, was er weer 

een ander verbond nodig, dat is het z.g. Palestijnse verbond: op grond daarvan kon Israël het Land 

binnengaan; dit was niet met de vaderen gemaakt, Deut. 29: 1, het was evenzeer voorwaardelijk en 

stelde zegen of vloek voor, 29: 10-29. - Tenslotte is daar het Nieuwe Verbond dat het Eerste of 

Oude Verbond moest vervangen en in tegenstelling daarmee dan nieuw heet, Jer. 31: 31-34, Heb. 8: 

8-10. Beiden zijn met bloed ingewijd, het Oude met dat van dieren, Ex. 24: 5-7, het Nieuwe met 

Christus’ bloed, Mt. 26: 28; Mk. 14: 24; Lk. 22: 20; Heb. 9: 28. 

 

Een en ander is vooruit afgebeeld in Abrahams leven. Hij en Sarai waren gehuwd en vormden de 

huwelijksbond. Toen hij Hagar tot vrouw er bij nam, werd Sarai niet verlaten en de huwelijksband 

niet verbroken maar als het ware opgeschort. Uit de verbintenis met Hagar, de dienstbare, werd 

Ismaël geboren; later werd de huwelijksbetrekking met Sarai hervat en voortgezet, maar toch als 

iets nieuws beleefd, want beiden waren verjeugdigd. Zo is het Nieuwe Verbond een vernieuwing 
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van het Grote Verbond dat gebleven is, ook al heeft Israël het Oude Verbond verbroken, Lev. 26: 

44. 

 

Als we de lijnen helder volgen, onderscheiden en niet in elkaar laten vloeien, is de zaak eenvoudig; 

we resumeren ze:

  

       ( 1.- Een groot volk, Gen. 12: 2a. 

Het Groot- Abrahamietische Verbond:  ( 2.- Gij zult een zegen zijn, 12: 2d. 

       ( 3.- In u alle volken gezegend, 12: 3c. 

 

 

De eerste lijn wordt uitgewerkt in Gen. 17: 6-8, de tweede in 17: 2, 3 waarin Abraham gesteld 

wordt tot vader van vele volken en zijn geestelijke nakomelingschap met hem gezegend wordt en 

tot een zegen kan zijn, Gal. 3: 9, de derde lijn is nog niet uitgewerkt en kan pas beginnen als Chris-

tus, het Zaad bij uitnemendheid, wedergekomen is. 

 

Het Oude Verbond ligt op de eerste lijn, die van het grote volk en is een tussenperiode, evenals de 

Hagartijd dit was in Abrahams leven; het wordt vervangen door het Nieuwe, in wezen een 

voortzetting van Gen. 12. Dit kwam in werking in de Handelingentijd maar is onderbroken. Verder 

was er een uitwerking van het gezegend worden met Abraham door het Zaad bij uitnemendheid. De 

volle uitwerking kan er pas zijn als Abraham is opgestaan, want het ,,in u” van Gen. 12 is 

persoonlijk. We hebben dus: Gr. Abr. Verb.: Een groot volk (Oude Verbond) Nieuwe Verbond 

(uitwerking van het Gr. Abr. Verb.). 

 

We leven nu in een periode waarin God langs een ander plan werkt. Met het Grote Verbond zijn,  

Zijn beloften niet uitgeput, Hij had meer te geven en heeft dit ook gedaan en wel in Paulus’ tweede 

bediening, het gezegend worden met alle geestelijke zegening, niet op aarde, maar in de overheme-

len, Ef. 1: 3. Dit is buitenverbondse genade. Wie bij het Abr. Verbond blijft staan heeft geen oog 

voor de veel grotere en rijkere genade die God nu buiten al het vorige om verder geopenbaard heeft 

en wil geven. 

Slot. Samenvatting der kritiek. 

 

1. De Schrift kent geen andere verbonden dan die met Abraham en Israël zijn opgericht. 

Eenmaal zal Israël een heilige natie zijn waaraan God Zijn beloften zal vervullen als Hij met dit 

volk het Nieuwe Verbond voleindigt. Hunner zijn en blijven de verbonden. De Volken zullen wel 

delen in de zegeningen van het Nieuwe Verbond en gezegend worden in Abraham en in zijn 

geestelijke zonen wier vader hij is, maar dit is nu (nog) niet het geval. 

 

2. Nergens leert de Schrift overgang van het Verbond op de Volken; ook niet dat de Kerk in 

plaats van Israël gesteld is, evenmin dat de doop in plaats der besnijdenis is gekomen, dat hij een 

zegel is of dat we Gods beloften zichtbaar moeten uitbeelden of moeten voorstellen. 

 

3. Wie een waterdoop wil moet een doop der bekering leren die dan tevens gevolgd moet 

worden door een doop in heilige geest, krachtens de uitspraken in Mt., Mk., Lk. en Joh. Wie een 

waterdoop wil en een doop in Christus’ dood heeft ook twee dopen, terwijl er slechts één is. 

 

4. God werkt nu geen verbond uit; wel zijn de kinderen van gelovige ouders onder de 

beademing van het Woord en dit kan wijs maken tot behoudenis, 2 Tim. 3: 15. Dit is een nadere 

betrekking tot God en een groot voorrecht. Maar in wezen zijn zij vlees uit vlees, hebben bekering 

nodig en moeten komen tot geloof in Christus. Verder is er geen teken dat verzegelt maar God door 
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het geven van het onderpand van de Geest, 2 Kor. 1: 22. 

 

5. Waar Gods genade nu op het hoogst is opgevoerd, is er nog veel minder reden om er aan te 

twijfelen of God de jonggestorven kinderen van gelovige ouders wel zou gedenken; zij zullen tot 

het leven ingaan in de opstanding, „uit des vijands land wederkomen”, Jer. 31: 15 en Mt. 2: 18, 

want er is loon voor de arbeid der moeders en vaders, niet omdat er nu een verbond is maar omdat 

God zeker niet minder zal doen dan aan Israël. 

 

6. Van de grotere kinderen der gelovigen staat heel weinig in de Paulinische Brieven. Ef. 6: 1 -3 

en Col. 3: 20 zeggen dat zij hun ouders moeten gehoorzamen omdat dit de Here welbehaaglijk is. 

Door de vaders, in wie zeker de moeders begrepen zijn, moeten zij opgevoed worden in de vreze en 

vermaning des Heren, Ef, 6: 4. Verder laat de Schrift in het midden wat hun is weggelegd en dit 

moeten we dus aan God overlaten, het kan in verschillende sfeer zijn. 

 

7. Willen we tot duidelijkheid komen dan zullen we het Woord der waarheid recht moeten leren 

snijden en als sleutel moeten nemen Israël met zijn beloften om daaruit te leren welke de onze zijn. 

 

8. Niet Israël is een tussenfase, maar deze bedeling. Israël moet nog tot zijn bestemming komen, 

In deze tussenbedeling werkt God zonder verbond evenals Hij dit deed voor de Vloed en tot op 

Abraham. Het verbond is genade in bijzondere vorm voor een bepaalde groep. De genade voor nu 

gaat de verbondsgenade voor Israël weggelegd verre te boven. Men verruile deze niet voor een van 

minder hoge orde en lere daarom o.a.: één doop. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI No. 6.  JUNI 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 

 
Nr. 6. 

 

HEBREEËN 11, HET GELOOF DER RICHTERS III. Simson, Jefta. 

 

En wat zal ik nog meer noemen. Want de tijd zal mij ontbreken om te verhalen van Simson, Jefta 

vs. 32. 

 

De apostel doet nog een greep en noemt nog twee richters. Simson. We zouden deze allerminst 

verwacht hebben. Veelal zien we in hem de man die zijn kracht onnut verspeelde door bevrediging 

zijner lusten en zijn leven verloor door de misleiding van een Filistijnse slang die hem ten val 

bracht, nog meer om het geld dan uit patriottische gevoelens. Voor ons is hij de mislukkeling die 

veel meer had kunnen bereiken. Met dit al werd zijn geboorte op bijzondere wijze door de Here 

aangekondigd en van zijn taak als richter gewag gemaakt, echter met één reserve: Hij zou beginnen 

Israël te verlossen, tot de voleinding is hij niet gekomen, daarvoor waren een Samuel en vooral een 

David nodig. 

 

Het begin der verlossing lag in twee dingen: in de buitengewone kracht waarmee God hem had 

toegerust en die hij als zondig mens vaak niet voor Hem gebruikt heeft en in zijn geloof toen hij, 

blind gemaakt, bad om zich voor zijn ogen te mogen wreken. Toen doodde hij met een slag de 

vorsten en generaals van de Filistijnen, waardoor hij hen zeer verlamde.  

 

Mogelijk vindt men Simsons daden te persoonlijk. Het ging om wraak voor de hem ontnomen 

vrouw, voor zijn opsluiting in Gaza, voor zijn ogen. Er is hier eensdeels een mengeling van geest en 

vlees - beide worstelden met elkaar - anderdeels is het een worsteling van de richter en de vijanden 

ten dienste van zijn volk. Dit was zo laag gezonken dat het hem alleen liet, ja uitleverde. Nu streed 

hij voor dat volk onder de schijn van wraak voor persoonlijke dingen. En die kwam er wel bij maar 

het had toch die uitwerking op de vijand dat zij hem vreesden en Israël niet aanvielen. Inmiddels 

kon dit volk tot zichzelf komen en weer moed vatten. En dit heeft het gedaan want zijn familie 

bracht de moed op om zijn lichaam onder de puinhopen vandaan te halen en hem in zijns vaders 

graf te begraven. 

 

Simson is ondanks alles type van Christus die alleen alles volbracht heeft - en dat in alle 

volkomenheid - terwijl Zijn volk Hem in de steek liet. 

 

Jefta. Ook deze verwachten we niet in de rij van Hebr. 11. Hij lijkt meer op een bendehoofdman 

dan op een gelovige en schijnt met heidense ideeën bezwangerd als hij zijn dochter doodt en 

verbrandt. Want dat is toch zeker de betekenis van Richt. 11: 31 en 39. Ondanks dit zet de apostel 

hem bij de anderen die hij al genoemd heeft. 

 

Uit het noemen van hem en ook van Simson blijkt dat in beiden meer werkzaam geweest is dan we 

zo zouden denken. Er is bij hen geloof geweest dat hen niet los liet en tot de taak dreef die ze voor 

zich zagen. Heeft Simson diep gezondigd en Jefta grotelijks gedwaald, één ding heeft in de kritieke 

tijden van hun leven de boventoon gehad; dat was niet maar het optreden tegenover Israëls vijanden 
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als gewoon mens maar als mens die in geloof een taak van God moest volbrengen. 

 

De opstanding zal eenmaal openbaren bij hoeveel anderen van wie we het niet zouden verwachten 

op de een of andere wijze geloof is geweest en die in hun leven, hoezeer gebrekkig en onvolkomen 

ja zelfs onrein, toch in laatste instantie daaruit gehandeld hebben. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 66. 
 

Lijden en heerlijkheid. 

 

Openbaring der zonen Gods. 

 

Rom. 8: 18 – 22: 

18. Want ik houd het er voor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. 19. Want met reikhalzend verlangen ziet de 

schepping uit naar het openbaar worden der zonen Gods. 20. Want de schepping is aan de 

doelmissing onderworpen (niet vrijwillig maar om Diens wil die haar [daaraan] onderworpen 

heeft), op hoop dat ook de schepping zelve zal vrijgemaakt worden van de slavernij der 

vergankelijkheid (om te komen) tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22. Want 

wij weten dat de hele schepping tesamen zucht en tesamen in barensnood is tot nu toe. 

 

Dit deel heeft vier onderdelen: de openbaring der heerlijkheid, vs. 18, het openbaar worden der 

zonen Gods, vs. 19, de vrijheid der heerlijkheid, vs. 20, 21, het zuchten der schepping, vs. 22. 

 

Rom. 8: 18. Want ik houd het er voor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 

de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. 
 

De mens, ook de gelovige, ziet tegen het lijden op, het behoort niet tot zijn natuur. Echter weegt het 

lijden van de tegenwoordige tijd niet op tegen de heerlijkheid die aan hen die lijden zal geopenbaard 

worden. Dit zegt de man die zo zeer met het lijden bekend was. Hij zegt daarvan in 2 Kor.: 

 

“In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in 

dood(sgevaar) menigmaal. Van de Joden heb ik veertig slagen min een vijf maal ontvangen. Drie 

maal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, drie maal heb ik schipbreuk 

geleden, een hele nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in 

gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van 

de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder 

de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten 

menigmaal, in koude en naaktheid. Behalve de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks 

de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben, wie wordt er geërgerd dat ik 

niet brande”. (Nwe Vert: Wie dreigt te struikelen en ik zou niet in brand staan). 2 Kor. 11: 23-29. 

 

Wat kunnen wij daartegenover stellen. Wat is hetgeen wij lijden noemen of wat werkelijk lijden 

voor ons is in vergelijking tot het zijne? Al zijn lijden noemt de apostel echter „een lichte 

verdrukking die haast (snel) voorbijgaat”, omdat hij niet aanmerkt de dingen die men ziet, 2 Kor. 

4: 17, 18. 
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De apostel legt lijden en heerlijkheid in de weegschaal. Hij zegt dat het ene, het lijden, licht is 

vergeleken met het “gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid” van het ander. Het een is voor 

een tijd, het ander aionisch, van zeer lange duur, en volkomen. Wat gezien kan worden is tijdelijk, 

wat nog niet gezien kan worden is aionisch. 

 

Aan ons. Het Gr. heeft: tot in ons. Het heeft hier geen derdenaamvalsvorm, d.w.z. er staat niet: de 

heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden, maar: tot in ons; dit wijst op een richting naar ons toe. 

Die heerlijkheid is voor die groep bestemd en het openbaren ervan is maar niet om ze hun te laten 

zien maar om er hen in te laten delen. Dit wijst terug op het bezitverkrijgers van God zijn wat is het 

leven in zichzelf te ontvangen en medebezitverkrijgers met Christus: daarnaast nog een bijzondere 

prijs, het verkrijgen van een bezit in de wereld, de sferen van hemelen en aarde. 

 

Openbaren. D.i. onthullen, iets doen zien wat er al is maar nog door iets bedekt wordt gehouden. 

De heerlijkheid is er al in Christus maar moet nog onthuld, ontdekt worden; dit zal zijn als Hij 

wederkomt om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die 

geloven, 2 Thess. 1: 10. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo  

 

(Vervolg) 

 

INLEIDING. 
 

De schriftdelen die handelen over geestelijke wezens hebben steeds vele moeilijkheden opgeleverd 

en werden op de meest uiteenlopende wijze uitgelegd. 

 

De schriftonderzoekers die slechts ten dele het Schriftgezag aanvaarden, bevinden zich in een 

moeilijke positie, want ze weten nooit of ze iets als uitdrukking der waarheid moeten verstaan ofwel 

als een legendarische of mythologische voorstelling. En waar ze de gedachte der volkomen 

inspiratie verwerpen, letten ze niet steeds genoeg op de juiste gegevens der Schrift en lopen dan 

gevaar de juiste betekenis van de tekst niet te vatten. In nauw verband met ons onderwerp, willen 

we hier slechts het geval vermelden waar men niet steeds voldoende acht geeft op het gebruik van 

het lidwoord ,,de” in de Hebreeuwse tekst. Ziehier twee voorbeelden: 

 

1. Men beweert dat 2 Sam. 24: 1 in tegenspraak is met 1 Kron. 21: 1 omdat het in de eerste 

Schriftplaats de Here is, die David aanporde het volk te tellen, en men meent dat het, in de tweede 

plaats, de satan is. Indien men er op gelet had, dat het lidwoord ,,de” hier niet gebruikt wordt vóór 

het Hebreeuwse woord satan (tegenstander), dan had men echter begrepen dat 1 Kron. 21: 1 niet 

spreekt van DE tegenstander bij uitnemendheid. Satan genoemd, maar van een tegenstander, 

namelijk de Here. 

 

2. We zullen verder aantonen, dat het antwoord op de vraag wie de „engel des Heren” is, zeer 

vergemakkelijkt wordt als men merkt dat het lidwoord ,,de” hier niet gebruikt wordt. 

 

Maar ook de schriftgetrouwe uitleggers maken het zich soms moeilijk omdat ze er niet steeds aan 

denken dat we allen, door onze opleiding, allerlei traditionele menselijke begrippen hebben 

opgedaan, die niet Schriftuurlijk zijn en dat het steeds weer nodig is tot de Schrift zelf terug te gaan. 
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Vooral in verband met ons onderwerp bestaat er daarbij een groot gevaar vele dingen te willen 

beoordelen van uit ons standpunt, en dan ook de geestelijke dingen te willen interpreteren door 

middel van begrippen die alleen geldig zijn voor de zichtbare, fysische wereld. 

 

We hebben hierop al menigmaal gewezen, maar gezien het grote belang ervan in verband met 

hetgeen we in dit epistel behandelen, willen we er nogmaals de aandacht op vestigen. 

 

De algemene neiging van de gevallen mens is zich te beschouwen als het centrum der schepping en 

te menen dat zijn kennis het absolute bereikt. Het is niet zolang geleden, dat men zelfs in de 

natuurkunde meende te kunnen spreken van een absolute kennis der stoffelijke wereld. En dan ook 

van een absolute „ruimte”, „tijd”, „snelheid”, „massa”, enz. Sommigen, zoals Raymond Poincaré, 

wezen soms op het relatieve onzer kennis, maar dit maakte weinig indruk. Tot A. Einstein duidelijk 

aantoonde, dat de natuurwetenschap in verband met de mathesis (meetkunde) ons slechts een 

systeem levert, waarin de onderlinge verhoudingen van hetgeen onze zintuiglijke waarnemingen 

ons leveren, zo goed mogelijk op logische wijze samengevat worden. 

 

Heden hebben de meeste natuurgeleerden dan ook niet langer de pretentie te beweren, dat een 

dergelijk systeem de absolute waarheid voorstelt, en men geeft toe, dat al onze begrippen - bijv. van 

„stof”, „massa”, ruimte”, „tijd”, „snelheid” enz. - slechts relatief waar zijn. Zelfs in de mathesis, de 

bij uitnemendheid „exacte wetenschap”, heeft men ingezien dat men niets op absolute wijze kan 

bewijzen. Men moet steeds uitgaan van veronderstellingen, die op intuïtie steunen. En de 

redeneringen zijn ook niet steeds strikt rationeel. 

 

Samenvattend: wij hebben geen absolute kennis, maar slechts een relatieve, gebrekkige kennis van 

het absolute. Door onze eigen middelen vinden we nergens een vast steunpunt, van waaruit we het 

overige zouden kunnen beoordelen. 

 

De gelovige kan in dit alles gemakkelijk instemmen als hij zich rekenschap geeft van de menselijke 

onmacht, en hij in God alleen het absolute wil zoeken. Maar in de praktijk zal hij zich toch nog 

dikwijls op een zuiver menselijk standpunt plaatsen en menen iets absoluuts bereikt te hebben. We 

willen dit in het bijzonder trachten toe te lichten voor wat betreft de begrippen „ruimte” en „tijd”. 

 

Hoe krijgen we, als kind, het begrip van ,,ruimte”? Door de verklaringen van blindgeborenen, die 

later het gezicht hebben verkregen, weten we min of meer wat er gebeurt. De eerste visuele 

gewaarwordingen die we als kind hadden, gaven ons geen indruk van reliëf, van afstand of van 

ruimte. We konden niet zeggen waar zich de voorwerpen bevonden, ze zouden evengoed dichtbij 

als veraf kunnen geweest zijn. Als we, door het uitstrekken van onze arm, een bepaald voorwerp 

hadden bereikt, kregen we een nieuwe zintuiglijke indruk: we voelden het voorwerp. Naar gelang 

de afstand van dit voorwerp, moesten onze spieren een min of meer grote inspanning leveren; zo 

kregen we, door de grootte van die inspanning, een eerste indruk van „afstand”. Maar we hadden 

nog menige andere ondervindingen. Door de aangeboren reflexen bewogen onze ogen, of (en) ons 

hoofd zich op zodanige wijze, dat het beeld van hetgeen onze aandacht trok, zich plaatste op het 

meest volmaakte deel van het netvlies: de fovéa. Door de werking van onze spieren kregen we dus 

een vaag idee van „richting”: links, rechts, omhoog, omlaag. En de grootte van de spierbeweging 

liet ons toe een gedachte te krijgen van de grootte van het verschil in richting. Door de combinatie 

van dergelijke eerste vage begrippen van afstand en richting, begonnen zich ook begrippen van 

„oppervlakte” en „ruimte” te vormen. Later kwamen hierbij andere zintuiglijke indrukken ons 

helpen, het verschil tussen de beelden ontvangen door onze beide ogen, het perspectief, de schadu-

wen, de sterkte der klanken, enz. 
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Op een dergelijke wijze kan men min of meer de ontwikkeling volgen van de begrippen „vroeger”, 

„later”, „duur”, „tijd”, „beweging”, „snelheid”; enz. Die ontwikkeling van onze gedachtenwereld 

werd zeer nauwkeurig onderzocht door de psychologen, en het bleek steeds duidelijker, dat al onze 

begrippen in verband met de fysieke wereld tenslotte steunen op zintuiglijke indrukken. 

 

We hebben al gezegd dat de natuurkundige, die eerst meende absolute metingen te kunnen maken 

van afstand, ruimte, tijd, snelheid, enz. ook heeft leren inzien, dat dit een illusie is. Steeds moet men 

uitgaan van iets dat op zichzelf willekeurig gekozen is. Alle afstand, ruimte, tijd, enz. Zijn slechts 

relatief. Men zou kunnen zeggen dat dit alles niet bestaat zoals wij het zien en menen te begrijpen. 

Het zijn slechts menselijke begrippen betreffende een werkelijke wereld, die wij in onze huidige 

bestaanswijze niet in haar volle werkelijkheid kunnen kennen. Alle vooruitgang der natuur-

wetenschap bestaat slechts in een uitbreiding van die relatieve kennis, niet in het bereiken van een 

absolute kennis. 

 

Door redenering kan de mens dus allerlei gegevens der zintuiglijke waarnemingen met elkaar in 

verband brengen en zo tot een min of meer redelijke, maar zeer relatieve, kennis van de schepping 

komen. Het menselijke verstand doet zich echter niet alleen voor onder de vorm van redenering, 

maar ook onder de vorm van intuïtie. 

 

Allerlei gedachten doen zich aan ons voor op spontane wijze. Dikwijls kunnen we ze niet 

gemakkelijk in woorden uitdrukken, en het is juist als we er over gaan denken, dat ze ons 

ontsnappen. De intuïtie heeft steeds een grote rol gespeeld in het menselijk leven, zowel in de 

wetenschap als in andere domeinen. Door zuivere redenering kan men iets wel beter ontwikkelen en 

beter de resultaten laten zien, maar men komt niet tot iets nieuws. Het is de intuïtie, die ons toelaat 

verder te gaan en, geholpen door de redenering, onze relatieve kennis uit te breiden. 

 

Ook buiten de zintuiglijke indrukken om, kan het intuïtief aspect van ons verstand, van onze 

menselijke „geest”, ons soms enige kennis geven. Vele gevallen zijn bekend, waar iemand 

plotseling bewust werd van iets dat ergens anders gebeurde, of zelfs - zonder tussenkomst der 

zintuigen - een „gezicht” had van zeer bepaalde gebeurtenissen. Ook uit het onderzoek der dromen 

blijkt, dat we gedurende de slaap kennis kunnen krijgen van dingen, die elders gebeurden of nog 

moeten gebeuren. 

Maar in onze tegenwoordige bestaanswijze zijn onze geestelijke vermogens, zowel intuïtie als 

redenering, zeer begrensd, en slechts overblijfselen van de normale menselijke vermogens van vóór 

de val en van na de opstanding. Dit geldt vooral voor wat onze intuïtie betreft. Alles wat we op niet-

zintuiglijke wijze leren kennen is dan ook van zeer twijfelachtige gehalte, en men mag er nooit op 

steunen. 

 

De Parapsychologie bestudeert deze bijzondere geestvermogens en heeft aangetoond, dat bijna elke 

mens in geringe mate een dergelijk kenvermogen heeft. Maar bij sommige mensen, die men 

„zieners” - of in moderne taal „metagnomen” - kan noemen, doen die verschijnselen zich soms in 

veel sterkere mate voor, en dit kan vele dingen uitleggen betreffende het oude en moderne 

occultisme. In de tegenwoordige boze aioon is dit een zeer gevaarlijk gebied, waar men - behalve de 

gewone menselijke werkzaamheden, die de regel zijn - ook te rekenen kan hebben met invloeden 

van boze geesten. Beide met het oog op het onbetrouwbare en het demonische, waarschuwt de 

Schrift dan ook steeds voor het gebruik van dergelijke vermogens in het dagelijkse leven. 

 

Als het echter in Gods raadsbesluit past, kan Hij zodanig op de mens inwerken, dat deze,  tijdelijk, 

die geestelijke vermogens meer volledig bezit, wat hem dan toelaat - hetzij wakend of slapend - 

God te „horen” en dingen te „zien”, die voor onze zintuigen onwaarneembaar zijn. Het is vooral in 

verband met het uitverkoren volk Israël en de verbonden met hetzelve gesloten, dat de Schrift ons 
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dergelijke gevallen vermeldt. Abraham, Mozes, de profeten, en anderen, zagen niet alleen enkelen 

en allerlei buitengewone verschijnselen met hun zintuigen, maar hadden ook geestelijke gezichten. 

 

Bij het onderzoek van hetgeen de geestelijke wezens betreft, moeten we, om moeilijkheden te 

vermijden, ook goed acht geven op de indeling der schepping. 

 

God schiep de hemelen en de aarde. Het Hebreeuwse woord sjamajim (hemelen) staat steeds in de 

meervoudsvorm en kan de hele schepping buiten de aarde aanduiden.  Dus zowel de lucht- en 

sterrenhemel als de „hemel der hemelen”', Deut. 10: 14. Naar zijn wezen is God natuurlijk niet be-

grensd door de schepping. Zoals 1 Kon. 8: 27 en 2 Kron. 6:18 het uitdrukken, kan noch de hemel, 

noch de hemel der hemelen Hem „bevatten” (Nieuwe Vertaling). 

 

In het N.T. lezen we dan ook, dat de verheerlijkte Christus Jezus opgevaren is „boven al de 

hemelen”, Ef. 4: 10; dat Hij de hemelen is doorgegaan, Heb. 4: 14 en „hoger dan de hemelen” 

geworden, Heb. 7: 26. Want Hij is nu in Gods „rechter(hand) in de overhemelse”, Ef. 1: 20 (en tois 

epouraniois), d.i. als het ware buiten de schepping. Hij woont nu in een ontoegankelijk licht, 1 Tim. 

6: 16. 

 

Maar God is werkzaam in de schepping, en in die zin ,,woont” Hij in de hemelen, 1 Kon. 8: 27; 2 

Kron. 6: 18; Ps. 2: 4; heeft Hij zijn troon in de hemelen, Ps. 11: 4; „zit” Hij in de hemelen, Ps. 123:  

1; is Hij in de hemelen, Mat. 5: 16; en - in het algemeen -„spreekt” en „werkt” Hij vanuit de 

hemelen. Ook van de getrouwe engelen wordt gezegd, dat ze in de hemel zijn, Mat. 22: 30; Mark. 

12: 25; Luk. 22: 43 enz. Beide het O.T. en het N.T. spreken van het heirleger der engelen, Luk. 2: 

13, en een der Godsnamen is „Here der heirscharen”. 

 

De aarde, de luchthemel en de sterrenhemel vormen de fysieke wereld, die we door middel van 

onze zintuigen in zekere mate kunnen leren kennen. Maar de hemelen omvatten ook een geestelijke 

sfeer, die waar God „woont”, in zo verre Hij in de schepping handelt, en waar ook de engelen 

„verblijven”. Al wat tot die sfeer behoort is voor de gevallen mens ongenaakbaar door zijn 

natuurlijke vermogens. In deze sfeer zijn onze aardse begrippen van ruimte en tijd niet meer geldig. 

 

Er is ook geen sprake van, dat de mens God, naar zijn wezen, zou kunnen zien of horen. Niet 

slechts omdat zijn zintuiglijke vermogens daartoe ongeschikt zijn, maar ook omdat hij een dergelijk 

„gezicht” niet zou kunnen verdragen, Ex. 33: 20. Toch kan de mens in zekere zin God „zien”. De 

discipelen van de Here Jezus zagen in Hem de Vader, Joh.. 14: 9. En door een bijzondere inwerking 

van God konden sommigen, ook al in het O.T. een geestelijk gezicht hebben van God in de 

schepping, van de Here in zijn heerlijkheid. In dergelijke gevallen moesten ze door God gesterkt 

worden om zulk een gezicht te kunnen verdragen, Jes. 6: 1-7; Dan. 10: 16; Op. 1: 17. 

Wat de mens door middel van zijn zintuigen natuurlijk wel kan waarnemen, zijn de bijzondere 

gebeurtenissen, die door de tegenwoordigheid van God in de schepping kunnen veroorzaakt 

worden. Zoals we verder zullen zien, als we over de -uitdrukking „engel des Heren” handelen, 

vermeldt de Schrift in dergelijke gevallen bijna steeds de aanwezigheid van engelen. Deze 

gedienstige geesten worden blijkbaar door God gebruikt om geestelijke gebeurtenissen 

waarneembaar te maken voor de mens. Ze vormen dus een soort tussenschakel tussen de wereld van 

de geest en die der stof. 

 

Daarbij kunnen de engelen zelf een zichtbare gedaante aannemen en bijv. in de gestalte van een 

man door de mens gezien worden. Naar hun wezen blijven ze in de geestelijke sfeer van de 

hemelen, naar hun verschijning bevinden ze zich in de fysieke sfeer.  
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We komen nu tot een zeer belangrijk punt, dat in het verderop toegelicht zal worden met 

voorbeelden. In vele gevallen spreekt de Schrift over een bijzondere “tegenwoordigheid” van de 

Here. Er wordt ons dan bijv. gezegd dat de Here tot iemand spreekt. Maar feitelijk bemerkt men dat 

het een engel is die Gods Woord voor de mens hoorbaar maakt. Gods ,,spreken” is een geestelijke 

daad, die de gevallen mens niet rechtstreeks kan waarnemen. De engel, die zelf niet méér is dan een 

nederige bode of dienaar, wordt dan gebruikt opdat de mens Gods Woord zou kunnen horen. Maar 

wat de mens dan hoort is werkelijk een uitdrukking van Gods Woord. Men zou kunnen zeggen dat 

dit Woord een bestaanswijze aanneemt, aangepast aan het onvermogen van de gevallen mens. De 

engel treedt niet in de plaats van de Here; alhoewel hij het is die de zintuigen van de mens 

beïnvloedt, toch is het de Here zelf die werkelijk tegenwoordig is en „spreekt”. 

 

Tenzij men er steeds aan denkt dat we in verband met God (en de wereld van de geest in het 

algemeen) onze gewone begrippen van afstand en ruimte niet mogen toepassen, zal men meermalen 

de indruk krijgen, dat er tegenstellingen en veranderingen van opvatting te vinden zijn in de Schrift. 

Zo wijst de Schriftkritiek bijv. op het feit dat in Ex. 19: 20, 21 gezegd wordt dat de Here neerkwam 

op de berg en sprak, terwijl volgens Deut. 4: 36, de Here van de hemel zijn stem liet horen. Men 

zegt dan dat de „deuteronomische theologie” hier verschilt van de „elohistische”. Men meent onder-

scheid te moeten maken tussen de „woningplaats” en de ,,verschijningplaats” van God. (Th. W. van 

Kittel, V, 503- 506). 

 

Maar, volgens wat we hierboven schreven, is er geen moeilijkheid, tegenstelling of vooruitgang. 

God blijft steeds, naar zijn wezen, in zijn eigen „sfeer”, maar, naar zijn werkzaamheid in de 

schepping, kan Hij in de hemel zijn of op aarde. Op aarde gebruikt Hij engelen om zijn 

werkzaamheid waarneembaar te maken. In Ex. 19: 20 was de Here neergekomen op de berg, in de 

zin dat Hij daar werkzaam was. En Hij sprak op aarde door middel van engelen, al bleef Hij in 

geestelijke zin in de hemelen, Deut. 4: 36. 

 

In het geval van de profeten die aan anderen Gods Woord moesten doorgeven, lezen we niet over 

een tussenkomst van engelen. Blijkbaar werden die profeten door Gods Geest in staat gesteld zelf 

Gods Woord te „horen” en het op hun beurt uit te drukken in een vorm die aangepast was aan het 

waarnemingsvermogen van de gevallen mens. Het was dus God zelf die door middel van (of: 

doorheen) de profeet sprak, Mat. 1: 22; 2: 15, door middel van hun mond, Luk. 1: 70; Hand. 3: 18. 

In het N.T. lezen we niet dat de schrijvers ervan, God hoorden spreken, maar ze werden ook ,,door 

de Heilige Geest gedreven”. 

 

Zo is de Schrift werkelijk het geschreven Woord Gods. En als we dit geschrevene begrijpen door de 

verlichtende werking van de Heilige Geest, dan is het als het ware God zelf die persoonlijk tot ons 

spreekt. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 78 

 

4. Het rijke vooruitzicht. 

 

a. Ons burgercentrum. 

 

,,Maar ons burgercentrum behoort tot de hemelen, uit hetwelk wij ook de Behouder verwachten, 

de Here Jezus Christus, die het lichaam onzer vernedering veranderen zal opdat het gelijkvormig 

worde aan het lichaam Zijner heerlijkheid naar de werking waardoor Hij ook alle dingen 
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zichzelve kan onderwerpen”, Fil. 3: 20, 21. 

 

Tegenover hen die aardse dingen bedenken, welker god de buik is en welker einde het verderf - dit 

betreft niet ongelovigen maar gelovigen of althans belijders, iets waarop we hier niet verder kunnen 

ingaan, - stelt Paulus iets anders; het „burgercentrum” dat tot de hemelen behoort. En dit nadat hij 

eerst heeft gevraagd zijn medenavolgers te willen zijn, vs. 17. 

 

Het woord „wandel” van de S.V. is een geheel onjuiste vertaling van het Gr. woord dat hier 

gebruikt wordt. Daardoor wordt deze tekst vaak te onpas gebruikt om er mee aan te duiden dat we 

niets met het aardse te maken hebben. Dat staat er in het geheel niet. 

Het hier gebruikte woord is „politeuma”. Dit is verwant met ,,polis”, „stad”, „politès”, 

„stadbewoner”, ,,politeia”, „burgerrecht” (Hand. 22: 28) en „politeuó”, „leven overeenkomstig zijn 

burgerschap”, (Hand. 23: 1, St. Vert.: gewandeld). „Politeuma” betekent burgerschap, maar hier is 

het beter om burgercentrum te zetten, want burgerschap is iets abstracts, een zeker recht, een staat, 

terwijl we hier vinden dat het een centrum is behorend tot de hemelen, want er volgt op: „uit 

hetwelk we ook de Behouder verwachten”; het „ex ou” is de enkelvoudige vorm en verwijst niet 

naar de hemelen maar naar een bepaald centrum in de hemelen, iets dat er toe behoort maar daarom 

nog niet de hemelen zelf zijn. 

 

Bijzonder de Filippensen verstonden dit woord. Filippi toch was een kolonie, Hand. 16: 12. Gesticht 

door Filippus, de vader van Alexander de Grote, had deze stad haar opkomst te danken aan de 

veteranen uit de Romeinse legioenen voor wie Augustus geschikte woonplaatsen zocht. Tot 

tweemaal toe had hij contingenten van oudgedienden gezonden. Mede daardoor hadden de 

Romeinen hun stempel op de bevolking weten te drukken. Inscripties onder het puin gevonden zijn 

in negen van de tien gevallen in het Latijn gesteld, (Zo Dr. W. Lodder in „Met Paulus op Reis”.). 

 

We voegen er aan toe dat een Romeinse kolonie een Rome in miniatuur was. Het voorrecht van een 

kolonie was als het ware een overgeplant burgerschap. De kolonisten vertoonden de trots van de 

Romeinse burgers en vertegenwoordigden de stad te midden van een vreemde bevolking. Elke 

reiziger die door zo’n kolonie trok zag de kenmerken van Rome, hij hoorde de Latijnse taal en was 

in de strikte zin onderworpen aan Rome’s wetten. De kolonisten waren vrij van geseling, vrij van 

gevangenhouding, uitgenomen in buitengewone gevallen, en hadden het recht zich op de keizer te 

beroepen. Zij stonden niet onder bestuurders der provincie waarin de kolonie lag maar hadden hun 

eigen magistraten (Uit „The Life and Epistles of St Paul” door Conybeare en Howson). 

 

Uit dit alles blijkt hoe goed de Filippensen Paulus begrepen toen hij deze dingen geestelijk 

overbracht. al in Fil. 1: 27 had hij geschreven waardig als burgers te leven (politeuó); in 3: 20 

gebruikt hij het woord dat hun aardse voorrecht uitdrukte, politeuma. Dat dit meer was dan alleen 

een burgerschap blijkt wat Conybeare en Howson o.a. schrijven: „De stad Rome kon als het ware in 

de verschillende delen van het keizerrijk overgeplant worden en gereproduceerd als een kolonie”. 

Hieruit blijkt dat een kolonie omgekeerd als een deel van Rome beschouwd werd, als het ware een 

buitenwijk maar dan toch er toe behorend. Daarom wordt politeuma door de apostel ook als een 

plaats aangemerkt. Dit hebben we trachten weer te geven door het woord: burgercentrum. Men kan 

ook zeggen: domicilie of wettig woonverblijf. 

 

Dit wordt nog nader beklemtoond door het werkwoord. Hier staat niet het algemene werkwoord 

„zijn”, dus niet: Ons burgercentrum is in de hemelen, maar het veel sterkere huparcho; dit drukt 

o.m. een bestaan of bezit uit, een toebehoren (Hand. 3: 6; 4: 37; 28: 7). 

 

In Fil. 3: 20 staat dan: Ons burgercentrum behoort tot de hemelen. Deze worden hier in de wijdste 

zin genomen, alle sferen buiten de aarde. Er in besloten zijn de overhemelen. Het centrum is Gods 
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Rechterhand, daarin is Christus gezet, Ef. 1: 20, Beiden zijn vanzelfsprekend figuurlijke 

uitdrukkingen: God de Vader heeft geen lichaam dus ook geen rechterhand: de term duidt iets aan: 

het centrum van al Zijn macht en heerlijkheid. Het gezet zijn van Christus duidt de vervoleindiging 

van Zijn werk aan, het neerzitten in de rust omdat er niets meer aan Zijn werk behoeft toegevoegd 

te worden. 

 

Zoals Rome het centrum van het Romeinse Rijk was, is Gods Rechterhand dat van de hemelen. 

Maar evenzeer als Rome boven de rijksdelen verheven was, zo is dit Gods Rechterhand boven de 

hemelen. Christus is dan ook al de hemelen doorgegaan om in dat Centrum gezet te worden, Ef. 4: 

10. De schechinah, de wolkkolom, rustte op de tabernakel maar ging er boven uit, zo is Gods 

Rechterhand verheven boven al de hemelen al gaat ze er niet buiten om. Welnu, uit dat centrum 

verwacht Paulus de Behouder om hem de prijs te doen geworden. 

 

b. Het lichaam onzer vernedering  

en het lichaam Zijner heerlijkheid. 

 

De S.V. en ook de Nwe Vert. zetten: „ons vernederd lichaam” en: „Zijn heerlijk lichaam”. Het Gr. 

heeft: „het lichaam der vernedering onzer” en: „het lichaam der heerlijkheid Zijner”. 

 

De omzetting van de tweede naamval in St.- en Nwe Vert. achten we onjuist. We menen dat men de 

Gr. tekst niet om moet zetten. Dit hangt samen met de vraag: Wat voor tweede naamval heeft men 

hier: een van bezit of een van betrekking. Indien het er een is van bezit, dan kan men vertalen: ons 

vernederd lichaam en: Zijn heerlijk lichaam. Maar wij menen dat de tekst een tweede naamval van 

betrekking aangeeft. Wij hebben nog geen vernederd lichaam, dit komt pas als we sterven; wij 

kennen n.1. geen andere staat dan die waarin we leven, we zijn als ziellijke mensen geboren en 

hadden eerst geen hogere staat. Ons „vernederd lichaam” is er geen van bezit maar van betrekking: 

het wacht ons in de dood. Zo is „het lichaam Zijner heerlijkheid” er niet een van bezit maar van 

betrekking: het staat tegenover dat hetwelk Hij had in de dagen Zijns vleses. Vanzelf heeft de Here 

wel een heerlijk lichaam maar dit wordt hier niet uitgedrukt. 

 

Dit valt nader te bewijzen. In Fil. 2 is sprake van Christus' ontlediging (niet vernietiging) en Zijn 

vernedering. Door de ontlediging werd Hij mens, toen heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam 

geworden zelfs tot de dood. Het lichaam Zijner vernedering is dat met hetwelk Hij in het graf ge-

legen heeft, nu heeft Hij een lichaam der heerlijkheid. Evenals het lichaam dat Hij op aarde had 

eenmaal vernederd werd tot het graf zal het onze dit worden. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

Nr. 54. 

 

VIII. DE JONGSTE STRIJD ONDER DE GEREFORMEERDEN OVER DE DOOP. 

 

Inleiding. 

 

Op verzoek willen we ook een woord zeggen over de jongste strijd onder de Gereformeerden over 

de doop, lees: de kinderdoop. Wij gaan vanzelf niet in op de kerkrechterlijke zijde, noch op de 

ontwikkeling ervan, deze liggen geheel buiten onze uiteenzetting. We willen alleen het standpunt 

van beide partijen nagaan en de vraag beantwoorden wie hunner het woord Gods aan haar zijde 

heeft; zijn het wat men noemt de Synodaal-Gereformeerden of de Gereformeerden onderhoudende 

art. 31 der Kerkorde, welke laatste zinsnede door hen op de laatste synode (die van Spakenburg) 
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vervallen is verklaard. We zullen, om niemand te kwetsen en om ze toch te onderscheiden, spreken 

van de Verenigde Gereformeerden (samenvoeging van de Afgescheidenen van 1834 en de 

Dolerenden van 1886) en de Vrij-Gereformeerden en deze aanduiden door Ver. Ger. en Vr. Ger. 

 

a. Citaat van Dr. Bavinck. 

 

Ter inleiding van deze zaak geven we eerst een citaat van Dr. Bavinck uit zijn Geref. Dogmatiek 

inzake de doopsbeschouwing van vroegere tijden waaruit blijkt dat er steeds verschil van mening is 

geweest. 

 
„De Gereformeerden (men neme dit in de oudere zin van Calvinisten, P.) echter verwierpen de meeste 

ceremoniën die allengs met de doop verbonden waren en keerden tot de eenvoud der Heilige Schrift terug. 

Zij gingen ook uit van de gedachte en trachtten die vast te houden, dat de doop voor de gelovigen was 

ingesteld en dus het geloof niet werkte maar versterkte. Daardoor kwamen zij bij de kinderdoop voor een 

dubbele moeilijkheid te staan. Ten eerste moesten zij voornamelijk tegenover de Anabaptisten 

(Wederdopers, P.), maar dan voorts ook tegenover de Roomsen en Luther- sen aantonen, dat de kinderen der 

gelovigen ook al voor de doop als gelovigen te beschouwen waren en als zodanig behoorden gedoopt te 

wezen. En ten anderen waren zij verplicht een antwoord te geven op de vraag, waarin bij kinderen de 

genadewerking des doops bestond, die dus nog niet de fides actualis (het actieve, daadwerkelijke geloof, P.) 

bezittende, ook moeilijk in dit geloof konden versterkt worden. Aan de laatste vraag werd gewoonlijk weinig 

aandacht gewijd, men bepaalde er zich in het algemeen toe om te zeggen, dat de doop voor de ouders een 

bewijs was dat hun zaad in het verbond Gods was opgenomen, voor de kinderen later bij hun opwassen tot 

een rijken troost en zegen was, en ook al in hun onbewuste staat hun recht gaf op de goederen van het 

genadeverbond (Witsius, Misc. Sacra II, 648- 667). De eerste vraag werd echter van den aanvang af zeer 

verschillend beantwoord. Voor het recht van den kinderdoop beriep men zich eenparig op de Heilige Schrift, 

bepaaldelijk op hare leer aangaande het genadeverbond. Naar den regel van dat verbond moesten de kinderen 

en ook de volwassenen beoordeeld worden; geloof en bekering geven geen recht op den doop, maar alleen 

het verbond. De kinderen, uit gelovige ouders geboren, waren geen heidense kinderen, lagen niet onder den 

toorn Gods, verkeerden niet onder de macht van Satan, zodat er eerst een exorcisme (uitbanning) bij hen 

moest plaats hebben. Maar zij waren vóór den doop kinderen des verbonds; de doop was daarom ook niet 

absoluut tot zaligheid nodig, en aan nooddoop bestond er geen behoefte. Zodra men echter nadacht over wat 

dit begrepen zijn van de kinderen in het genadeverbond inhield, ging men uiteen. Er waren er, die de eenheid 

van verkiezing en verbond zo lang en zoo nauw mogelijk wensten vast te houden; zij beweerden daarom, dat 

alle kinderen, uit gelovige ouders geboren, naar het oordeel der liefde voor wedergeboren gehouden moesten 

worden, totdat zij in leer of leven duidelijk het tegendeel openbaarden, of dat althans de uitverkoren 

kinderkens in de regel vóór den doop of zelfs al vóór de geboorte door Gods Geest waren wedergeboren ( 

Lasco, Ursinus, Acronius, Voetius, Witsius e.a.). Maar anderen, lettend op de bezwaren der praktijk, die zo 

dikwerf leert, dat gedoopte kinderen opgroeien, zonder enig teken van geestelijk leven te tonen, durfden van 

deze wedergeboorte vóór de doop geen regel te maken. Zij erkenden wel allen zonder uitzondering, dat Gods 

genade niet aan de middelen gebonden is en ook in het hart van jonge kinderen de wedergeboorte kan 

werken, maar zij lieten in het midden of die wedergeboorte bij de uitverkoren kinderkens vóór of onder of 

ook, soms vele jaren na den doop plaats heeft (Calvijn, Beza Zanchius Bucanus, Walaeus, Amesius, 

Heidegger; Turrëtenus e.a. De strijd ontbrandde daarbij telkens weer op het punt van het doopformulier. 

Sommigen dachten bij de uitdrukking: in Christus geheiligd zijn, aan de inwendige vernieuwing door de 

Heiligen Geest en hadden daarom bezwaar, om deze vraag van het doopformulier voor te leggen aan ouders, 

die hun kind nog wel ten doop presenteerden maar overigens om God noch zijn gebod zich bekommerden; 

onder piëtische invloed hechtten zij aan de uitwendige doophandeling hoe langer hoe minder waarde, 

drongen op persoonlijke bekering aan en trokken zich in den enge kring der gezelschappen terug. 

(Lodenstein, Gentman, Koelman, Brakonier, Van der Putt, Kelderman, Vos e.a.) Anderen verstonden de 

uitdrukking in objectieve, verbondmatige zin, zagen in den doop niets meer dan een teken van het uitwendig 

verbond, waarop een historisch geloof en een onergerlijk leven recht gaven (Ostervald, Vernet en vooral 

Janssonius en Van Eerde). Geref. Dogm. IV, bl. 485-487. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI No. 7. JULI 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 7. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN NOG ANDEREN. 

 

David. 

 

En wat zal ik meer noemen. Want de tijd zal mij ontbreken zou ik verhalen van David. Vs. 32. 

 

David. Het gaat niet aan al de geloofsdaden van David, Israëls grote koning, op te noemen, noch 

ook er op te wijzen dat hij niet steeds in het geloof gestaan heeft. Hij wordt hier door de apostel 

ongetwijfeld vermeld om zijn strijd tegen Goliath toen hij nog een jongeling was en geheel 

onervaren in de wapenhandel en de listen van de strijd. Alleen gewapend met een slinger en enige 

scherpe steentjes ging hij voor de legers van Israël en de Filistijnen openlijk de strijd aan met de 

reus een veteraan in de oorlog en zwaar gewapend, terwijl hij alleen in zijn eenvoudige kleding en 

zonder enige bescherming was. We weten hoe hij overwon. In zijn overmoed had de reus zijn helm 

niet dicht gedaan en op het enige zwakke punt waar hij te treffen was werd hij getroffen: het eerste 

steentje het beste zonk in zijn voorhoofd en deed hem ter aarde slaan waarna hij met zijn eigen 

zwaard onthoofd werd. 

 

David is hierin een mooi type van Christus die Satan overwon. Verschenen in het zwakke vlees 

streed Hij tegen hem die een geestelijk wezen was en daardoor meer bewapend met kracht. Hij trof 

hem met de nederigheid van zijn geloof in zijn eigen ongeloof en overwon hem juist door in de 

dood in te gaan en daaruit te verrijzen ten aanschouwen van mensen- en geestenwereld. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 67. 
 

Rom. 8: 19. Want met reikhalzend verlangen ziet de schepping uit naar het openbaar worden der 

zonen Gods. 
 

Het schepsel. Zo vertaalt de S.V. het Gr. woord “ktisis”. Dit woord heeft heel wat betekenissen en 

moet onderscheiden worden van “ktisma” dat voortbrengsel of product van het scheppen betekent; 

we vinden dit alleen in 1 Tim. 4: 4; Jak. 1: 18; Op. 5: 13; 8: 9; overal elders vindt men “ktisis” wat 

in onze Bijbels ook door schepsel of ook wel door creatuur vertaald is. 

 

Het woord ktisis geeft, hoewel het ook iets geschapens kan uitdrukken, nog iets anders aan; het 

drukt uit dat iets wel bestaat maar of nog een weg moet doorlopen om tot zijn einddoel te komen of 

iets dat in voortgang is, een ontwikkelingsgang doorloopt. Als we dit uitwerken is een ktisis of de 

schepping die zich nog verder ontplooien moet, in voortgang is (God schiep om te [vol]maken, Gen. 

2: 3): Mk. 10: 6; 13: 19; Rom. 1: 20; of een wezen dat een weg doorloopt; Col. 1: 15, of wordende 

en weer vergaande wezens; Rom. 1: 25 (zie vs. 23), of de mens die zijn doel nog niet bereikt heeft: 
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Mk. 16: 15; Rom. 8: 19, 20 21, 22, 39; Col. 1: 23; Heb. 4: 13 (dit vers kan ook na Col. 1: 15 staan), 

of de mens in wie God een nieuw begin gemaakt heeft maar die zich nog verder geestelijk moet 

ontplooien (2 Kor. 3: 18): 2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 16, of een bouwsel dat niet blijft: Heb. 9:11, of een 

menselijke instelling onderhevig aan wisseling: 1 Petr. 2:13 (ordening, Gr.: schepping). In Rom. 8: 

19 e.v. kan men het best aan de mensenwereld denken die vruchteloos zoekt. 

 

Verwachten. Dit is: afwachten, wachten op, uitzien naar. Buiten Rom. 8: 19, 23 en 25 vinden we 

het woord in 1 Petr. 3: 20, waar het een afwachten van God aanduidt, in 1 Kor. 1: 7 en Heb. 9: 28 

waar het betrekking heeft op ’s Heren wederkomst, in Gal. 5: 5 waar het dit in wezen ook heeft 

want de rechtvaardiging of gerechtigheid is nog in hope, ze is een toekomstig goed dat de gelovigen 

van deze sfeer pas door de opstanding en verandering bij Christus’ wederkomst ten deel valt (Rom. 

8: 23, 24; tenslotte staat het in Fil. 3: 20 waar het aangeeft dat deze groep uitziet naar de 

uitopstanding. 

 

Met opgestoken hoofde, D.i. met uitgestrekte hals naar iets uitzien; hier is dit het uitzien naar de 

openbaring der zonen Gods (S.V.: kinderen Gods, dit moet, evenals in vs. 16, zonen zijn). 

 

Velen willen onder het schepsel alleen die van planten- en dierenwereld verstaan omdat zij 

bevangen zijn onder een stelsel en menen dat alleen het uitverkoren deel der mensheid behouden 

wordt; anderen betrekken er naast het bredere mensdom ook de planten- en dierenwereld bij. Wij 

geloven dat onder deze schepping de hele schepping van vs. 22 moet worden verstaan, deze omvat 

voor ons dan de mensenwereld uit Adam gesproten, de Adamietische, en die welke uit andere 

voorouders is voortgekomen, de niet Adamietische, waarover de Schrift ons niet spreekt maar 

waarvan de wetenschap ons duidelijk leert dat ze ouder is dan de zes of zeven duizend jaar die 

tussen Adams schepping en onze tijd verlopen is. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 79. 

 

Dat we maar niet alle tweede naamvallen om kunnen zetten bewijzen enkele voorbeelden. De berg 

Mijner heiligheid is niet: Mijn heilige berg; die berg zelf is immers niet heilig maar is die waarop 

Gods heiligheid openbaar wordt. De boom des levens wil niet zeggen: de levende boom, schapen 

der slachting zijn nog niet: geslachte schapen, lichaam des doods niet: dode lichaam, de heerlijkheid 

des Vaders niet: de heerlijke Vader, de troon Zijner heerlijkheid niet: Zijn heerlijke troon, de hoop 

der heerlijkheid is niet: de heerlijke hoop, de rijkdom Zijner heerlijkheid niet Zijn heerlijke rijkdom. 

In dit laatste voorbeeld, Ef. 1: 12, heeft men een parallelle uitdrukking met Fil. 3: 21. Men ziet dat 

al deze naamvallen een betrekking aangeven niet een bezit. Zou men ze omzetten dan vervalt die 

betrekking en wordt de inhoud verplaatst naar het onderwerp van die betrekking. Nog een geval ter 

toelichting. „Het voornemen der eeuwen” Ef. 3:11 drukt heel iets anders uit dan: het eeuwig 

voornemen der St. Vert; in dit laatste geeft men aan dat het voornemen eeuwig is, terwijl de 

aandacht op iets anders wordt gericht: dat het een voornemen is betreffende de aionen. 

 

Het lichaam onzer vernedering is voor ons dat hetwelk eens in de staat des doods komt, dat Zijner 

heerlijkheid hetwelk Hij nu heeft in de staat Zijner heerlijkheid. Brouwer zet: vernederinglichaam 

en heerlijkheidlichaam, hetgeen wat beter getroffen is. Wij willen echter gewoon vertalen wat er 

staat. 
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c. De hogere verwachting. 

 

„Waaruit wij ook de Behouder verwachten”. Het woord „Zaligmaker” had nooit in de S.V. moeten 

voorkomen. Het komt 24 maal voor in het N.T. maar is alleen in Ef. 5: 23 en 1 Tim. 4: 10 vertaald 

door „behouder”. In de Engelse vertaling staat steeds „Saviour”, behouder, in de Franse „Sauveur”, 

Redder. De Nwe Vert. heeft hier: Verlosser. 

 

Het werkwoord hier door „verwachten” vertaald komt 7 maal voor in het N.T., uitsluitend bij 

Paulus. Rom. 8: 19, 23, 25: 1 Kor. 1: 7, Gal. 5: 5, Heb. 9: 28 en Fil. 3: 20. Het betekent: het met 

groot verlangen uitzien naar iets of iemand waarop of op wie de hoop is gericht. 

 

Er is voor ons een samengaan van de verwachtingen van de eerste zes teksten. In al dezen wordt 

gedoeld op de wederkomst van Christus. Daarom wordt de verwachting van Zijn openbaring, 1 Kor. 

1: 7, van de hoop der rechtvaardigheid, Gal. 5: 5, van de verwachting tot behoudenis, Heb. 9: 28 

van de zuchtende schepping, Rom. 8: 19, van de verlossing van het lichaam, vs. 23 na beoefening 

der geduldige volharding, vs. 25, vervuld. Is nu de verwachting van Fil. 3: 20, die van de komst van 

de Here Jezus Christus uit het politeuma dezelfde als de hierboven genoemde? Wij menen van niet 

en dat op grond van Fil. 1: 23: het ontbonden worden, en van Fil. 3: 10, 11 het komen tot de 

uitopstanding. In Fil. 3: 21 is het de verwachting van de verandering van het lichaam der 

vernedering in het lichaam der heerlijkheid, iets wat volgens 2 Tim. 4: 6 voor Paulus „aanstaande” 

was. Hoe zou deze verwachting dan pas bij ’s Heren wederkomst vervuld kunnen worden, dus na 

meer dan negentien eeuwen. 

 

d.Veranderen. 

 

Het lichaam der vernedering wordt eenmaal veranderd. Er zijn in het Gr. drie woorden voor 

„veranderen”: allasso, metaschèmatizo en metamorphoó. Allasso betekent anders maken, hetzij 

minder, hetzij beter. Teksten: Hand. 6: 14; Rom. 1: 23; 1 Kor. 15: 51, 52; Gal. 4: 20 en Heb. 1: 12. 

Metaschèmatizo betekent een andere gedaante geven en heeft betrekking op de uitwendige vorm. 

Teksten: 1 Kor. 4: 6; 2 Kor. 11: 13, 14, 15 en Fil. 3: 21. (In 1 Kor. 6: 14 vertaald door: bij gelijkenis 

toegepast). Metamorphoó betekent inwendig veranderen. Teksten: Mt. 17: 2; Mk. 9: 2; Rom. 12: 2; 

1 Kor. 3: 18. Dit woord geeft een verandering aan in het innerlijk, die doorwerkt in het lichaam; dit 

gebeurde bij de Here op de berg plotseling; bij de gelovige moet hier zijn een voortgaan in de geest 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Kor. 3: 18, waartoe Rom. 12: 2 opwekt; en volgt de uitwerking 

in het lichaam pas later. 

 

In Fil. 3: 21 Wordt door metaschèmatezo aangegeven dat de uitwendige gedaante zal veranderd 

worden. Wat kreupel was wordt recht, wat te kort was wordt harmonisch verlengd, wat te lang was 

teruggebracht tot de juiste verhouding, evenzo wat te dik, te dun, te breed of te smal was. Er komt 

dezelfde harmonie als in Christus’ eigen lichaam. En mocht het lichaam verbrand zijn of 

vermorzeld, Hij doet de overgebleven kern direct tot een nieuw lichaam opgroeien. 

 

e.Gelijkvormig. 

 

Het lichaam wordt niet alleen uitwendig veranderd, het wordt ook gelijkvormig gemaakt aan 

Christus’ lichaam der heerlijkheid. Hier staat „summorphos”, afgeleid van ,,sun”, mede en 

„morphe”, vorm. Maar die „vorm” betreft niet de uiterlijke gedaante maar die van de inwendige 

bestaanswijze. We vinden dit woord ook in Fil. 2: 6 en 7. Christus was in de bestaanswijze van God 

en werd in de bestaanswijze van slaaf. In Fil. 3: 21 wordt het lichaam der vernedering aan het Zijne 

gelijkvormig, verkrijgt mede de bestaanswijze die Hij heeft. 
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Dit gebeurt naar de inwerking Zijner kracht. Dezelfde kracht die Hem uit de doden deed opstaan en 

Hem het lichaam der heerlijkheid gaf, zal inwerken om die verandering tot stand te brengen. Hij kan 

dit omdat Hem alle macht gegeven is, omdat Hij in beginsel Satan heeft overwonnen en nu uit de 

dood kan doen opstaan naar Hij wil. Zo doet Hij telkens de dood te niet voor hen die jagen naar de 

prijs der roeping Gods die boven is en verandert hun lichaam dusdanig dat zij in de overhemelen 

gezet kunnen worden. 

 

5.De loop voleindigd. 

a. Het drankoffer. 

 

Nog een vraag resteert er ter beantwoording: Is Paulus tot de uitopstanding gekomen. In Filippensen 

achtte hij dit nog onzeker: hij was nog niet „volmaakt”, d.i. was de loopbaan nog niet ten einde. Is 

hij nu in die onzekerheid gestorven of heeft hij de prijs verkregen, n.1. om, na Christus’ dood 

gelijkvormig te zijn geworden, tot de uitopstanding te komen. Het antwoord is bevestigend. In zijn 

laatste Brief die hij schrijft (nu uit zijn tweede gevangenschap, want uit de eerste is hij 

vrijgekomen), en die in mineur staat, komt een mooi majeurgedeelte voor, het enige wat we er in 

vinden; daarin gaat de neerslachtigheid van het van allen verlaten zijn, wat profetisch is t.o.v. de 

gehele bedeling waarin we nu leven, over in het overwinningtussenspel en lezen we in 4: 6-8 (gezet 

in structuurvorm): 

 

A1 /   Want ik word nu tot een drankoffer geofferd 

     B1 /   en de tijd mijner ontbinding (analusis) is aanstaande;  

               / a  ik heb de goede strijd gestreden, 

          C /  b  ik heb de loop voleindigd, 

              /  c   ik heb het geloof behouden; 

     B2 /   voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid welke mij de Here,  

   de rechtvaardige Rechter in die dag geven zal; 

A2 /    en niet alleen mij maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben. 

 

Men ziet hieruit de met elkaar balancerende delen: tegenover het ik van 6a, staat het niet alleen wij 

maar allen van 8b. tegenover de tijd mijner ontbinding van 6b het in die dag van 8a, terwijl het 

middengedeelte, vs. 7, drie leden heeft. Bekijken we een en ander nader. 

 

„Ik word nu tot een drankoffer geofferd”. Lees voor geofferd „geplengd”. Dit zegt de apostel naar 

aanleiding van wat hij in Fil. 2: 17 schreef: „Indien ik tot een drankoffer geofferd worde (ook hier 

staat: geplengd, zelfde woord als in 2 Tim. 4: 6) over de offerande en bediening uws geloofs”. 
Nwe Vert.: „En zelfs indien ik geplengd word bij de offerande en eredienst van uw geloof”. 

 

Al in Rom. 15: 16 spreekt Paulus volgens de grondtekst van een priesterlijke bediening voor de 

Heidenen. Hier klinkt die gedachte weer door en zien we hem ook als een priester staan maar nu als 

een die zichzelf over het slachtoffer en de bediening der Heidenen als een plengoffer wil uitgieten 

om het Gode aangenaam te maken. Bij een volledige offerande behoorde in Israëls eredienst een 

plengoffer, Hebr. een (uit)gieting. ’s Morgens en ’s avonds werd een lam geofferd waarover een 

kwart hin wijn, ongeveer 0,9 1, uitgegoten werd, Ex. 29: 40, 41. Paulus nu wil zijn bloed geven als 

plengoffer terwille van het evangelie. Toen echter werd hij vrijgesproken, nu, enige jaren later, 

onder de eerste Christenvervolging onder Nero in 67 of 68, zal het plaats hebben. 

 

„En de tijd mijner ontbinding is aanstaande”. Dit is geen herhaling in andere woorden maar een 

voortzetting van wat gebeurden zal. Het ten plengoffer uitgegoten worden is Paulus’ sterven voor 

het evangelie - daarom is hij veroordeeld, anders was zijn dood geen plengoffer - maar de tijd zijner 

ontbinding is het vervolg er op, dus iets anders, een tweede gebeurtenis. Evenals vs. 8b, het „niet 
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alleen mij maar ook allen“ een vervolg is van vs. 8a, Paulus’ kroning, zo is vs. 6b een vervolg van 

vs. 6a. 

 

b.De tijd der ontbinding. 

 

De tijd. Voor „tijd” gebruikt de Schrift hier niet chronos dat tijdsbestek aangeeft maar chairos, het 

bepaalde tijdstip (in Hand. 1: 7 en 1 Thess. 5: 1 vertaald door „gelegenheden”). Zoals een seizoen 

tot een jaar staat, staat een chairos tot een chronos: ze is een tijdsonderdeel. 

 

De ontbinding, Gr. analusis. De meeste gelovigen vatten dit op als een losmaking van Paulus’ ziel 

uit het lichaam. We hebben in dit werk herhaaldelijk aangetoond dat de Schrift deze opvatting niet 

kent en er bij Fil. 1: 23 nog op gewezen dat het grondwoord , door „ontbinden” vertaald, dit niet uit-

drukt zoals Lk. 12: 36 ons leert. De tijd zijner ontbinding is niet het sterven, want dat begeert hij 

volgens 2 Kor. 5 niet maar die zijner losmaking uit het graf. De structuur wijst 

dit mede aan: vs. 6b is de tegenhanger van vs. 8a, d.w.z. de tijd zijner ontbinding die aanstaande 

was, zou zijn in die dag. 

 

c.In die dag, of te dien dage. 

 

Deze term komt +/- 150 maal in het O.T. voor en geeft steeds de in het verband gekenmerkte dag 

aan. In het N.T. zijn er veel minder teksten, n.1. Mt. 7: 22; 13: 1; 22: 23; Mk. 4: 35; Lk. 6: 23; 10: 

12; 17: 31; Joh. 5: 9; 14: 20; 16: 23, 26; Hand. 8: 1; 2 Thess. 1: 10; 2 Tim. 1: 18; 4 : 8. De term kan 

een dag of een tijdperk aanwijzen. We gaan enkele dezer teksten na. 

 

In Lk. 10: 12 is „die dag” de dag des oordeels van vs. 14; in 17: 31 de dag waarop de Zoon des 

mensen zal geopenbaard worden, vs. 30; in Joh. 14: 20 is het de dag waarop zij Hem weder zullen 

zien, vs. 19 (16: 20); in 16: 26 is het de „ure” van vs. 25; in Hand. 8: 1 die van Stefanus’ dood, 7: 

60. Bijzonder in 2 Thess. 1: 6-40 hebben we een gedeelte dat wat structuur betreft op dat van 2 Tim. 

4: 6-8 gelijkt. Wegens het belang der zaak geven we die, ze is ontleend aan de Companion Bible. 

 

D1 / 6   Verdrukking over de verdrukkers. 

E1 /d1 /   7  Verkwikking voor de verdrukten,  

       e1 /   7  In de openbaring des Heren Jezus. 

D2 / 8, 9   Wraak over de vijanden. 

E2 / e2 /  10   Wanneer Hij zal gekomen zijn. In die dag.  

       d2 /  10 Om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen. 

 

„Die dag” is hier de openbaring des Heren Jezus, zoals in 2 Tim. die van Paulus’ ontbinding. 

 

Die dag was aanstaande. Toen hij enige jaren daarvoor de Brief aan de Filippensen schreef was hij 

nog niet zeker of hij tot de uitopstanding zou komen, hier is dit wel het geval: de tijd zijner 

ontbinding is nu aanstaande, nadert, staat voor de deur. Het lichaam zijner vernedering zal 

veranderd worden als de Here Jezus uit het Burgercentrum neerdaalt en hem evenals een Lazarus, 

maar nu onzichtbaar, uit het graf roept. Dan wordt hij als eerste na Christus mede gezet en zal met 

Christus mogen heersen in het overhemels Koninkrijk (grondtekst van 2 Tim. 4: 18). 

 

d. Gestreden, Geëindigd, Behouden. 

 

In vs. 7 noemt hij drie dingen op: hij heeft de goede (Gr.) de schone, de voortreffelijke strijd 

gestreden, de strijd des geloofs, 1 Tim. 6: 12: het bewaren en verdedigen van de ware leer 

aangaande Christus en het bekend maken van het grote geheim; hiervoor moest hij een grote strijd 



Uit de Schriften 1959 Pagina 71 
 

strijden, Col. 2: 1, en betrof het, het tot volkomen zekerheid des verstands (van het inzicht) brengen 

van de verborgenheid (het geheim) van God n.1. Christus (niet: en Christus), vs. 2. Hiervoor heeft 

hij ook verdrukking moeten lijden, Col. 1: 24, zelfs gevangenschap, Ef. 3: 1; 4: 1; Fil. 1: 13; Col. 4: 

10, maar dit alles als een goed krijgsknecht van Christus doorstaan. - Hij heeft ook de loop 

voleindigd. De apostel ziet zijn arbeid niet alleen als een strijd maar ook als een loopbaan. Werden 

in de Olympiaden letterlijke wedlopen gehouden, bij Paulus is het een geestelijke; welnu hij heeft 

zijn wedloop, zijn werken in en voor het evangelie ten einde gebracht; hij heeft het merk, de lijnen 

waarbinnen hij moest lopen, d.w.z. zijn opdracht, getrouw in acht genomen - Hij heeft het geloof, 

bijzonder in het grote heilsgeheim behouden, ook al verlieten allen in Azië hem en wacht nu op de 

beslissing van de rechtvaardige Kamprechter die hem de prijs zal schenken. En, zegt hij, niet alleen 

mij maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. 

 

Het woord „behouden”, op vele plaatsen vertaald door „bewaard”, betekent: zich in het bezit van 

iets handhaven, iets niet prijsgeven. In die zin vinden we het in vele teksten, o.a. Joh. 8: 51, 52, 55; 

14: 15, 21, 23, 24; 15: 10, 10, 20; 17: 6, verder in 1 Joh. en de Openb. Paulus spreekt hier niet over 

zijn geloof maar over de inhoud van wat hij leerde en waarvoor hij streed, wat hij ook de 

Filippensen aanbeval, Fil. 1: 27. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 55. 

1. Weergave van het standpunt der Ver. Ger. 

a.Het verbond. 

 

Het verbond is, volgens de Toelichting der Synode van 1942, de betrekking waarin de Gemeente 

Gods en elk harer leden persoonlijk door Christus tot God gebracht is. Van verbond kan dus niet 

eerder gesproken worden dan nadat de Geest door wedergeboorte en bekering het heil in Christus 

geschonken heeft. Het genadeverbond is dus liefdesomgang met God. Nu zegt de Here de beloften 

van het verbond niet alleen aan de gelovigen maar ook aan hun kinderen toe wat blijkt uit Gen. 17: 

7 waar het verbond niet alleen met Abraham wordt opgericht maar ook met zijn nakomelingen. 

Echter niet met al zijn nakomelingen, dit leert vs. 18-21 waar de Here, met voorbijgaan van Ismaël 

die ook besneden was, Zijn verbond met Izaak zou oprichten. Er is dus een dubbele reeks van 

kinderen. Ismaël en Izaak stonden als verbondskinderen op één lijn, zij kregen beiden het aanbod 

van genade maar de gave der genade werd alleen aan Izaak gegeven omdat hij uitverkoren was. De 

niet-uitverkoren Ismaël mocht uitwendig met het verbond te maken hebben, de belofte was alleen 

voor Izaak, Zo ook nu: het verbond is alleen voor de uitverkorenen. Wel worden allen geroepen en 

de naam Kerk slaat op allen gemeenschappelijk maar t.o.v. Gods verborgen raad worden geen 

anderen als kinderen Gods beschouwd als zij in wie de belofte door het geloof verwerkelijkt wordt. 

God geeft het verbond niet alleen als belofte. Heb. 8: 8-10, maar Hij geeft tevens de kracht het 

aangeboden heil te aanvaarden. Het verbond mag daarom niet in objectieve zin genomen worden als 

zou het voor alle verbondskinderen dezelfde betekenis hebben. Niet allen zijn Israël die uit Israël 

zijn, Rom. 9: 6. Het is dus niet het geven van bijv. een gulden aan een arme met de woorden: „Werp 

hem niet weg”, om dan te redeneren: of hij hem aanvaardt of wegwerpt, de gulden blijft zijn waarde 

behouden, aan de verstandigen komt hij ten goede, de dwaas heeft er niets aan. Het verbond is zo, 

(om het beeld naar deze visie verder uit te werken), dat de gulden alleen aan die armen gegeven 

wordt die hem niet zullen wegwerpen en geweigerd aan hen die dit wel zouden doen. M.a.w. het 

heil blijft hetzelfde maar het wordt alleen aan de uitverkorenen gegeven en onthouden aan de niet-

verkorenen. Er is dus een verbond in ruimere en in engere zin, een bolster en een kern, een buiten- 
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en een binnenzijde; wie het anders wil holt het verbond uit. 

 

b.Het sacrament van de doop. 

 

De Ver. Ger. zien in de belijdenis aanwijzingen dat men de kinderen des verbonds voor 

wedergeboren moet houden. Zij wijzen op Art. 33 der Ned. Gel. Bel. waarin o.a. staat dat de 

sacramenten verordend zijn om „ons geloof te voeden en te onderhouden” en concluderen hieruit 

dat de kinderen die het sacrament ontvangen als gelovigen moeten worden beschouwd  en, waar (in 

deze visie) voor geloof wedergeboorte vereist is, moeten zij dus wedergeboren zijn. Verder wijzen 

zij op de Heid. Cat. Zondag 26, waarin de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der 

zonde wordt genoemd, Hand. 22: 16; Tit. 3: 5. De doop mag dus niet los worden gemaakt van de 

wedergeboorte en vervlakt tot een aanbod van genade. Daarom dient de doop, evenals het 

avondmaal, tot versterking van het geloof en is dus alleen voor de gelovigen. 

 

Het „houden voor wedergeboren” is niet hetzelfde als het veronderstellen van de wedergeboorte; in 

het laatste geval zouden alle kinderen vóór de doop moeten zijn wedergeboren, het houden voor laat 

in het midden wanneer dit gebeurt: voor, tijdens of na de doop, In het algemeen delen de kinderen 

in de wederbarende genade van de Heilige Geest. 

 

De uitdrukking „in Christus geheiligd” van het Doopformulier moet in inwendige zin genomen 

worden, (evenals het geheiligd zijn door het bloed van Heb. 10: 29) maar dit geldt nog niet alle 

kinderen hoofd voor hoofd, het betreft de categorie der kinderen in het algemeen. In de eerste 

doopvraag gaat het eerst over Adam en onder hem staan alle kinderen, hoofd voor hoofd, in het 

tweede deel over Christus; onder Deze vallen alleen de uitverkorenen. De kinderen der gemeente 

als categorie zijn in Christus geheiligd, d.i. zij zijn dragers der verbondsbelofte die naar Heb. 8: 10 

innerlijke heiliging en wedergeboorte insluit. 

 

Tot zover het standpunt der Ver. Ger. 

 

2. Weergave van het standpunt der Vr. Ger. 

 

De Vr. Ger. hebben de besluiten, die de Synoden in 1942- ’43 en 1943-’44 in zake verbond en 

sacrament genomen hebben niet voor „vast en bondig” kunnen houden. (Art. 31 der Kerkorde), daar 

deze voor hen streden met de Schrift en de Geref. Belijdenis. Zij hebben een andere visie. 

 

a. Het verbond. 

 

Het verbond mag niet vereenzelvigd worden met de liefdesomgang die bewerkt wordt door het 

geschonken heil in Christus. Er is verbond en gemeenschap in het verbond, evenals er is huwelijks-

binding en huwelijksgemeenschap. Bij het huwelijk treden beide partijen tot elkaar in een 

verhouding van belofte en eis, elk der echtgenoten belooft liefde en trouw, pas daaruit kan de 

huwelijks-gemeenschap voortvloeien. Zo nu ook in het verbond; daarin treedt God met de mens in 

verbinding en belooft Hij deze het eeuwige leven te schenken uit louter genade maar eist Hij van 

hem geloof en bekering en een wandel naar de wet der liefde. Wie hiernaar niet leeft, ontvangt niet 

de verbondszegen maar hem treft de verbondswrake. Als men hier echter gaat redeneren vanuit de 

uitverkiezing, d.i. uit de verborgen raad Gods, zou men, om zeker te zijn van tot het genadeverbond 

te behoren, zeker moeten zijn van zijn verkiezing. Zo wordt het verbond een ding dat nooit met 

zekerheid geconstateerd kan worden, immers men kan aannemen dat deze of gene er toe behoort, 

maar met ze-kerheid weet men niets en zelf weet men het ook niet voor men zeker is van eigen 

verkiezing en wedergeboorte. Daarom moet men uitgaan van het geopenbaarde feit dat God in de 

tijd Zijn beloften gesproken heeft tot de gelovigen en hun kinderen en daarbij de vervulling 
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waarborgt in de weg van het met een gelovig hart aannemen ervan. Het verbond mag dus niet 

vereenzelvigd worden met wedergeboorte en bekering, er is verbond en gemeenschap in het 

verbond. 

Aan alle kinderen van gelovigen komt de heilsbelofte van het verbond toe, zij allen ontvangen recht 

op de zegeningen van het verbond, zowel de uitverkorenen als de niet-uitverkorenen. Petrus zegt in 

Hand. 2: 39 dat de belofte toekomt aan hen en hun kinderen en aan allen die de Here roepen zal. 

Niet: voor zover zij geroepen worden. Er moet echter onderscheid gemaakt worden tussen belofte 

en beloofd goed, d.i. tussen het beloven en het schenken van het heil. Het beloofde goed komt 

alleen in het bezit der uitverkorenen, zie 1 Kor. 10 en Heb. 6: 4-8, maar de belofte is voor allen. 

Men moet echter niet eerst van belofte spreken als het heilsgoed ook metterdaad in het bezit komt 

van de geroepene, dus als hij of zij wedergeboren is; zo maakt men onderscheid tussen tweeërlei 

belofte, de ene die voorwaardelijk is en bekend gemaakt wordt in de weg van geloof en bekering, de 

andere die onvoorwaardelijk is, die ook in deze weg wordt bekend gemaakt maar zeker in 

vervulling gaat doordat God het voldoen aan deze mogelijk maakt. Het spreken Gods is echter voor 

allen gelijk; hiermee wordt het verbond niet uitgehold doordat we het heil afhankelijk maken van 

wat door de mens gedaan moet worden, want geloof en bekering zijn gaven Gods en deze worden 

door ons niet uit het verbond weggesneden. 

 

We mogen geen onderscheid maken tussen een verbond dat gemaakt wordt met de uitverkorenen en 

een verbondskring, die ruimer is dan het eerste. De Catech. leert dat ook de kinderen evenals de 

volwassenen in het verbond begrepen zijn en aan beide groepen de verlossing van Christus en de 

Heilige Geest is toegezegd. Er is geen in- en uitwendige zijde van het verbond, tussen verbondskind 

en deelgenoot zijn van het verbond in engere en diepere zin. Zo schakelt men de waarheid van het 

Woord over naar de verborgen werking van de Geest en schuift tussen het geloven en Gods belofte 

de innerlijke verzekering in dat men recht heeft op Gods belofte. Het onderscheid tussen de 

uitverkorenen en niet-uitverkorenen zit dus niet in het verbond en zijn volheid maar alleen in de 

Geestes-werking, de inwendige genade die er bij het verbond komt, deze doet de een het heil van 

het verbond aangrijpen, de ander het verwerpen. Bij beiden is er het volle verbond. 

 

b.Het sacrament van de doop. 

 

De doop in niet slechts het bezegelen van het aanbod van genade, de prediking van het evangelie in 

algemene zin (gelijk de Ver. Ger. menen dat wij leren), maar God brengt Zijn verbond en Zijn doop 

als betekening en verzegeling van dat verbond tot Zijn bondelingen en maakt hun dit bekend in 

voorwaardelijke vorm, d.i. met de eis van geloof en gehoorzaamheid. Er is, volgens Calvijn, een 

wederzijdse verhouding tussen geloof en sacramenten; deze laatste krijgen pas hun uitwerking uit 

het geloof. Uit het sacrament van de doop verkrijgt men niets dan voor zover men het met geloof 

aanneemt, Inst. IV, 15, 15. Zie ook Heid. Cat., vr. 65. De doop is dus geen teken of zegel van 

ontvangen genade maar van beloofd heil dat alleen geschonken wordt door aanvaarding in geloof. 

Hetzelfde verbond, dezelfde doop wordt echter allen naar Gods ordinantie aangeboden, maar alleen 

genoten als hij ontvangen en aangenomen wordt. Wordt hij in ongeloof verworpen, dan blijft hij 

niettemin een doop voor allen die hem ontvingen, hij blijft ook voor de ongehoorzamen betekening 

en verzegeling van Gods belofte maar heeft dan, hoewel doop blijvende, een verhardende werking 

(evenals het Woord Gods). Die hem aanvaarden doen het door Gods genadewerking in hen, deze 

maakt hen willig tot aanneming. God stopt de dopeling het heil in de hand en zegt: ,,Werpt het niet 

weg”. Dat is de voorwaarde. Bij de uitverkorenen bewerkt de Heilige Geest dat zij dit niet doen, de 

niet-uitverkorenen doen dit echter wel. 

 

Als een kind de doop ontvangt zal het dus alleen in zijn geloof versterkt worden als het die doop 

(later) gelovig aanneemt. Niettemin blijft de doop onderpand van Gods genade, ook al wordt hij in 

ongeloof verworpen. Gaat men echter uit van de stelling dat de doop teken en zegel is van 
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ontvangen genade, dan moet vanzelf bij elke doopsbediening verondersteld worden dat het te dopen 

kind wedergeboren is. Is dit niet het geval, dan wordt het geloof van dit kind niet versterkt, m.a.w. 

dan is het kind niet echt gedoopt; ook al wordt het later wedergeboren, dan nog is het niet echt 

gedoopt omdat het op het moment van zijn doop dit niet was en zijn geloof toen niet versterkt werd. 

Wie zegt dat het sacrament het aanwezige geloof versterkt, die mag consequent genomen niet dopen 

voor hij weet (of mag aannemen) dat er bij de dopeling geloof aanwezig is. 

 

Er is geen tweeërlei doop; een ter bezegeling van aangeboden genade en een ter bezegeling van 

ontvangen genade. Wij weten bij een kind niet of de aangeboden of de geschonken genade 

verzegeld wordt. Dit is een zaak van de verbor- 108 gen dingen Gods. We moeten uitgaan van de 

ge-openbaarde dingen en dan hebben we dat de kinderen der gelovigen gedoopt mogen worden 

omdat zij met hun gelovige ouders in het verbond Gods begrepen zijn en hun de genade Gods en de 

Heilige Geest niet minder wordt toegezegd dan aan de volwassenen. (Heid. Cat. Zond. 27). 

 

Men kan van tweeërlei voorwaarde spreken, in Remonstrantse en in echt Bijbelse zin. Als men tot 

een werkman zegt: Doe dit karwei voor mij en ik zal u er zoveel voor geven, dan is dit een 

voorwaardelijke belofte, afhankelijk van het doen van de ander. Dit ligt dus in de lijn van het 

werkverbond, in Remonstrantse zin. Maar als daar een hongerige is en men geeft hem brood of 

ander voedsel voor niets, dan zal dit zijn honger te stillen. Nu leert de Synode dat, als iemands 

honger waardelijke gave, het nuttigen is echter voorwaarde om de honger te stillen. Nu leert de 

Synode dat, als iemand honger niet wordt weggenomen, het geen brood is dat wordt aangeboden of 

dat het hem niet gegeven is. Dit is Anabaptistisch. Calvijn, de Heid. Cat. en Dr. Bavinck leren dat 

het wel ,,brood” is wat wordt aangeboden, maar dat het niet verzadigd worden daaruit voortkomt 

dat het niet gegeten wordt. Geestelijk missen wij de mond en willen wij niet eten maar bij de 

uitverkorenen geeft Hij ook de geestelijke mond om te kunnen eten. 

 

c.Het „houden voor”. 

 

De Vr. Ger. kunnen het ,,houden voor wedergeboren” niet aanvaarden en stellen de dingen anders. 

Zij zeggen: De verklaring der Synode van 1905 dat „volgens de Belijdenis onzer Kerken het zaad 

des verbonds krachtens de belofte Gods te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd 

totdat bij het opwassen uit hun wandel of doen het tegendeel blijkt” is niet juist, niet 

overeenkomstig de waarheid. Noch Gods belofte verplicht ons tot zulk een „houden voor totdat” 

noch is zulk een „houden voor totdat” volgens de Belijdenis onzer kerken. In de verklaring 

ontbreekt dan ook alle Schriftuurlijk en confessioneel bewijs voor dit eerste deel der Utrechtse 

verklaring. Al de aanhalingen uit Nederl. Geloofsbelijdenis, Doopsformulier en Heidelb. Catech. 

zeggen hierover niets: daarom wordt geen Schriftuurlijk bewijs geleverd. Daarbij komt dat in de 

aangehaalde woorden ook maar geen enkel woord gezegd wordt over wedergeboorte of 

veronderstelde wedergeboorte. Zij zeggen wat het sacrament van de doop is in zichzelf naar Gods 

belofte en wat het doet bij hen die in geloof de doop ontvangen en gelovig met hun doop werkzaam 

zijn, maar zij zeggen in het geheel niet dat elk die de doop ontvangt, ook elk zaad des verbonds, bij 

zijn doop een gelovige is en gelovig met zijn doop werkzaam is en dat wij dus elk naar Gods 

ordinantie gedoopt kind voor een gelovige en dus voor wedergeborene moeten houden. En dat 

„totdat“ zou dan toch pas veel jaren later in aanmerking kunnen komen. 

 

d. Illustraties. 

 

Wij geven tot slot twee illustraties van Vr. Ger. zijde. 

 

Er zijn twee glazen die met water te vullen zijn. Wij gieten dit water uit boven die glazen en zien nu 

dat het ene gevuld wordt, het andere niet. Oorzaak? Het een staat omgekeerd. Het gieten is 
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hetzelfde, het water is hetzelfde maar het is de stand der glazen die verschil geeft. Alleen zij die 

wedergeboren zijn, ontvangen de genade van het verbond, de anderen die ongehoorzaam zijn aan de 

eis tot bekering en geloof, ontvangen die niet. In laatste instantie gaan de ongehoorzamen verloren 

omdat zij naar Gods eeuwige verwerping niet zijn bekeerd maar verhard. 

 

Men geeft zijn vrouw een trouwring om haar geloof in uw liefde te versterken. Als uw vrouw u nu 

later wantrouwt en meent dat ge daar reden voor gegeven hebt, wordt haar geloof in uw liefde niet 

versterkt al kijkt ze nog zo vaak naar die ring; niettemin blijft die ring een trouwring, bewijs dat ge 

haar eenmaal trouw beloofd hebt. 

 

Van Gods zijde is het sacrament de bevestiging van Zijn trouw indien men het in geloof aanvaardt, 

het is dat niet als men dat niet doet. Het geloof wordt niet versterkt door de sacramenten maar door 

het gebruik der sacramenten. Als we het eerste menen, is dit in wezen Rooms. 

Tot zover het standpunt der Vr. Ger. 

 

3.Wat zeggen Belijdenisgeschriften en Doopsformulieren. 

 

Voor we tot een beoordeling der twee richtingen vanuit de Schrift komen, willen we nagaan wat 

hun Belijdenisgeschriften en Doopsformulieren zeggen. 

 

De Heid. Cat., Zondag 27, antw. 74 zegt: ,,De kinderen moeten door den Doop als door het teken 

des verbonds der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden 

worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis  gebeurd is, voor dewelke in 

het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is”. De Ned. Gel. Bel. zegt in Art. 34: (De kinderkens der 

gelovigen) behoren het teken te ontvangen en het Sacrament van hetgeen Christus voor hen gedaan 

heeft”. - In het Doopsformulier voor de kinderen lezen we in het gebed vóór de doop: „dat Gij dit 

Uw kind genadiglijk wilt aanzien en door Uwen Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus 

inlijven“ In het Doopsformulier voor de volwassenen lezen we „dat de kinderen der Christenen  

uit kracht des verbonds gedoopt moeten worden” (de volwassenen moeten eerst hun zonden en hun 

geloof in Christus beleden hebben). In deze uitspraken staat dus dat de kinderdoop een teken of 

merkteken des verbonds is, de kinderen uit kracht, d.i. op grond van het verbond moeten gedoopt 

worden en wordt er gebeden dat het te dopen kind in Christus ingelijfd mag worden, het is het dus 

nog niet. Daarbij zegt de Belijdenis in ,,De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten” dat de kinderen 

der gelovigen heilig zijn, „niet van nature maar uit kracht van het genadeverbond”, d.w.z. niet 

subjectief, persoonlijk, maar objectief, als begrepen in het verbond. De Vr. Ger. kunnen zich op 

deze zinsneden beroepen en ze tot staving van hun inzicht aanvoeren. 

 

Echter, er is ook een keerzijde. In Art. 34 gaat vooraf: ,,Men behoort (de kinderkens der gelovigen) 

te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden 

werden”. En in het Doopsformulier voor de kinderen vinden we in de dankzegging na de doop 

„dat Gij ons en onzen kinderen, al onze zonden vergeven hebt en ons tot lidmaten en alzo tot Uwe 

kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt.” Nu willen de 

Vr. Ger. het „ons en onzen kinderen” opvatten als de kinderen der gelovigen in het algemeen, over 

het rond der aarde, voor nu en voor later en wijzen daarbij op Deut. 29: 14. 15, maar dit laat het 

vervolg van het dankgebed niet toe dat luidt „dat Gij dit (pas gedoopte) kind altijd wilt regeren 

opdat het in de Heere Jezus Christus wasse en toeneme“. Wat kan wassen en toenemen is al 

aanwezig; de Ver. Ger. kunnen de kinderen met deze zinsneden voor ogen dus voor wedergeboren 

houden. 

 

Men ziet dat men op grond der Belijdenis en der Formulieren tweeërlei standpunt kan innemen. De 

twist is er dus door tegenstrijdigheid in de Belijdenis waarin de beide standpunten van vroeger - zie 
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citaat van Dr. Bavinck - in wezen voorkomen, deze laten zich niet verzoenen en hebben nu 

scheiding veroorzaakt. 

 

4.De misverstanden. 

a. Twee verbonden. 

 

De misverstanden tussen beide groepen inzake het verbond vloeien voort uit het niet onderscheiden 

der verbonden in Gen. 17. Niet dat deze voor de gelovigen van nu zijn maar we willen de dingen 

eerst vanuit hun standpunt bezien. 

Beide groepen beroepen zich op Gen. 17: 7 als uitgangspunt maar dan nemen de Ver. Ger. vs. 21 

om te bewijzen dat het verbond alleen voor de uitverkorenen geldt, terwijl de Vr. Ger. 

voortbouwend op de stelling dat de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, vs. 10-14 voor 

ogen houden en zeggen dat de kinderen van gelovige ouders in het verbond begrepen zijn en 

daarom gedoopt moeten worden. Zo gaan ze langs elkaar heen en vinden elkaar niet. Gal. 4 zegt dat 

het twee verbonden zijn, het een baart tot dienstbaarheid, dat is wat Hand. 7: 8 noemt het verbond 

der besnijdenis, het ander te noemen het verbond der vrije, is het voornemen dat naar de verkiezing 

is, Rom. 9: 11. Dit laatste is een verbond in een verbond. De Vr. Ger. zouden dan in hun visie op 

grond van Gen. 17: 10-14 kunnen dopen en de doop als een teken beschouwen, terwijl de Ver. Ger. 

kunnen zeggen: Niet al Israël is Israël. 

 

Mogelijk zal men zeggen: Er staat èn in vs. 4 èn in vs. 7 èn in vs. 10 èn in vs. 19 „Mijn verbond”, is 

dit dan niet hetzelfde verbond. Het antwoord is ontkennend. In het ,,Mijn verbond” van vs. 4 wordt 

Abraham gesteld tot een vader van vele volken, dit is een onvoorwaardelijk verbond, in vs. 7 en 8 

betreft „Mijn verbond” iets anders, n.1. dat God zijn God zou zijn en die van zijn natuurlijke 

nakomelingen, in hun geslachten, in vs. 7 is het mede onvoorwaardelijk; in beide gevallen is dit een 

Goddelijke beslissing; in vs. 10 echter moet de mens iets doen, toch heet de instelling der 

besnijdenis ook „Mijn verbond”. Men ziet dat in deze drie gevallen de inhoud telkens verschillend 

is. Nemen we nu vs. 19 er bij, dan blijkt dat het „Mijn verbond” hier weer een zuiver Goddelijke 

beslissing is, onvoorwaardelijk. We moeten dus wèl onderscheiden; dit blijkt ook uit Ex. 19: 5; 

Deut. 17: 2; 31: 20; Joz. 7: 11; Richt. 2: 20; Jer. 11: 10; Hos. 8: 1 waar de Israëlieten het moesten 

houden en het voorwaardelijk is, d.w.z. het kon falen en uit Lev. 26: 9, 15, 42, 42, 44 waar het er 

een aanduidt dat van Gods wege gehouden wordt ook al faalt de mens. Het „Mijn verbond” van 

Gen. 17: 10 is daarom een ander dan dat van 17: 19, maar beide heten „Mijn verbond” omdat ze van 

God uitgingen. Zo wordt Gal. 4 bevestigd: 

 

Indien men elkaar kon toegeven dat er tweeërlei verbond is, was er al iets gewonnen. Wel zeggen 

de Ver. Ger. dat er een verbond is in wijdere en engere zin maar dit is dan niet juist. De Vr. Ger. 

zeggen dat er één verbond is, ook dat is niet juist. Beide groepen onderscheiden niet en de eerste 

stap tot het oplossen der dingen zou zijn te zien dat er twee verbonden zijn. Nogmaals zij gezegd 

dat we ons hier op Geref. bodem stellen en hen van daaruit beoordelen. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI No. 8. AUG. 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 8. 

 

HEBREEËN 11. HET GELOOF VAN NOG ANDEREN. 

 

Samuël en de Profeten. 

 

En wat zal nog meer noemen. Want de tijd zal mij ontbreken om te verhalen van  Samuël en de 

Profeten                                                                                                                                       Vs. 32. 

 

Samuël. Het is bij hem niet zo gemakkelijk te zeggen waarop de apostel zinspeelt. Is het op het 

voorval vermeld in 1 Sam. 12: 16-18: Samuëls gebed en het daarop volgende onweer in de 

oogsttijd, een ongekend feit. Of is het, het onweer dat kwam toen de Filistijnen kwamen nadat ze 

gehoord hadden dat Samuël Israël bijeenvergaderd had te Mizpa en zij opkwamen om hen aan te 

vallen en het einde was de steen der hulpe: Eben Haëzer, 1 Sam. 7: 5-13. Hoe dan ook, Samuël 

heeft geloof betoond en daaruit geleefd. 

 

De Profeten. De apostel heeft nu zes namen genoemd en komt nu als zevende tot de profeten die hij 

samenvat. Ook zij waren voorbeelden van geloof en bewezen de kracht ervan zowel in wat zij 

deden als in wat zij leerden. Uit het vervolg blijkt dat hem o.a. Elia en Eliza voor de geest zijn 

getre-den maar ook Daniël en zeker anderen als Jesaja en Jeremia. Zij verdroegen in hun geloof 

alles wat hun door hun zending ten deel viel. Steeds was het: „Alzo zegt de Here”. Zij hielden niets 

achter van wat zij bekend moesten maken hoewel het hun menigmaal een last was en zij wisten dat 

hun boodschap niet aangenomen zou worden. Zij waren onverschrokken, weerstonden tegenstand 

en smaad, verhardden hun aangezicht (Ez. 3: 8, 9) en onderwierpen zich nederig aan Gods eisen 

(Jes. 20: 3; Jer. 27: 2, Ez. 4: 11,12). Hun woord, toen veelal verworpen, rijst in steeds meer glans 

naar voren en hun loon zal eenmaal zeker zijn van de God die zij dienden. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 68. 
 

Rom. 8: 20. Want de schepping is aan de doelmissing onderworpen (niet vrijwillig maar om 

Diens wil die haar [daaraan] onderworpen heeft), op hoop dat ook de schepping zelve zal 

vrijgemaakt worden van de slavernij der vergankelijkheid (om te komen) tot de vrijheid van de 

heerlijkheid der kinderen Gods. 

 

De doelmissing. De S.V. zet het Gr. woord “mataiotès” met meerdere anderen door ijdelheid over, 

de Nwe Vert. heeft vruchteloosheid. Die „ijdelheid” betekent niet pronkzucht of hoge eigendunk 

maar wijst de vergankelijkheid aan, het komen van het ene geslacht na het andere, Pred. 1: 4, hun 

onzinnigheid en dwaasheid, 2: 12, het vergeten worden, 2: 16, de onderdrukking en nijd, 4: 1,4 enz., 

in één woord al wat de Prediker opsomt en hij ijdelheid der ijdelheden en kwelling des geestes 

noemt. We meenden dat we dit alles het best konden samenvatten onder doelmissing; alleen houde 



Uit de Schriften 1959 Pagina 78 
 

men in het oog dat dit woord hier niet is de overzetting van het woord zonde (“hamartia”) maar wil 

uitdrukken dat de schepping haar doel niet kan bereiken al is er in de mensenwereld nog zoveel 

goed streven. 

 

Om Diens wil. De schepping is aan deze doelmissing, de „ijdelheid” onderworpen door een macht 

die er haar invoerde. De vraag is wie die macht is. Sommigen menen dat het de mens is, die heeft, 

volgens 5: 12, de zonde in de wereld gebracht en daarmee de vergankelijkheid, anderen nemen aan 

dat het God is. Laat ons letten op wat het Woord „om” betekent. Dit is in het Grieks dia gevolgd 

door een woord in de vierde naamval, het betekent dan: wegens, omwille van. Nu zijn hier drie 

machten bij betrokken: hij om wiens wil dit  gebeurd is, Hij die het deed, hij aan wie ze 

onderworpen is. De eerste is Adam, de tweede God, de derde Satan, die het geweld des doods heeft, 

Hebr. 2. We menen dat het God is die onder de zonde besloten heeft en Satan nu de macht des 

doods heeft en de wereld in vruchteloosheid en ijdelheid houdt omwille van de mens die zijn doel 

niet bereikte. Er is dus een dubbele binding: de zonde van Adam en het recht dat God aan Satan 

gegeven heeft wat blijkt uit zijn twisten om het lichaam van Mozes, Jud.: 9. Wel verzet zich de 

mens tegen deze onderwerping maar het baat hem niet, hij is aan de broosheid en vergankelijkheid 

onderworpen en daarmee aan Satans macht. Niemand kan zich bevrijden van het graf, Ps. 89: 49 en 

niemand kan een reine geven uit een onreine, Job 14: 4 en beiden zijn nodig om aan de doelmissing, 

de ijdelheid, te ontkomen. 

 

Dit was onze Here niet. Hij behoefde niet te sterven omdat Hij innerlijk en uiterlijk de wet niet 

vervuld had; Adams zonde is tot Hem niet doorgegaan. Hij staat buiten deze onderwerping. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No. 80. 

6. De kroon der rechtvaardigheid. 

 

a. De hoop en de prijs. 

 

Er is voor elke sfeer van zegening een hoop. Zo is er voor Israël de hope Israëls, Hand. 28: 20; voor 

de Abrahamietische gelovigen de hoop der rechtvaardigheid, Gal. 5: 5 Welke uitloopt op de hoop 

der heerlijkheid Gods, Rom. 5: 2; voor de Gemeente die Zijn Lichaam is, is er de hoop van Zijn 

(Gods) roeping, Ef. 1: 18; deze is onderscheiden van de vorige doordat zij èn in rijker sfeer is èn 

eerder wordt verwerkelijkt. 

 

Bij elke sfeer wordt ook een prijs in het vooruitzicht gesteld; deze wordt wel niet altijd zo genoemd, 

maar is er. Deze houdt verband met de voor de Here gedane arbeid: In Israëls sfeer is dat het heer 

zijn over „tien of vijf steden”. - Bij de Abrahamietische gelovigen het loon op het werk des geloofs, 

de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop, wat zal blijken in de uitschittering van 

heerlijkheid; de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere. - Bij het Lichaam is sprake van de 

prijs der roeping Gods die Boven is. Deze kan verkregen worden na wettig gelopen te hebben en 

houdt verband met het Christus willen kennen in de kracht Zijner opstanding en het deel hebben aan 

Zijn lijden. 

 

b. De Kroon. 

 

De Schrift spreekt van meer dan één kroon. Er is de kroon des levens, Jak. 1: 12. die der 

heerlijkheid, 1 Petr. 5: 4, die der rechtvaardigheid, 2 Tim. 4: 8; zij houden verband met het beproefd 
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geworden zijn, Jak. 1: 12, met arbeid voor de Here, 1 Thess. 2: 19; Fil. 4:1, met het verdragen, 2 

Tim. 2: 12. 

 

In 1 Kor. 9: 24 wekt Paulus op om een prijs te behalen, deze noemt hij in vs. 25 een kroon; uit het 

verband blijkt dat deze verbonden is met het voor de Here gedane werk, zie vs. 20-23 en het zijn 

lichaam tot dienstbaarheid brengen, vs. 27. 

 

Prijs en kroon staan in zekere verhouding, ze zijn niet geheel identiek; de kroon wijst op wat het 

behalen van de prijs medebrengt. Bij de Olympische spelen werden oudtijds de namen der 

prijswinnaars in alle Griekse steden bekend gemaakt, zij werden met ere in hun vaderstad ingehaald 

en kregen een standbeeld bij de Olympus. Daarbij werden zij ereburger van hun stad, voor hun 

leven, vrijgesteld van belastingen en kregen een plaats in de raad van bestuur, zij mochten mede 

heersen. 

 

De hoop der Verborgenheid is met Christus te mogen gezet worden in de overhemelen, Ef. 2: 6; 

alleen hier komt het woord „medezetten” in die sfeer voor; de prijs is het mogen komen tot de 

uitopstanding, Fil. 3: 11, de kroon is het met Christus mogen heersen, 2 Tim. 2:12. Deze kroon is de 

hoogste omdat ze wordt toegekend in de hoogste roeping; ze is die welke verkregen kan worden in 

de strijd des geloofs tegen de machten en overheden, de geweldhebbers dezer wereld en de 

duisternissen dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de overhemelen. Dit is één zijde. Een 

andere houdt dit in; ze is de kroon der rechtvaardigheid omdat God er ten volle door 

gerechtvaardigd wordt in Zijn beleid t.o.v. het voornemen der eeuwen en de bedeling van het grote 

geheim; En bovenal is het de kroon der rechtvaardigheid omdat haar verkrijgers niet anders willen 

dan ten volle bekleed te worden en te staan in de gerechtigheid Gods die door het geloof van 

Christus is waardoor men alleen volmaakt gesteld kan worden in Hem. 

 

De kroon der rechtvaardigheid is Paulus ten deel gevallen, „in die dag”, de tijd der „ontbinding”, 

zijn wederkeer uit het graf. De Christenheid wil de kroon bij het sterven of als ze aan een 

„voorlopige zaligheid” denkt bij het eindgericht. Geen van beide is juist. Niet Paulus’ ziel is 

gekroond of verwacht deze kroning in de „jongste dag”, maar Paulus is „naar ziel en lichaam” 

gekroond op de dag zijner uitopstanding. Het lichaam zijner vernedering - hij is waarschijnlijk ont-

hoofd - is in een ogenblik van gedaante veranderd toen de Here Jezus (onzichtbaar) bij zijn graf 

neerdaalde en hem Zijn heerlijkheid deed binnengaan en hij medegezet werd. Nu wacht hij met 

Christus tot Diens openbaring. Maar dit wachten houdt geen stilzitten in maar een activiteit: een 

medewerken met het Hoofd. 

c. Niet alleen mij. 

 

„Niet alleen mij maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad”, vs. 8b. 

De kroon kan ook gewonnen worden door anderen: zij die evenals Paulus de verschijning des Heren 

Jezus in hun leven liefhebben. 

Er is meer dan één verschijning. Er is de verschijning in het vlees waarop 2 Tim. 1: 10 doelt; die 

waarbij aan Paulus de verborgenheid bekend gemaakt is, Hand. 26: 16; dan die Zijner toekomst, 2 

Thess. 2: 8, welke zeker wel is die van de grote God en Behouder van Tit. 2: 13, 1 Tim. 6: 14 en 2 

Tim. 4: 1. Van deze moet die van 2 Tim. 4: 8 onderscheiden worden. Evenals de verschijning aan 

Paulus na die van Hand. 9: 3 een onzichtbare was, Hand. 26: 16, zo is het die op de tijd zijner 

ontbinding. 
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We hebben dus dit: 

1. Verschijning in het vlees. Zichtbaar. 2 Tim. 1: 10 

2. Verschijning aan Paulus na Hand. 9. Onzichtbaar voor anderen, Hand. 26: 16. 

3. Verschijning aan Paulus bij zijn graf. Onzichtbaar voor anderen, 2 Tim. 4: 8. 

4. Verschijning in heerlijkheid. Zichtbaar. 2 Tim. 4:1. 

 

Zij die met Paulus jagen naar de uitopstanding en deze verborgen verschijning lief hebben in hun 

leven, verkrijgen ook eenmaal de prijs, de uitopstanding, die leidt tot de kroon, het al nu met 

Christus gezet worden en al nu aan de overheden en machten Gods veelkleurige wijsheid bekend 

maken, Ef. 3: 10. 

 

Wij geloven dus dat het Lichaam van Christus in heerlijkheid zich steeds uitbreidt. Gaandeweg zijn 

er overwinnaars die de prijs en daarmee de kroon behalen. Het is niet zo dat, om een vergelijking te 

maken, het feest om 8 uur begint maar alle overwinnaars om half 8 komen, het is zo: te aller uur of 

half uur of kwartier (om zo in het beeld te blijven spreken) komen er overwinnaars binnen en 

worden gezet. Verschillende ,,te dien dage’s” zijn elkaar opgevolgd, omdat er verschillende 

prijswinnaars zijn geweest, deze negentien eeuwen door. Hoe lang dit nog zal doorgaan is niet 

bekend. Eenmaal sluit deze bedeling af als de roeping er toe niet meer verstaan wordt - dat is de 

menselijke zijde -, als het aantal, naar de verkiezing gezien, vol is - dat is de Goddelijke kant. 

 

Wat het deel is dergenen die wel de hoop hebben maar niet de prijs verkrijgen, laat de Schrift in het 

midden. Of een latere persoonlijke opstanding hun deel wordt of een groepsopstanding is niet te 

zeggen. Zeker is dat de uitopstanding leidt tot een voortdurende uitbreiding van het Lichaam en dat 

nu al door de overwinnaars Gods veelkleurige wijsheid aan de overheden en machten bekend 

gemaakt wordt, anders zou Ef. 3: 10 niet waar zijn. Men zegge niet dat dit op aarde al gebeurt, hier 

doen we het aan mensen, niet aan overheden en machten die we niet kennen; pas als we Boven zijn 

kunnen we dit doen. 

 

Er is de hoop èn de prijs met de kroon. De hoop is er voor allen die de roeping verstaan hebben, de 

prijs en de kroon zijn voor hen die in de roeping gejaagd hebben naar het doel en verdragen hebben, 

2 Tim. 2: 11, 12. 

 

Eens worden zij wier leven Christus is met Hem in heerlijkheid geopenbaard, Col. 3: 1-4. Dan zal 

God door hen ten volle aantonen waartoe de uitnemende rijkdom van Zijn genade leiden kan door 

Zijn goedertierenheid over hen in Christus Jezus. Deze zal uitschitteren gedurende de (twee) 

toekomende aionen, Ef. 2: 7. 

 

7.Slotgedeelte. 

 

1. Al geloven we dat de tegenwoordige bedeling eenmaal afgesloten wordt, daarmee is niet 

bedoeld te zeggen dat God later niet meer tot de heerlijkheid van het Lichaam zou roepen. Alle 

uitverkiezing in de Schrift is mede ten bate van vele anderen. In Israëls heil zullen eenmaal de 

volken delen, in dat van de Romeinengroep vele zuchtende schepselen. We geloven dat dit ook met 

het Lichaam van Christus het geval zal zijn: God zal deze groep voorhouden om daardoor anderen 

te roepen dit heil ook deelachtig te willen worden. Daarom menen we dat het Lichaam zich ook in 

de toekomende aionen nog zal uitbreiden en het eenmaal zal zijn: God alles in allen. 

 

2. Wat betreft de uitopstanding is nog dit te zeggen: Paulus wilde Christus op nog andere wijze 

leren kennen dan hij tot op dan toe gedaan had, Fil. 3: 10. Hij verlangde rechtstreekse kennen van 

de Here, niet door geloven maar door aanschouwen. Tot deze kennis kon hij echter pas komen als 
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zijn lichaam veranderd zou zijn, en wel door de uitopstanding, tot gelijkvormigheid aan het lichaam 

der heerlijkheid des Heren. 

 

Dit volgt ook uit wat vs. 10 verder zegt: de kracht Zijner opstanding. Hoe kon hij deze kennen tenzij 

hij ze ervaren had. dus opgestaan was. Het gaat hier niet over de werking van Christus’ kracht in het 

heden, Ef. 3: 7, 16, 20; Col. 1: 11, 29, ook niet over de kracht der opstanding die eenmaal werkzaam 

zal zijn bij de opstanding van allerlei groepen van mensen maar over de kracht Zijner opstanding; 

op deze wordt gewezen in Ef. 1: 19, 20; ze is de uitnemende grootheid van Gods kracht, een naar de 

werking der sterkte Zijner macht. Het is dus een andere dan de kracht van Christus die nu inwerkt 

(zie hierboven). Een zeer eminente geestverwant heeft dit uit het oog verloren en is zo gekomen tot 

een toekomstige uitopstanding; dit strijdt met 2 Tim. 4: 8 en Ef. 3: 10. 

 

Paulus wenst nog iets te kennen: de gemeenschap Zijns lijdens. Men zal zeggen: Hij had al veel 

voor d.i. om wille van Christus geleden. In Col. 1: 24 spreekt hij over de verdrukkingen die hij had 

voor Christus’ Lichaam. Hij zegt: „Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees 

(niet: de overblijfselen maar:) het tekort der verdrukkingen van Christus voor Zijn Lichaam, 

hetwelk is de gemeente (d.i. voor de gemeente die Zijn Lichaam is). Het woord door de S.V. 

overgezet door „overblijfselen”, wijst steeds een tekort of ontbreken aan (zie: Lk. 21: 4; 1 Kor. 16: 

17; 2 Kor. 8: 14, 14; 9: 12; 11: 9; Fil. 2: 30; 1 Thess. 3: 10 len Col. 1: 241); Brouwer zet dan ook: 

„en wat er nog aan de verdrukkingen van Christus ontbrak”. We moeten dit echter niet zo verstaan 

dat er nog wat ontbrak aan wat Christus gedaan en geleden heeft en dit nu door Paulus zou moeten 

worden aangevuld, het gaat niet over Christus’ werk maar over de verdrukkingen van Christus, d.i. 

voor Hem tengevolge van Paulus’ bediening; die onderging hij in het vlees ten bate van de 

Gemeente. Het voorzetsel „van” is een tweedenaamval- vorm van het lidwoord ho, n.1. tou en drukt 

hier, evenals in 2 Kor. 1: 5, waar staat: het lijden van Christus, uit dat het „voor” betekent. 

 

We geloven echter niet dat Paulus in Fil. 3: 10 dat lijden op het oog heeft; het gaat hier over een 

gemeenschap met het tegenwoordige lijden (in de geest dan) van Christus. Dit is mogelijk een lijden 

om de verwerping door de mens die het bewerkte heil niet wil aanvaarden, een lijden vanwege het 

klein geloof der Zijnen, het niet zien van het Geheim en de vervolging van Gods kinderen. Hierin 

wil Paulus delen, maar ook dit kan pas na zijn opstanding. In Fil, 3: 10a en b handelt Paulus dus niet 

over wat hij zou kunnen doormaken vóór zijn dood, nog minder gedurende zijn dood, als 

ontlichaamde ziel, maar over zijn na de uitopstanding volgende leven bij Christus. 

 

Wat van onze Here staat in Jes. 63: 9, dat Hij in al Israëls benauwdheden ook benauwd was, vindt in 

Fil. 3: 10 zijn tegenhanger. Christus deelt ook nu in het lijden dat zo veelszins geleden wordt en 

bewijst ook hiermede dat Zijn liefde onveranderd is. 

 

3. Voor ons zijn Paulus, en zeker ook Timotheus en Lukas en zo vele anderen, al lang bij 

Christus en brengen ze Hem lof voor Zijn genade. Hoe heerlijk moet het zijn als de Here Jezus ook 

eenmaal persoonlijk aan ons graf zal staan zoals Hij dat eenmaal deed bij Lazarus’ graf maar dan 

voor anderen onzichtbaar. En als Hij ons dan toeroept uit te komen, zullen we Hem in een 

ongekende heerlijkheid zien en met Hem persoonlijk opgevoerd worden om gezet te worden in de 

over- hemelse gewesten. Christus daalt telkens weer voor elk der overwinnaars uit het 

Burgercentrum in de hemelen af, d.i. uit de overhemelen, wekt op, verandert, maakt levend en voert 

op naar de hoogste plaats der eer. Hij is niet gebonden om daarmee te wachten tot Zijn wederkomst, 

want Hij heeft alle dingen Zichzelve volkomen onderworpen, Fil. 3: 21. Door de uitopstanding 

worden we geleid tot de Vader der heerlijkheid en wordt het werk des Geestes die uit dat des Zoons 

het hoogste genomen heeft voor de overwinnaars voleindigd. Het kan niet hoger en gaat alle kennis 

te boven. Laat ons het Goddelijk Wezen prijzen voor zoveel heil en met Paulus hartgrondig 

instemmen: 
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„Hem, (zeg ik), zij de heerlijkheid in de Gemeente en in Christus Jezus( grondtekst) in alle 

geslachten in de aionen der aionen. Amen”, Ef. 3: 21. 

 

H. De grote Overwinnaar, de Here Jezus Christus. 

 

Dit hoofdstuk kan niet afgesloten worden zonder nog met een enkel woord stil gestaan te hebben bij 

de grote Overwinnaar die de dood verslonden heeft. Hebben velen de vrees voor de dood 

overwonnen, niemand heeft de dood zelf kunnen overwinnen, geen machtige, geen enkele 

godsdienststichter, geen mens die men voor een onsterfelijk wezen of geïncarneerde godheid hield 

of houdt. Dit heeft alleen Hij gedaan die de Eerste en de Laatste is, die van de dood niet gehouden 

kon worden en Hem prijs moest geven. 

 

Christus heet de Eerstgeborene uit de doden, Col. 1:18. Nu geeft het Eerstgeborene zijn wel mede 

een voorrang aan maar tevens een geboren zijn en zo mogen we in Hem een geborene uit de dood 

zien. Dit is een Goddelijk mysterie. We zien wel dat uit leven, leven voortkomt maar het is een 

ongekend feit dat leven uit de dood geboren wordt. Daarin komt Gods grote macht en kracht uit. 

Christus’ lichaam, neerliggend in de dood, werd als het ware de moederschoot en tevens de 

geborene zelf. Hetzelfde lichaam werd opgewekt maar verkreeg een luister die daarna nog is 

toegenomen. Daarom heet Hij de nieuwe mens, de Kainosmens, Ef. 4: 24, d.i. de voor het eerst 

geziene, daar vóór nog niet bestaande, en tevens de jonge, de Neosmens, Col. 3: 16, de pas ontstane. 

Zijn lichaam werd niet achtergelaten in de Hades, het werd herboren door de inwerking van Gods 

geweldige kracht. 

 

Christus heeft de dood teniet gedaan, 2 Tim. 1: 10: deze is Hem ten volle onderworpen evenals alle 

andere dingen dit zijn. In Zijn opstanding ligt aller opstanding vast. En al worden we dan evenals 

David in het Dodenrijk gebed, Hij is ook daar door Zijn Geest. En dit niet alleen, de dood kan niet 

scheiden van Zijn liefde. Hij sterft niet meer en heeft leven en onvergankelijkheid aan het licht 

gebracht. We moeten dit vooral in gedachtenis houden, 2 Tim. 2: 8 en Hem daarvoor, hoe gebrekkig 

ook, eer en dankzegging toebrengen. 

 

Wat is de ene Doop? 
 

No. 56.  

 

b. De kinderen heilig. 

 

In het Doopsformulier wordt gesproken over het ,,in Christus geheiligd” zijn. We menen dat men 

dit van zuigelingen niet zeggen kan. Uit Rom. 15: 16 blijkt dat het geheiligd worden gebeurt door 

de Heilige Geest, d.i. een ervaring of verkrijging op de weg des heils. Nu is er in 1 Kor. 1: 2 sprake 

van drieërlei gelovigen: de geheiligden, de heiligen en de aanroepers van de naam des Heren. De 

geheiligden zijn ongetwijfeld de volmaakten van 1 Kor. 2: 7; de heiligen zijn zo ver nog niet, zij 

zijn jonge kinderen in Christus, die nog melk nodig hebben, 3: lb; de aanroepers zijn als het ware de 

geestelijk nog niet geborenen. Het gaat daarom niet op te zeggen dat zuigelingen in Christus 

geheiligd zijn; voor de geheiligden is de vaste spijs des Woords en zuigelingen hebben daarvan nog 

niets gehoord. De heiliging is een voortschrijden op de weg der behoudenis, een dat toegebracht 

wordt door de Heilige Geest, het verder gestalte geven van Christus in ons en dit is er bij de 

zuigeling zeker nog niet al is deze uit gelovige ouders geboren. 

 

Dit wordt te meer beklemtoond door de toevoeging in 1 Kor. 1: 2 van de woorden: in Christus Jezus 

(geheiligd in Christus komt nergens voor). We vinden de term: Christus Jezus, met uitzondering van 
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Hand. 5: 42 en 24: 24, alleen bij Paulus, 96 maal.) en als we hem nagaan blijkt dat men pas in 

Christus Jezus komt als men der zonde dood is, Rom. 6: 11; dan is er geen vonnis meer tegen zo 

iemand, 8: 1 en is men vrijgemaakt. Dit gebeurt door een doop, maar niet een in water maar in 

Christus dood, 6: 3, 4 en Gal. 3: 27. Dit woord kan dus geen onbewuste zuigelingen gelden die nog 

tot in Christus moeten gaan geloven. Te zeggen dat men mag aannemen dat God hun het 

geloofsvermogen gegeven heeft, is, nog afgezien dat de Schrift nergens leert dat het geloof een gave 

is, niet afdoende, want het gaat hier over een wandel des geloofs, om de rechtvaardiging en deze ligt 

achter de wedergeboorte (die de Geref. houden voor inplanting van het geloofsvermogen). 

 

In 1 Kor. 7: 14 worden de kinderen heilig geheten; indien dit woord innerlijke reinheid aangaf, 

zouden alle kinderen van gelovigen al behouden zijn. De praktijk leert anders, daarom kan dit vers 

niet anders opgevat worden dan in objectieve zin; heilig is eenvoudig datgene wat afgezonderd is 

voor God. 

Dat het heilig zijn der kinderen in die zin opgevat moet worden blijkt uit het begin van dit vers: de 

ongelovige man is geheiligd door de (gelovige) vrouw; indien het hier een innerlijke gesteldheid 

aangaf, zou dit er niet hebben kunnen staan, dan toch zouden allen die een ongelovige man of 

vrouw hadden de andere partij tot gelovige en behoudene maken en dit leert de Schrift noch hier 

noch elders. Van innerlijke heiligheid t.o.v. de kinderen is hier dus geen sprake. 

 

c. Het gebruik. 

 

Er is echter meer. We geloven dat beide partijen te weinig gelet hebben op wat in hun eigen 

Belijdenisgeschriften aangaande sacramenten is neergelegd en de conclusie die er uit volgt niet 

trekken. Art. 33 der Ned. Gel. Bel. zegt, dat God in de sacramenten Zijn beloften verzegelt - dit is 

Vr. Ger. - en dat ze dienen om het geloof te voeden en te onderhouden, - dit is Ver. Ger. -; het zijn 

zichtbare waartekenen en zegelen van een onzienlijke zaak; de Heid. Cat. zegt in Antw. 66 dat God 

door het gebruik ervan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt (de 

belofte is dan dat Hij vanwege Christus’ offer vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt). 

Wat verzegeld wordt is aanwezig en van waarde, anders zou het sacrament „ijdel en ledig” zijn. We 

moeten naar de formulering van wat sacramenten zijn dus aannemen dat zuigelingen al vergeving 

van zonden moeten hebben ontvangen ( terwijl ze goed noch kwaad gedaan hebben) en al kunnen 

geloven, want dat is wedergeboorte, 1 Joh. 4: 1; alles volgens de definitie van wat een sacrament is. 

Maar daarbij blijft het niet, er staat dat het gebruik verzegelt. En dat is het wat de partijen vergeten. 

Waar het gebruik alleen kan gebeurden als men dit bewust doet (evenals het avondmaal) en dit bij 

zuigelingen niet mogelijk is volgt uit de door hen zelf ontworpen en gehandhaafde formulering dat 

noch Ver. Ger. noch Vr. Ger. op grond van hun eigen Belijdenis zuigelingen kunnen dopen; want - 

het zij herhaald - alleen het gebruik der sacramenten verzegelt. 

 

Dit verzegelen betreft niet het verbond, zoals de Vr. Gr. zeggen maar het eigen geloof; dit zegt de 

Heid. Cat. in Zondag 26, antw. 69: ,,dat ik van al mijn zonden gewassen ben “ Zuigelingen hebben 

nog geen dadelijke zonden gedaan en kunnen daarvan niet gewassen worden; blijft dan, dat zij 

,,door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd zijn”, Antw. 70, Maar 

om dit te versterken moet het sacrament gebruikt worden en dat doen zuigelingen niet; ze weten 

trouwens niet eens wat dit alles betekent en al wil men met Dr. Bavinck aannemen dat God hun het 

geloofsvermogen ingeplant kan hebben, dan wordt dit vermogen toch niet versterkt want het kind 

zelf gebruikt het sacrament niet, tenzij men aan het bedienen van de doop zekere kracht zou 

toeschrijven, maar dit is Rooms. 

 

Als men zuigelingen op grond van het verbond doopt, wat men moet doen op grond van de Vijf 

Artikelen tegen de Remonstranten waar in Art. I-17 staat dat ze uit kracht van het genadeverbond 

gedoopt moeten worden, is de doop alleen een teken en geen sacrament, want dit is, volgens de 
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omschrijving: teken èn zegel; als hij teken èn zegel zou zijn doet hij echter aan zuigelingen nog 

niets want het sacrament moet gebruikt worden; als men het er voor houdt dat het kind weder-

geboren is omdat het een kind van gelovige ouders is, doopt men niet op grond van het geloof van 

het kind maar op grond van een veronderstelling of een houden voor (wat op hetzelfde neerkomt), 

eigenlijk is dit op grond of van het geloof der ouders of op dat van hen en andere ook zo ingestelde 

geloofsgenoten, maar in wezen is deze doop toch geen sacrament, want dit moet gebruikt worden 

door de betrokkene zelf. 

 

Met de Belijdenis in de hand raakt men dus in een beklemming. Indien men het verbond in bredere 

zin wil handhaven, zoals Cat. en Gel. Bel. voorschrijven, kan men de omschrijving van sacrament 

niet doorvoeren, n.1 als teken èn zegel, want dan zijn er vele niet uitverkorenen die de kinderdoop 

wel als teken ontvangen en moeten ontvangen als geborenen in het Verbond maar niet verzegeld 

worden bij de doop, eenvoudig omdat er geen genade aanwezig is of ooit zal zijn. Indien men het 

sacrament wil handhaven, n.1. dat het gegeven genade verzegelt, dan kan men het verbond niet in 

bredere zin nemen maar moet men het vernauwen als alleen opgericht met de uitverkorenen, maar 

dan zijn Cat. en Gel. Bel. niet juist die alleen van een teken spreken. De twist en tweedracht ligt dus 

in onjuistheid van de Belijdenis die daarmee bewijst gebrekkig mensenwerk te zijn. 

 

Dit is mede ontstaan omdat men de omschrijving van wat men meent een sacrament te zijn ontleend 

heeft aan Rom. 4: 11 waar de besnijdenis een teken en zegel heet, iets dat alleen voor Abraham gold 

en hoogstens voor de ingeborenen van zijn huis indien deze in de voetstappen van zijn geloof ge-

wandeld hebben, waarvan de Schrift niets zegt. Het zou alleen kunnen gelden indien, ten le de doop 

de besnijdenis vervangen heeft, 2e de doop, indien hij de besnijdenis had vervangen, toegepast werd 

aan volwassen en al gerechtvaardigde gelovigen. Waar het eerste niet juist is, gaat het tweede ook 

niet op en vervalt tevens de doop als sacrament, hetzij als kinder- , hetzij als volwassendoop. 

 

d. Het houden voor wedergeboren. 

 

We kunnen niet op alles ingaan wat in dezen door de Belijdenisgeschriften geleerd wordt, het gaat 

hier om enkele hoofdlijnen; indien deze onjuist zijn, vervalt vanzelf de verdere opbouw ook. Op één 

punt zij in dit verband nog gewezen: op het houden voor wedergeboren (daargelaten dat de Schrift 

onder wedergeboorte iets anders verstaat dan de Gereformeerden). 

 

Vóór de doop wordt eerst gebeden of God het te dopen kind in Christus wil inlijven, de kleine was, 

hoewel al tot het verbond behorende, nog niet in Christus d.i. voor de Geref. nog niet 

wedergeboren; in de dankzegging na de doop wordt gebeden of God het (pas gedoopte) kind met 

Zijn Heilige Geest altijd wil regeren en het in de Here Jezus Christus zal mogen wassen en 

toenemen, wat betekent: wèl wedergeboren te zijn. De vraag is nu: Wanneer heeft die we-

dergeboorte plaats gehad: vlak vóór, onder of direct na de, doop, dus tussen de ene en de andere 

bede? Zweemt dit hier niet naar het Roomse?: door de handeling gebeurt de daad. 

 

5. De uitverkiezing. 

 

Nog een punt vraagt bespreking: de uitverkiezing. 

In diepste wezen wordt de strijd beheerst door de Calvinistische uitverkiezingleer, de leer van de 

verkiezing en verwerping. 

 

Als we de Schrift nagaan blijkt hierin het volgende: Abraham werd uitverkoren, Neh. 9: 7; is dit nu 

om anderen daarmee te verwerpen? De Schrift leert anders: in hem zullen alle geslachten gezegend 

worden, Gen. 12: 3. - Mozes en Aaron werden uitverkoren, Ps. 105: 25; was dit om de andere 

Israëlieten in Egypte te laten omkomen of tot hun behoudenis, vs. 27-45? - Aarons zonen werden 
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verkoren om als priesters te dienen, Deut. 21: 5; was dit ten koste of ten bate van Israël? - David 

werd uitverkoren, 2 Sam. 29: 1; zo ook Salomo, 1 Kon. 3: 8 en 1 Kron. 29: 1, Zerubbabel, Hagg. 2: 

23. Weer dezelfde vraag. - Dit zijn afzonderlijke personen. De Schrift leert ook de verkiezing van 

een stam, Juda, Ps. 78: 68. - En bijzonder die van een geheel volk, Israël; dit was „tot een volk des 

eigendoms”, Deut. 7: 6; 14: 2, e.a. Was het om de andere volken te verwerpen of om deze te 

zegenen, Rom. 15: 9-41? - In het N.T. vinden we dat de discipelen uitverkoren zijn, Joh. 6: 70; 13: 

18; 15: 16. Is het ook hier weer niet: ten bate van, Mt. 19: 28? - Paulus is uitverkoren, Hand. 9:15, 

weer: ten bate van anderen, zie hetzelfde vers. - Romeinse gelovigen werden uitverkoren om het 

zuchtende schepsel tot vrijheid te leiden, Rom. 8: 29, 30, 33 en vs. 21, - Anderen zijn het ook maar 

steeds met een doel, n.1. om anderen ten zegen te zijn. Daartoe is Christus bij uitnemendheid 

verkoren, 1 Petr. 2: 6. We vinden dus dat de verkiezing steeds is ten bate en niet ten koste van. 

 

Men zal als tegenwoord zeer waarschijnlijk wijzen op Rom. 9-11 en daaruit willen aantonen dat 

Calvijn toch gelijk had met zijn eeuwige verkiezing en verwerping, het verschrikkelijke besluit, 

zoals hij het noemde en waaronder hij heeft gezucht. Wij kunnen hierop niet ingaan, zie hiervoor 

„De Brief aan de Romeinen” van onze hand, maar merken op dat het voornemen naar de verkiezing 

niet de verwerping inhoudt, wat Calvijn meende, maar in strijd is met 2 Petr. 3: 9, maar dat Paulus 

in wezen Gods handelwijze in deze aioon aantoont en het niet over ’s mensen uiteindelijk lot gaat. 

Gods verkiezing betreft nu een deel en laat de overigen hun eigen weg gaan (niet: verwerpt ze, zoals 

Calvijn leert, voor eeuwig), maar Zijn einddoel is gericht op het ten goede voor allen. Dit bewijst 

Israël. God heeft het merendeel niet laten struikelen om het te laten vallen, dat is Calvinistisch, 

maar, nu ze gevallen zijn, brengt dit baat voor de Heidenvolken. Wat echter zal hun aanneming zijn, 

hun weer inplanting. - T.o.v. Farao merken we op dat er niet staat dat hij (en zijn volk) van te voren 

tot het verderf is toebereid, er staat wel dat de vaten der barmhartigheid van te voren bereid zijn tot 

heerlijkheid, 9: 22, 23. - De verharding betreft de geest van diepe slaap: het zoeken van de wet der 

rechtvaardigheid uit de werken der wet, het zich stoten aan de Rotssteen en in het algemeen het niet 

letten of willen letten op Gods daden. - Er blijft dat God door de uitverkiezing het geheel behoudt, 

daar loopt Paulus’ hele uiteenzetting op uit, er is een Goddelijk „totdat” t.o.v. de verharding: allen 

zijn onder de zonde besloten opdat Hij allen genadig zij. Zo spreekt de Heilige Geest bij monde van 

Paulus. 

 

Als de Ver. Ger. nu op Ismaël wijzen die voor hen wel verbondskind maar geen uitverkorene was, 

dan blijkt dat zij in plaats van Gods concrete woord iets geheel anders ingeschoven hebben. Uit 

Gen. 17: 18-21 zien we wel dat Ismaël niet „uitverkoren” was maar er staat niet dat hij „voor 

eeuwig verworpen” was. Izaak is uitverkoren maar niet, zoals men leert, tot eeuwige zaligheid in de 

hemel maar ter beërving van het in Gen. 17: 8 beloofde land; het gehele land Kanaän tot een 

olamische (aionische) bezitting, wat Ps. 105: 8-12 bevestigt. Dat is de belofte voor Izaak, Gen. 26: 

3, voor Jakob en diens nakomelingen, Gen. 28: 13, 14. Daar valt Ismaël buiten. Maar de Here heeft 

voor hem wat anders: Hij zal hem zegenen, vruchtbaar doen zijn, hem zeer vermenigvuldigen; 

daarbij zal hij twaalf vorsten gewinnen, 17: 20. Hierin staat niets van eeuwige verwerping, ook niets 

over het al of niet geloven en al of niet bekeren of over het al of niet behouden worden door 

Christus. Wie het er in legt, zet een stelsel voor Gods Woord in de plaats. - Eenmaal komen Ismaëls 

nakomelingen naar Jeruzalem om daar de Here te offeren: de schapen van Kedar en de rammen van 

Nebajoth zijn het bezit van de geslachten der twee oudste zonen van Ismaël, Gen. 25: 13. 

 

Enigermate parallel hiermee loopt Ezau. Ook hij wordt uitgesloten van het bezit van Kanaän. Houdt 

dit zijn eeuwige verwerping in? Neen, God gaf hem het gebergte Seïr, Deut. 2: 5, 12; Joz. 24: 4 en 

vernietigde zelfs de Horieten voor hem, Deut. 2: 22. Dat hij later uitgedelgd is, is niet vanwege zijn 

niet verkoren zijn, maar om het geweld, begaan aan zijn broeder Jakob, Obadja: 10. 

Beide partijen maken de grote fout dat zij Gods Woord niet nemen zoals het er staat en willekeurig 

dingen terug projecteren en tot een onjuist stelsel opbouwen, zij het onbewust, waarin de gelovigen 
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onder een ban gevangen geleid worden en waardoor bovenal aan Gods eer tekort wordt gedaan, ja 

Hijzelf in Wezen beledigd wordt door Hem dingen toe te schrijven die niet door Hem besloten zijn. 

 

6.De oplossing der geschillen. 

 

De oplossing der geschillen ligt noch in een weder tot elkaar zien te komen op grond der drie 

Formulieren van Enigheid zonder nadere verklaring zoals men nu (1959) wil, noch in een 

compromis, maar in het zien van Israël, niet in Palestina maar in de Schrift; of nog breder, in het 

rechtsnijden, d.i. volgens de grondtekst, het juist verdelen der Schrift. We hebben al uiteengezet dat 

de verbonden aan Abraham en aan Israël gegeven zijn en dat het Nieuwe Verbond niet met ons 

maar met het uitverkoren volk is opgericht en wordt voleindigd. Israël is de sleutel tot de Schrift. 

Indien men haar daarmee opent, zal men tot een geheel andere visie komen en zien dat God nu, in 

het evangelie der genade, buiten het verbond om werkt, dat de doop de besnijdenis niet vervangen 

heeft en dat we tot een veel hoger positie geroepen worden dan in de verbonden der belofte gegeven 

is. Indien men die weg wil inslaan zal een nieuwe eenheid bereikt kunnen worden: de prediking van 

Christus naar de openbaring der verborgenheid (van het geheim) aan Paulus (en hem alleen) 

geopenbaard. Dit is nog iets anders dan alleen bekering en wedergeboorte te leren en geen rijker 

perspectief te zien. Het is veel meer en betreft een heil nooit te voren geopenbaard, iets dat al het 

voorgaande verre te boven gaat. Men zie uiteenzettingen van onze hand bijv. De verborgenheid der 

Evangelies, en De grote Verborgenheid e.a. en tevens van onze medewerker S. Van Mierlo bijv. Het 

Goddelijk Voornemen, en Koninkrijk en Kerk e.a. 

 

7.De ene doop. 

 

Al zou men nu direct de leer der drie sferen van zegening, die wij voorstaan, nog niet in haar geheel 

overzien, dan zou men toch ernst kunnen gaan maken met het Schriftwoord dat er voor nu is één 

doop. Indien men meent dat dit de waterdoop is (nog onderverdeeld in zuigelingen- en volwassen- 

doop) dan zou deze gevolgd moeten worden door de doop in heilige geest en zouden we twee dopen 

krijgen. Aangezien de tweede nu niet plaats heeft, moet ook de eerste vervallen en staan we dus 

voor de vraag: Wat is dan de ene doop van Ef. 4. 

We zetten dit deel, vs. 4-6 in structuurvorm. 

 

Eén Lichaam. 

        Eén geest. 

              Eén hoop. 

                   Eén Here. 

              Eén geloof. 

        Eén doop. 

Eén God en Vader. 

 

We menen dat „geest” hier niet de „Persoon” van de Geest aanwijst, maar de geestelijke eenheid en 

gezindheid, het bewaren van de eenheid van de Geest, van vs. 3; wie meent dat het ook hier de 

Geest Zelf is, zij daarin vrij. Hoe ook opgevat, dit staat vast: Evenmin als er twee Lichamen, twee 

Heren of twee Goden en Vaders zijn of ook twee geesten, twee hopen en twee geloven, zijn er twee 

dopen. De ene doop kan verder geen waterdoop zijn omdat alles hier onzichtbaar en ontastbaar is; 

alles is of inwendig of in geloof. Dat is dus ook de ene doop: hij is er een zonder handen, Col. 2: 12, 

een met Hem begraven worden: en dit „met Hem” wijst op een in de geest bij Hem tegenwoordig 

zijn, worden of geweest zijn, in Zijn dood. Waar dit in de geest is, is er ook geen symbool of 

stoffelijke uitdrukking voor nodig aangezien de hoogste realiteit alle „schaduw” doet wijken. 
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Gedurende de Evangeliën vinden we de waterdoop als doop der bekering; in de Handelingen vinden 

we deze ook maar daarnaast de doop in heilige geest, deze ging in Hand. 10 de eerste zelfs vooraf; 

in de bedeling der Verborgenheid waarin God daarna geleid heeft, is er slechts de geestelijke 

doop. Men verwarre deze niet met de doop in heilige geest: deze brengt begiftiging mede, gene 

ontlediging en het viervoudig „mede” van Rom. 6. Het is een doop in Zijn dood. Ook deze behoort 

bij de eenheid van de Geest van Ef. 4, hierop zij nogmaals gewezen. Men behoeft onze visie in 

andere dingen nog niet te delen om het woord van Ef. 4 als woord des Heren te aanvaarden en 

daarnaar te wandelen. Er is voor nu slechts één doop en deze is een geestelijke. 

 

Tot besluit. 

 

De Schrift leert ons meerdere dopen, indompelingen, hetzij letterlijke hetzij figuurlijke; deze laatste 

hebben de overhand. De letterlijke doop is die der onderdompeling in water als symbool der 

bekering, genoemd „de doop van Johannes”; deze wees in de Evangeliën heen naar Hem die te 

komen was of was gekomen, in de Handelingen naar Hem die zou wederkomen indien men zich 

bekeerde. - Eenmaal zullen Israëls apostelen uitgaan tot de Volken om Christus te prediken en te 

dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dit is niet voor nu en wie 

meent deze nu te moeten toepassen treedt in een Werk dat God voor anderen bestemd heeft en loopt 

gevaar een dienaar te zijn die beschaamd wordt. - De figuurlijke dopen zijn de symbolische doop in 

de Rode Zee en de wolk van Israël, de doop in lijden, de doop in heilige geest, de doop in Christus’ 

dood en de doop van Christus in de dood. De laatste is de heilsdoop, een bij uitnemendheid, de 

voorlaatste is die voor ons in deze bedeling, 

 

De waterdoop behoort tot het begin der leer van Christus maar dit wil niet zeggen dat men deze 

eerst moet ondergaan wil men verder komen. Heb. 6 roept juist op om voort te varen tot de 

volmaaktheid. God is voortgeschreden en heeft iets geheel nieuws doen komen; Hij wil dat we 

daarin zullen (gaan) leven en zullen komen tot „een volkomen man, tot de maat van de grootte der 

volheid van Christus”, Ef. 4 ; 13, Nwe Vert.: ,,de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 

volheid van Christus”. Laat ook ons, ons aan de waarheid, mede van de ene doop, vasthoudende, in 

liefde in elk opzicht naar Hem toegroeien die het Hoofd is. Dit is de uitnemender weg die uit allerlei 

visies, stromingen en dwalingen van de vroegere en tegenwoordige tijd heenleidt naar de positie die 

Paulus in zijn laatste bediening voor deze bedeling aanwijst. Dit is een verheven weg waarop men 

niet kan dwalen omdat het Woord deze niet alleen aangeeft maar ook de Geest meegaat en door 

deze doop heen op voert tot de Vader der heerlijkheid. 
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DEEL XXXI   No. 9   SEPT. 1959.

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 9. 

 

HEBREEËN 11. ALLERLEI GELOOFSDADEN EN GELOOFSBEPROEVINGEN. 

 

Een dubbel elftal. Vs. 33-38. 

 

De apostel geeft in vs. 33-38 een dubbel elftal, dat we kunnen onderscheiden in geloofsdaden en 

geloofsbeproevingen. We zetten dit in structuur. 

 

De positieve daden. 

A1 /  Koninkrijken overwonnen. 

     B1 /  Gerechtigheid geoefend. 

          C1 /  Beloftenissen verkregen. 

               D1 /  Muilen der leeuwen toegestopt. 

                    E1 /  Kracht des vuurs uitgeblust. 

                         F1 /  De scherpte des zwaards ontvloden. 

      G1 /  Uit zwakheid krachten verkregen. 

           H1 /  In de krijg sterk geworden. 

    I1 /   Heirlegers op de vlucht gebracht. 

J1 /   Vrouwen hun doden weergekregen.  

     K1 /  Anderen uitgerekt, de verlossing niet aannemende. 

 

De negatieve daden. 

A2  /  Anderen bespotting en geseling geleden. 

     B2 /  Ook banden en gevangenis. 

          C2 /  Gestenigd. 

               D2 /  In stukken gezaagd. 

                    E2 /  Verzocht. 

   F2 /  Door het zwaard ter dood gebracht. 

        G2 /  Gewandeld in schaaps- en geitevellen. 

    H2 /  Verlaten. 

 I2 /  Verdrukt. 

     J2 /  Kwalijk behandeld. 

K2 /  In woestijnen, op bergen, in spelonken en holen gedoold. 

 

De voorbeelden die de schrijver voor ogen stonden zijn ontleend aan allerlei dingen waarvan 

meerderen niet in de Schrift zijn verhaald maar waarop de Geest licht laat vallen en die de toekomst 

eenmaal verder zal onthullen. We gaan het gegevene niet verder van stuk tot stuk na en laten het de 

lezer over zelf hier en daar de Schriftplaatsen te zetten waarop de apostel het oog gehad kan hebben.  
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Wel een enkele opmerking. 

 

Voor „uitgerekt” zet de Nwe Vert. „laten folteren”. Het Gr. werkwoord is afgeleid van tumpanon; 

dit was een martelwerktuig hetzij om de rug krom te trekken en te spannen waardoor men beter met 

stok- en geselslagen kon treffen, hetzij een pijnbank. Velen ondergingen de foltering terwille van 

hun geloof dat zij niet prijs wilden geven om de Here niet ontrouw te worden, 

 

De betere opstanding is wel die der rechtvaardigen van Lk. 14: 14. 

 

Het in stukken zagen was een barbaarse wijze van terdoodbrenging die de latere Joden van de 

Heidenen geleerd hebben. Volgens de Traditie zou dit met Jesaja zijn gebeurd. 

 

Het verzocht kan mogelijk betekenen het toepassen van allerlei wreedheden op het lichaam. 

 

Het rondtrekken in schaaps- en geitenvellen betekent dat zulken verdreven werden van hun 

woonsteden en wegens gebrek aan andere kleding zich moesten bedekken met vellen. - Het verlaten 

zijn is dat niemand zich hun lot aantrok, het verdrukt dat men hun hulp weigerde, het kwalijk 

behandeld worden is dat men meende zich alles tegen hen te kunnen veroorloven en hen als paria’s 

beschouwde, het ronddolen en zwerven wijst op een gedwongen verblijf in onherbergzame oorden. 

 

Welk een commentaar op de zondige mensenwereld die de gelovigen vervolgde omwille van hun 

geloof. Alles wat de haat kon bedenken werd aangewend; dit bluste evenwel het geloof der 

vervolgden niet uit. God zal hun eenmaal recht doen. Naar menselijke maatstaf waren zij geen 

boosdoeners, voor God is èn hun lijden èn, waar het gevloeid is, hun bloed dierbaar en Hij zal hun 

veelvoudig vergoeden wat zij ontbeerd hebben en hun haters de maat toemeten die zij verdiend 

hebben. Zo is het Goddelijk erbarmen en het Goddelijk recht. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 69. 
 

5.De Geest pleit voor ons. Vs. 22-28. 

 

Rom. 8: 22-28. 

22. Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe mede zucht en mede barensweeën lijdt. 23. 

En niet alleen zij maar ook wij die de eerstelinggave van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in 

onszelf, in de verwachting van het stellen in het zoonschap (n.l.): de verlossing van ons lichaam. 

24. Want in die hoop zijn wij behouden; maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want waarom 

zal men hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 

verwachten wij het met volharding. 26. Evenzo ook komt de Geest onze zwakheid mede te hulp; 

want wij weten niet hoe wij naar behoren bidden zullen, maar de Geest Zelf pleit voor ons bij 

verzuchtingen zonder woorden. 27. En Hij die de harten doorzoekt weet wat de bedoeling van de 

Geest is, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28. Wij nu weten dat alle 

dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. 

 

Vs. 28 is een overgangsvers, we citeren het daarom niet geheel, het slotgedeelte sluit zich aan bij vs. 

29. 

 

Vs. 22-28 is de tegenhanger van vs. 15-17. In vs. 15-17 getuigt de Geest, in vs. 22-28 pleit Hij. In 

vs. 15-17 is sprake van het in de zoonsstand zetten, dit is hier in geestelijke zin, in vs. 22-28 is er 

weer sprake van maar nu in reële zin: de verlossing van het lichaam. 
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Vs. 22.-28 bestaat uit vier delen; deze worden beheerst door het woord “weten”. Men zie: 

 

A1   Vs. 22-25 Wij weten. Wachtend op het tot zoon stellen. 

       B1   Vs. 26 Wij weten niet. Het tussentreden van de Geest. 

       B2   Vs. 27 Hij weet. De bediening van de Geest. 

A2   Vs. 28 Wij weten. Alle dingen werken mede ten goede. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo 

 

(Vervolg) 

 

HOOFDSTUK 1. 

 

DE ENGELEN. 
 

Beiden in het Oude en het Nieuwe Testament worden engelen méér dan 100 maal vermeld. Dit 

toont ons onmiddellijk, dat het onderwerp van belang is en dat we goed doen er iets meer over te 

leren kennen. 

 

Zowel het Hebreeuwse malak als het Griekse angelos, betekent letterlijk „bode” of „boodschapper”. 

We leren dit bijv. uit Gen. 32: 3, 6 waar Jakob boden uitzond tot Ezau en uit Luk. 7: 22-24 waar de 

Here boden stuurde tot Johannes de doper. 

 

Geestelijke wezens, die door God als Zijn boden geschapen werden, noemen we „engelen”, naar het 

Griekse „angelos”. 

 

Wat leert de Schrift ons aangaande het wezen der engelen? Uit Heb. 1: 13, 14 leren we dat het 

„geesten” zijn. Maar wat verstaat Gods Woord onder „geest”? Het Griekse woord „pneuma” is 

verwant aan het werkwoord pneo (blazen), dat gewoonlijk in verband met de wind gebruikt wordt, 

bijv. in Mat. 7: 25. Men zou dus „pneuma” door „geblaas” kunnen vertalen. In Joh. 3: 8 vinden we 

beide pneuma en pneo: „Het geblaas blaast”. 

 

Maar voor de Hebreeuws sprekenden van uit de tijd waarin het N.T. geschreven werd, had pneuma 

ook andere betekenissen. In de Septuagint is inderdaad pneuma meestal de vertaling van het 

Hebreeuwse „ruach”, dat we al in Gen. 1: 2 vinden voor de Geest van God. Dit woord had de alge-

mene betekenis van iets onzichtbaars, onwaarneembaars, en kon daarom een onzichtbare kracht of 

een onzichtbaar wezen aanduiden. Dit laatste geval vinden we bijv. in Ps. 104: 4 (in Hebr. 1: 7 

aangehaald): „Die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs”. 2 Kron. 18: 

20 spreekt over een geest, die voor het „aangezicht” des Heren stond, wat ons herinnert aan Job 1: 

6, waar de „kinderen Gods” (letterlijk: „zonen van Elohim”, zoals we verder zullen nagaan) met de 

satan zich voor de Here stellen. 

 

Het woord pneuma kreeg dus dikwijls de betekenis van een wezen dat deel uitmaakte van de 

onzichtbare schepping. Kol. 1: 16 onderscheidt namelijk de „zienlijke” en de „onzienlijke” dingen, 

die door de „Zoon zijner liefde” geschapen zijn. 

 

We leren dus dat een der kenschetsende eigenschappen der engelen is, dat ze - in hun normale 

bestaanswijze - onwaarneembaar zijn voor de gevallen mens. De zintuigen van de mens geven hem 

geen aanduidingen van de tegenwoordigheid van een engel, ten minste in „normale” omstandig-
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heden. 

 

Kan men dan niet spreken over een lichaam in verband met de engelen? Velen hebben gemeend 

van wel. 

 

Allereerst door redenering. Waar engelen schepselen zijn, dus beperkte wezens,die van plaats tot 

plaats gaan, zich bewegen, schijnen ze dus ook afmetingen te moeten hebben, dus een soort 

lichaam. Natuurlijk geen lichaam dat zou bestaan uit hetgeen wij „stof” noemen. Het moet dan uit 

iets „fijners”, iets „etherisch” bestaan, niet slechts omdat het onwaarneembaar is, maar ook omdat 

de engelen niet door de stof gehinderd worden, niet aan de zwaartekracht en andere fysische 

krachten of velden onderworpen zijn. Dat er geen sprake is van een stoffelijk lichaam, zoals bij de 

mens, blijkt overigens uit Luk. 24: 39: „een geest heeft geen vlees en benen”, een geest kan niet 

getast en gezien worden. 

 

Zoals we in de Inleiding opgemerkt hebben, moet men echter zeer voorzichtig zijn als men van 

„plaats”, „afmetingen”, „beweging” enz. spreekt in verband met geestelijke wezens. Want onze 

gewone begrippen van ruimte (en tijd) zijn niet noodzakelijk toepasselijk in de wereld van de geest, 

dus ook als het een engel betreft. Alleen in zekere mate, als die engel zich in de fysische wereld 

manifesteert. Elke vraag betreffende plaats, beweging, snelheid enz. in verband met engelen moet 

onbeantwoord blijven, niet omdat we er niets van weten, maar omdat dergelijke vragen geen zin 

hebben, omdat men alleen van plaats, beweging, snelheid enz. kan spreken als er een waarneembaar 

verschijnsel is dat onze zintuigen be-indrukt. Het is dus pas als de engel een voor ons waarneem-

bare gedaante aanneemt, dat we onze gewone begrippen kunnen toepassen. 

 

Door redenering kunnen we dus niet tot een waardevolle conclusie komen voor wat betreft de vraag 

of engelen, naar hun geestelijk wezen, een lichaam hebben. 

 

Men heeft er ook op gewezen dat, waar zowel het O.T. als het N.T. ons leren, dat engelen zich 

kunnen voordoen in de vorm van een man, het waarschijnlijk is dat ze ook, naar hun wezen, een 

soort lichaam hebben. 

 

Naar onze mening is het misschien wel mogelijk te spreken over een lichaam, maar dan geheel 

afgescheiden van onze gewone gedachten van stoffelijk lichaam en afmetingen. Zoals we al in 

andere studies uiteengezet hebben is zelfs bij de mens het lichaam niet noodzakelijk stoffelijk. Bij 

de opstanding krijgt het een geestelijke bestaanswijze, waar het niet meer aan de fysische wetten 

onderworpen is. 

 

We moeten er steeds aan denken, dat we in onze tegenwoordige bestaanswijze met zeer beperkte 

geestvermogens bezitten, en dat we in een gevallen schepping leven; dat we de dingen niet kennen 

zoals ze werkelijk zijn; dat we ons slechts een relatieve voorstelling kunnen maken van het 

absolute; dat we onze begrippen niet als norm mogen aanvaarden. Zo is dan ook het ware begrip 

van „lichaam” niet beperkt tot het begrip dat wij er nu van hebben door onze zintuigen. 

 

Waar de woorden ruach en pneuma ook voor krachten gebruikt worden, ligt het voor de hand zich 

af te vragen of engelen werkelijk persoonlijke wezens zijn, of de Schrift - zich aanpassende aan 

heidens en joods volksgeloof - die krachten niet verpersoonlijkt, en ons dus wel verplicht te denken 

aan persoonlijke wezens. 

 

Om maar alleen naar het N.T, te wijzen, leren we echter dat de engelen (en in het algemeen de 

geestelijke wezens) alle karakteristieken hebben van wat we een „persoon” noemen: 
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het zijn redelijke wezens, met verstand en wil, Mat. 24: 36; 8: 29; 18: 20; 2 Kor. 11:3; Ef. 6:11, 

ze hebben bewustzijn en spreken, Luk. 1:19 enz. 

ze begeren, 1 Petr. 1:12 enz. 

ze verheugen zich, Luk. 15: 10 enz. 

ze aanbidden, Heb. 1: 6 enz. 

ze geloven, Jak. 2: 19 enz. 

ze liegen, Joh. 8: 44 enz. 

ze zondigen, 1 Joh. 3: 8 enz. 

 

Drie geestelijke wezens worden zelfs bij name genoemd: Satan, waarover we verder handelen, 

Michaël en Gabriël. 

 

Voor wat Michaël (wiens naam betekent: „Wie is als God?” betreft, zie Dan. 10: 13 („een van de 

eerste vorsten”), 21; Dan. 12: 1 („die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat”); Judas 9 

(„Michaël, de archangel”); Op. 12: 7 („Michaël en zijn engelen”). 

 

Aangaande Gabriël („Man Gods”) , zie Dan. 8: 16; 9: 21 waar Daniël hem ziet in de gestalte van 

een man (Hebreeuws „isj”); Luk. 1: 19 („ik ben Gabriël, die voor God sta”); 1: 26 („werd de engel 

Gabriël van God gezonden”). 

 

We menen dus dat er geen sprake van kan zijn, dat men alleen .aan onpersoonlijke krachten zou 

moeten denken. Van hen wordt echter niet gezegd dat ze naar Gods Beeld geschapen zijn. 

 

Daarbij wordt van engelen gezegd, dat ze niet huwen en niet kunnen sterven, Mat. 22: 30; Luk. 20: 

36. Dit kan natuurlijk niet vermeld worden van gewone krachten. 

 

Welke opdracht hebben de engelen? We citeerden al Heb. 1: 7 (Ps. 104: 4), waar de engelen niet 

alleen geesten, maar ook dienaren genoemd worden, Ps. 103: 20, 21 leert ons, dat deze dienaren 

God moeten loven, zijn Woord doen, zijn stem gehoorzamen, zijn welbehagen doen. (Zie ook Ps. 

148: 2; Op. 5: 11 - 14). De niet-gevallen engelen worden dan ook steeds als getrouwe boden of 

dienaren voorgesteld. Ze worden menigmaal „heiligen” genoemd (d.w.z. „afgezonderden”, tot Gods 

dienst), Deut. 33: 2; Mat. 25: 31; Op. 44: 10. Ook „engelen des lichts”, Luk. 9: 26; Hand. 10: 22; 

2Kor. 11: 14. De uitdrukking „uw wil geschiede, gelijk in de hemel, ook op aarde”, wijst ook op 

die getrouwheid. 

 

We zullen later vele gevallen nagaan waar men die getrouwe boden aan het werk ziet en waar ze 

steeds nederige dienaren blijven. Zij toch zijn niet geroepen te heersen, zoals de mens. We willen 

er nu al op wijzen dat de opdrachten der engelen in nauw verband staan met de verwezenlijking van 

Gods voornemen, en dus in het bijzonder met het uitverkoren volk Israël. Hebr. 1: 14 zegt dat ze tot 

dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Waar deze brief de 

Hebreeën in het bijzonder betreft, kunnen we hier denken aan schriftdelen zoals: Ps. 14: 7 („Israëls 

verlossing”); Ps. 98: 2 („de Here heeft zijn heil bekend gemaakt”) en vele anderen die het 

voortbestaan en het tot zijn doel komen van het volk Israël betreffen. 

 

De engelen worden dan ook, voor de eerste maal, genoemd in Gen. 16: 7 in verband met Abraham 

en Saraï. Verder met Lot, Jakob, Mozes; bij de uittocht uit Egypte; bij de wetgeving en het sluiten 

van verbonden met Israël; en ook steeds in verband met de strijd van dat volk tegen de andere 

volken. Daarna vindt men ze voortdurend in connectie met de komst van Christus op aarde en ook 

nog gedurende het tijdperk der Handelingen, zolang Israël nog Gods volk is. Ze worden nooit 

vermeld in de gevangenschapbrieven van Paulus - dus met betrekking tot de tegenwoordige 

bedeling, waar Israël niet Gods volk is - en komen dan wederom op het voorplan tegen het einde 

van onze aioon, als de eindstrijd der boze machten tegen Christus en Israël zijn toppunt bereikt. We 
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zullen verder op dit belangrijke feit terugkomen, maar willen nu verder nog een en ander over die 

boden nagaan. 

 

Juist het feit, dat ze slechts nederige, dienende geesten zijn is waarschijnlijk de reden waarom ze 

niet in het bijzonder vermeld worden bij de schepping. Na het eerste vers handelt het boek Genesis 

over de aarde, en niet over de hemelen en de geestelijke wereld. Later vinden we in de Schrift soms 

enkele aanwijzingen in verband met hun schepping. Laat ons alleen Kol. 1: 16 aanhalen: „Want 

door (Grieks: ,,en” dat hier „in de kracht van” kan betekenen) Hem (namelijk de „Zoon zijner 

liefde’’) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn, die zienlijk en die 

onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen 

zijn door (Grieks „dia” dat hier „door middel van” betekent) Hem en tot Hem geschapen”. 

 

Dat hun schepping plaats had lang vóór die van de mens, blijkt onder meer uit Job. 38: 4-7, waar - 

zoals we verder zullen nagaan - de „kinderen Gods” (Hebreeuws: „zonen van Elohim”) de engelen 

aanduiden: „Waar waart gij, toen ik de aarde grondde? toen de Morgensterren tezamen vrolijk 

zongen, en al de kinderen Gods juichten?” 
 

Daar ze zich niet vermenigvuldigen, moesten ze al van den beginne in zeer grote, ja ontelbare 

menigte geschapen zijn. We lezen van tienduizend maal tienduizenden, die zich in Gods 

aanwezigheid bevinden, Dan. 7: 10; Op. 5: 11, van vele duizenden (Grieks „myriaden”, namelijk 

tienduizenden) engelen, Heb. 12: 22 en in Luk. 2: 13 van de „menigte der hemelse Heirlegers” bij 

de geboorte van de Here Jezus. 

 

In het O.T. is er dikwijls sprake van dit hemelse leger of heir. De profeet Micha „zag de Here, 

zittende op zijn troon, en al het hemelse heir, staande nevens Hem”, 1 Kon. 22: 19. Ze staan 

steeds in dienst van de Here (Jahwe), en bijna 300 maal vinden we dan ook de naam „Here der 

heirscharen” (Jahwe tzabajot). Joz. 5: 14, 15 spreekt van een geestelijk wezen, in de vorm van een 

man,die zegt de vorst (of „overste”, Hebr. „sar”) te zijn van het heir des Heren, die Jozua bij Jericho 

ter hulp kwam. 

 

We hebben al Job. 38: 4-7 vermeld, waar - naast de engelen - ook de „Morgensterren” genoemd 

worden. Ps. 148: 3 nodigt de sterren uit de Here te loven. Bestaat er dan verband tussen engelen (en 

geestelijke wezens in het algemeen) en de hemellichamen? Men weet dat bij de oude volken (en 

ook bij de tegenwoordig onbeschaafde) de gedachte verspreid was dat alle dingen door geesten 

bestuurd worden. Een dergelijk „animisme” kan allerlei vormen aannemen, zodat er geen duidelijk 

onderscheid meer bestaat tussen geesten en dingen (en voorstellingen van geesten). De volken, die 

Israël omringden beschouwden de hemellichamen als ,,goden”, of als door geesten bestuurd. 

Daaruit het aanbidden en dienen van zon, maan en sterren. Daaruit ontstond de astrologie, die al in 

het oude Babylonië beoefend werd, volgens welke de sterren - of beter de geestelijke wezens, die ze 

er mee in verband brachten - een zeer bepaalde invloed uitoefenen op het wereldgebeuren en het 

individuele leven van de mens. In het bijzonder rekende men met de sterrenbeelden van de 

dierenriem (Hebr. „mazzalot” in 2 Kon. 23: 5 en Job 28: 32). 

 

Nu blijkt ook hier weer, dat de Schrift niets van dit alles heeft overgenomen van de volken. 

Integendeel waarschuwt ze tegen het vereren der hemellichamen, Deut. 4: 19; 17: 3, dat op gelijke 

voet wordt gezet met toverij, Jes. 47: 12, 13; Dan. 2:10;4: 7;5: 11 enz. en dus streng veroordeeld 

wordt. 

Het is waar dat de Schrift dezelfde uitdrukking „heir (tsaba) des hemels” gebruikt voor engelen en 

hemellichamen, zoals uit de volgende tabel blijkt: 
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Gebruik van tsaba voor: 

 

1. beiden engelen en hemellichamen, Gen. 2: 1; Neh. 9: 6; Ps. 33: 6; Jes. 45: 12, 

2. engelen, Joz. 5: 14, 15; 1 Kon. 22: 19; 2 Kron. 18: 18; Jes. 24: 21, 

3. hemellichamen, Deut. 4: 19; 17: 3; 2 Kon. 17: 16; 21: 3, 5; 23: 4, 5; 2 Kron. 33: 3, 5; Jes. 34: 4  

 (Op. 6: 13, 14); Jer. 8: 2; 19: 13; 33: 22; Zef. 1: 5, 

4.sterren als symbool van geestelijke wezens, Dan. 8: 10-13. 

 

Maar, al wordt dan dezelfde uitdrukking „heir des hemels” gebruikt voor engelen en sterren, toch 

wordt er nooit uitdrukkelijk verband gelegd tussen die twee soorten schepselen. Wat gezegd wordt 

van het zingen der Morgensterren en het loven van God door de sterren, moet men beschouwen als 

redekunstige figuren (prosopopoeia), waar de dingen verpersoonlijkt worden. Ps. 148 toch spreekt 

niet alleen van het loven van God door de sterren, maar ook door zon, maan, aarde, dieren, vuur, 

hagel, bomen, enz. Dus, in het kort, door de hele schepping. Zo ook Ps. 19. 

 

Waar de sterren licht verspreiden en zich in de ,,hemel” bevinden, kunnen ze natuurlijk ook als 

voorstelling, als symbool, gebruikt worden voor engelen. Daarom vindt men dan ook een dergelijke 

voorstelling in de gezichten der profeten. Zo bijv. in Dan. 8: 10-13. De vorst (Hebr. „sar” = overste) 

van het heir is hier de Here, want het heiligdom wordt als zijn woning aangeduid. In vs. 25 wordt 

Hij de „Vorst der vorsten” genoemd. De „kleine hoorn” wil zich tot God verheffen. Ook in Op. 8: 

10-12 vinden we een dergelijke voorstelling: een grote ster valt uit de hemel, haar naam is Alsem en 

in vs. 12 wordt een derde deel der sterren verduisterd. Op. 9: 1 spreekt ook van het vallen van een 

ster uit de hemel, en haar wordt gegeven de sleutel van de put des afgronds (abussos), waaruit 

allerlei boze machten opstijgen, voorgesteld door sprinkhanen, die aan paarden gelijk waren, vs. 7. 

Hun koning is de engel des afgronds: Abaddon, Apollyon. Over het derde deel der sterren handelt 

insgelijks Op. 12: 4, die uit de hemel op aarde geworpen worden door de draak, waartegen Michaël 

en zijn engelen strijd voeren, vs. 7. 

 

Onder Hoofdstuk 2 betreffende de gevallen engelen, zullen we over Jes. 14: 12-14 spreken, waar de 

„morgenster” de satan aanduidt vóór de val, en de ,.sterren Gods”, de getrouwe engelen. 

 

Na deze algemene uiteenzetting betreffende de engelen, nog een en ander over meer bijzondere 

geestelijke wezens. 

Cherub 

 

Het is de vertaling van het Hebreeuwse keroeb. We vinden de cherubim (meervoud) allereerst in 

Gen. 3: 24, waar ze ten oosten van de hof van Eden de weg van de boom des levens moesten 

bewaren. In de gezichten der profeten worden ze gewoonlijk gezien in de tegenwoordigheid van de 

Here. Evenmin als andere geestelijke wezens kunnen we ons die cherubim niet voorstellen zoals ze 

werkelijk zijn. Ezechiël noemt ze eerst „levende wezens” (Ezech. 1: 5, niet „dieren”) en herkende 

ze later als cherubim (9: 3 en hoofdstukken 10 en 11). Hij tracht ons een gedachte te geven van 

hetgeen hij zag. Waarschijnlijk was dit visioen een symbolische voorstelling van hun kenschetsende 

eigenschappen: ze zijn krachtig als een stier, hebben de waardigheid van een leeuw, de beweging 

van een arend en de rede van een mens. Die „levende wezens” vinden we terug in Op. 4: 6-9; 5: 6-

14; 6: 6, 7; 15:7. Hier worden ze afzonderlijk genoemd van de engelen. Ze worden overigens nooit 

als Gods „boden” voorgesteld, maar schijnen de taak te hebben God te verheerlijken, zijn heiligheid 

te beschutten en daartoe gebruik te kunnen maken van „de toorn Gods”, Op. 15: 7. 

 

Beiden, Ezechiël en Johannes zagen 4 cherubim, maar dit sluit niet uit, dat er meer dan 4 zijn. In 

den beginne was de satan een „gezalfde overdekkende cherub”, Ezech. 28: 14, 16. Het Hebreeuwse 
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werkwoord „sakake” wordt hier vertaald door „overdekken”. Uit meerdere teksten leert men, dat de 

betekenis gewoonlijk is: overdekken in de zin van beschutten, bewaren. Zie 1 Sam .24: 3; Job 3: 23; 

40: 22; Ps. 5:11; 91: 4; 139: 13; 140: 7; Nah. 2: 5. 

 

Seraf

 

Het werkwoord „saraf” betekent ,.branden”. Een „saraf” is een brandend wezen. Die naam komt 

voor in Num. 21: 6, 8; Deut. 8: 15; Jes. 6: 2, 6; 29; 30: 6 en wordt gebruikt hetzij voor slangen, 

hetzij (in Jes. 6: 2, 6) voor geestelijke wezens, de Serafim. Zoals Ezechiël de Cherubim, kan Jesaja 

ons die Serafim slechts op symbolische wijze voorstellen. Ze verkondigen de heiligheid van de 

Here en bedienen het hemelse altaar. 

 

Op symbolische wijze, namelijk door het aanroeren van Jesaja’s mond met een gloeiende kool, 

wordt de zonde van deze ,.bedekt” (kaphar), kan hij het geestelijk gezicht verdragen, de Here horen 

en tot Hem spreken. 

 

Men weet, hoe Joh. 3: 14 de koperen slang van Mozes in verband brengt met de Zoon des mensen. 

 

Overste 

 

Het Hebreeuwse woord „sar”, in de Septuagint gewoonlijk door ,,archon” vertaald, duidt een 

overste aan. Het kan een menselijke overste zijn, maar ook een geestelijk wezen, dat overste is over 

andere geestelijke wezens. 

 

Michaël wordt in Dan. 10: 13 „een van de eerste vorsten” genoemd. Het Hebreeuwse „sar” wordt 

hier door „vorst” vertaald, maar we menen dat het beter is het woord „vorst” voor te behouden als 

vertaling van „nasi” en hier het woord „overste” te gebruiken. Michaël is de grote overste, die voor 

de zonen Israëls staat, Dan. 12: 1 (en zie ook Dan. 10: 21). 

 

We verkiezen de volgende wijze van vertalen voor enkele woorden waarvan de betekenis soms 

niet veel verschilt: 

 

 Hebreeuws Grieks Nederlands 

1 Sam. 9: 16; 1 Kron. 9: 11; Ezech. 28: 2; 

Dan. 9: 25, 26; 11: 22 

nagid egeomai voorstander 

Gen. 14: 1; 2 Sam. 2: 4; Jes. 14: 4; Ez. 28: 

12; Dan. 8: 23; 10: 1, 13; 11: 36 

melek basileus Heerser (koning) 

Gen. 12: 15; Dan. 8: 11, 25; 10: 13, 20, 21; 

11: 5; 12: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sar archon overste 

Gen. 17: 20; 23: 6; 25: 16; Ex. 16: 22; Num. 

7: 2; Ezech. 34: 24; 45: 7; 46: 16 

nasi  vorst 

 

Daniël had een gezicht van een geestelijk wezen, Dan. 10: 5, 6, in mannelijke gestalte, dat we voor 

de Here zelf kunnen houden, daar de beschrijving die Daniël ervan geeft goed overeenstemt met die 

welke we in Op. 1: 12-15 vinden van Christus in heerlijkheid. 

 

Bij een oppervlakkige lezing kan men de indruk hebben dat er in vers 10 en volgende nog steeds 

sprake is van de Here. Er is echter alle reden om te denken dat dit niet het geval is. Inderdaad, in 

Hoofdstuk 3, in verband met de term „Engel des Heren” zullen we zien dat de Here zich zelf niet 

op waarneembare wijze openbaarde, maar daartoe een engel gebruikte. 
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In Dan. 10: 5 tot 8 gaat het over een geestelijk gezicht, niet over zintuiglijke waarnemingen, en 

kunnen we aanvaarden dat het de Here zelf betreft. Maar in de volgende verzen is er sprake van 

woorden die met het oog waargenomen worden en van het gevoel veroorzaakt door de aanraking 

van een hand. Hier moeten we aan de tussenkomst van een engel denken. Men lette er op dat de 

Hebreeuwse tekst van vs. 9 eigenlijk het woordje „zijner” niet heeft en dat ook vs. 10 niet zegt „Zijn 

hand”, maar „een hand”. 

 

Nu was er in hoofdstuk 9 al sprake van de „man” Gabriël, die gekomen was om Daniël „inzicht te 

geven”, vs. 22 en die zei dat hij „zeer bemind” was, vs. 23. Waar in hoofdstuk 10 de engel 

insgelijks Daniël als zeer bemind aanduidt, vs. 11 en 19, en gekomen was om voldoening te geven 

aan zijn verlangen naar inzicht, vs. 12, mogen we veronderstellen dat het ook hier Gabriël betreft. 

 

Laat er ons nog aan toevoegen dat we van de Here zelf niet kunnen aanvaarden dat Hij - in volle 

heerlijkheid - tot Daniël „gezonden” was, vs. 11, noch dat Hij de hulp nodig gehad zou hebben van 

Michaël, vs. 13. 

 

De overste (sar van het koninkrijk van Perzië stond 21 dagen tegenover Gabriël en Michaël kwam 

hem helpen. Zo behield hij bij de koningen (melek) van Perzië de overhand (Dan. 10: 13, Nieuwe 

Vertaling). Hieruit mogen we besluiten dat die overste van het koninkrijk van Perzië ook een 

geestelijk wezen was, dat de koningen van Perzië beïnvloedde. Na Daniël te hebben toegesproken, 

moest de engel met de overste (sar) van Perzië strijden, Dan. 10: 20. Daarna zou ook de overste 

(sar) van Griekenland komen. 

 

Dit voorval was van groot belang in de geschiedenis van Israël. De Here had al Kores, de koning 

(melek) van Perzië, opgewekt om de Tempel te doen bouwen, Ezra 1: 1,2. Onder Zerubbabel waren 

er dan ook 42.360 Israëlieten van Babylon naar Jeruzalem getrokken en hadden spoedig een altaar 

opgericht en het loofhuttenfeest gevierd, Ezra 3: 1-7. En in het tweede jaar na hun aankomst 

begonnen ze de fundamenten van de Tempel te leggen, Ezra 3: 8-13. Maar toen begon een hevige 

tegenstand, zodat ze de arbeid moesten staken tot de regering van Darius, Ezra 4: 1-5. 

 

Welnu, het was na het begin van deze staking, in het 3de jaar van Kores, dat Daniël drie weken 

rouw bedreef en dan het gezicht had. al vanaf de eerste dag werden zijn woorden gehoord, Dan. 10: 

12, maar Gabriël had die drie weken oponthoud gehad bij de geestelijke overste van het koninkrijk 

van Perzië, vs. 13. Daarna moest hij tot die overste terugkeren om tegen hem te strijden. Het ging 

hier namelijk over het uitvoeren van Gods Voornemen betreffende Israël. De boze machten stelden 

alles in het werk om Israëls herstel te beletten, en het was pas ongeveer 20 jaren later (en door de 

tussenkomst van de profeten Haggaï en Zacharia) dat de Tempel door Zerubbabel voleindigd en 

ingewijd kon worden, Ezra 5 en 6. Gezien nu het overgrote belang van dit alles, was er blijkbaar de 

tegenwoordigheid nodig van Gabriël en van Michaël, de grote overste, die voor de zonen Israëls 

staat. 

 

Een grote tegenstand, teniet gedaan door de tussenkomst van de Here en van Michaël, zal zich ook 

voordoen in verband met het toekomende herstel van Israël, Op. 12-19. 

 

Archangel 

 

Die naam vindt men alleen in 1 Thess. 4: 16 en Judas 9. Men heeft de indruk dat er slechts een 

enkele archangel is, namelijk Michaël, waarover we hierboven handelen. 

 

Sterke. 

 

Dit is de vertaling van het Hebreeuwse woord „abbir”. Het wordt voor allerlei sterke wezens 
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gebruikt, bijv. in Jer. 47: 3 voor paarden, in 1 Sam. 21: 7 voor een knecht van Saul. Het kan ook 

geestelijke wezens aanduiden. In Ps. 78: 25 schrijft de Statenvertaling „brood der machtigen”, 

maar de Septuagint (en de Nieuwe Vertaling) spreekt van het „brood der engelen”. Ps. 22: 13 

handelt over „varren”, ook „sterke (stieren) van Basan” genoemd in de Statenvertaling, en „buffels 

van Basan” in de Nieuwe Vertaling. Nu wordt het Hebreeuwse woord „par” (var of stier) ook op 

symbolische wijze gebruikt voor machtige geestelijke wezens. Amos 4: 1 zegt: „Hoort dit woord, 

gij koeien (parah) van Basan” en handelt over machtige vrouwen die de armen verdrukten en 

afgoderij pleegden. 

 

Maar waarom „van Basan”? Dit was het centrum van afgoderij. Men moet niet vergeten dat Og de 

koning van Basan was, Num. 21: 33, en dat deze Og afstamde van de „reuzen” (Refaieten), dus ook 

van de „mannen van naam” (gibbor, Gen. 6: 4) voortkomende van de „zonen van Elohim”. 

Uit dit alles kunnen we besluiten, dat „sterken van Basan” in Ps. 22: 13 vooral wijst op machtige, 

vijandige, geestelijke wezens. 

 

In verband met die naam „sterke”, kunnen we ook verwijzen naar Jes. 33: 7, waar de 

Statenvertaling schrijft: „Ziet, hun allersterksten roepen daar buiten, de boden des vredes wenen 

bitterlijk”. De Hebreeuwse tekst gebruikt hier „malak” voor „bode” (en de Septuagint „angelos”), 

We kunnen dus denken aan engelen. Wat zijn die „allersterksten”? Het Hebreeuwse woord „erêl” 

komt alleen in deze plaats voor, en men heeft soms gemeend, dat hier archangels bedoeld zijn. 

In de Hebreeuwse tekst vindt men het woord „ariêl” dat dus dezelfde medeklinkers heeft als „erêl”) 

in de volgende schriftplaatsen: 

 

2 Sam. 23: 20         „sterke leeuwen” (S.V.)         „grote helden” (N.V.) 

1 Kron. 11: 22                   „sterke leeuwen”         „grote helden” 

Ezra 8: 16             „Ariël”          „Ariël” 

Jes. 29: 1, 2, 7             „Ariël”          „vuurhaard” 

Ezech. 43: 15, 16              „Ariël”          „vuurhaard” 

Waar het Hebreeuws door „ari” of „arejêh” een leeuw aanduidt, en „el” God kan betekenen, zouden 

de vermelde woorden „erêl” en „ariêl” letterlijk kunnen betekenen: „leeuw van God”, maar 

eigenlijk een „sterke leeuw” of een „sterke held” aanduiden. Het Hebreeuwse woord „har” duidt 

een berg aan en „ha-el” is dan een „berg Gods”. Dit woord wordt in Ezech. 43: 15 („en de Harel” in 

de S.V.) gebruikt voor het altaar (vergelijk met Ex. 27: 1, 2). De „Ariël” van Ezech. 43: 15, 16 is 

dan hetzelfde altaar, of meer in het bijzonder de vuurhaard. Ook in Jes. 29 betreffende Jeruzalem, 

kan men misschien beter „berg Gods” lezen dan „Ariël” of „vuurhaard”. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXXI No. 10. OKT. 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 10. 

 

HEBREEËN 11. DE BELOFTE NIET VERKREGEN. 

 

Wat is de belofte. 

 

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis bekomen hebben, hebben de belofte niet 

verkregen. Vs. 39. 

 

Zowel dit als het volgende vers moeten bezien worden in het licht van het voorafgaande, in het 

hoofdstuk en ook eigenlijk van de gehele Brief. Dit laatste zou te breed worden, daarom beperken 

we ons tot het eerste. 

 

De apostel die zo breedvoerig en met klem de kracht van het geloof uiteengezet heeft in de wondere 

werkingen en de vruchten ervan zowel in de actieve daden van het handelen als in die van de 

passieve van het lijden, geeft nu een algemeen overzicht. Al de genoemde en aangeduide maar niet 

genoemde personen, worden samengevat in het ,,en deze allen” en dit zijn dan zowel degenen die 

leefden voor de Vloed als er na tot in Christus’ tijd. 

 

Het getuigenis heeft wellicht een drievoudige zin. Ten eerste bekwamen zij getuigenis door God 

Zelf. Hij gaf hun de een of andere belofte of woord of riep hen tot een daad. Ten tweede door Zijn 

Geest. Zij werden werkzaam met de dingen, vroegen in hun geest om bevestiging en kregen nadere 

verzekering, soms hoorbaar soms in hun hart. Ten derde kregen zij getuigenis voor ons doordat hun 

daden en werken in de Schrift zijn opgeschreven. Daaruit kunnen we zien dat zij door geloof 

handelden. We kunnen m.a.w. het getuigenis subjectief nemen als Gods getuigenis aan hen en 

objectief als Zijn getuigenis over of aangaande hen. 

 

De Ouden hebben de belofte niet verkregen, zegt de apostel verder. Belofte staat hier in het 

enkelvoud en wijst op iets uitnemends. Sommigen houden de belofte voor Christus als de Beloofde 

der Vaderen. Zij wijzen dan op Hand. 13: 23 waar staat dat God naar de belofte de Behouder heeft 

verwekt en naar 26: 6 waar sprake is van de hoop der belofte die van God tot de vaderen is 

geschied. Belofte is voor deze uitleggers dan een metonymia, een overnoeming: de apostel schrijft 

belofte en bedoelt de Beloofde. De Ouden verkregen Hem niet, wel de belofte aangaande Hem maar 

zij beleefden Zijn komst niet. De Heiland zei dit zelf: ,,Want voorwaar Ik zeg u dat vele profeten 

en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien en te ho-

ren de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord” , Mt. 13: 17. 

 

Hoewel we ’s Heren woord hierover ten volle aanvaarden, menen we toch dat de uitleggers wat 

betreft de belofte zich niet aan het verband hebben gehouden. Heb. 11 spreekt driemaal van iets 

,,beters” in vs. 16, 35 en 40. In vs. 16 is het, het betere vaderland, in vs. 35 de betere opstanding, in 

vs. 40 over wat beters dat niet genoemd wordt. We menen dat het hier niet gaat over de Persoon des 

Heren als wel over de belofte van een beter vaderland. Er staat dan ook in vs. 40 niet dat zij zonder 

de Belofte niet volmaakt zouden zijn maar: „zonder ons”. D.w.z. zonder de aanvullende groep van 

hen tot wie de Brief gericht werd en tot wie hij verder spreekt. 
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Dat de belofte hier niet de Beloofde is, blijkt ook uit het feit dat „deze allen” in wezen, naar de 

geest, Christus wel verkregen hebben. Zij hebben Hem alleen niet meegemaakt in de dagen Zijns 

vleses. Maar daaruit volgt niet dat Hij in de geest hun eigendom niet was geworden. Hoe zouden zij 

anders „in de galerij der gelovigen” aan ons getoond kunnen worden. Hun vertrouwen was immers 

op de Here, die later als Christus in het vlees verscheen. 

 

Is Hij niet de inhoud der belofte, al is Hij voor de verwerkelijking ervan onmisbaar, dan blijft de 

vraag: welke is dan die belofte. Dit moet nader bezien worden. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No 70. 
 

Rom. 8: 22. Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe mede zucht en mede barensweeën 

lijdt. 

 

De hele schepping zucht en lijdt barensweeën tot nu toe. Adam, die een nieuwe schepping in een 

oude wereld was, bracht door zijn begeerte niet alleen de dood maar ook allerlei disharmonie; 

ziekte, pijn, strijd om het bestaan, jaloezie, haat, vijandschap, oorlog, vernieling, onderdrukking, 

omzwerving enz. Onder al dit lijden zucht de schepping. Wel niet elk schepsel hoofd voor hoofd of 

te allen tijde - er is veel onbezorgdheid en voor de jeugd en jongeren is dit in het algemeen gelukkig 

- maar als er wederwaardigheden komen of als ziekte, oorlog en rampen treffen, is er veel zuchting. 

Bovenal zucht het schepsel onder de macht van de dood waaraan elk mens onderworpen is en 

naarmate hij ouder wordt en over de diepere levensvragen gaat nadenken ziet hij de vruchteloosheid 

in, de doelmissing. Alle pogingen ten spijt kan hij niet tot zijn ware bestemming komen omdat hij in 

wezen God mist en Zijn heerlijkheid misloopt, Rom. 3: 23. Nu hier dan daar wordt het zuchten 

hoorbaar, dan is het een kreunen, een jammeren, een roepen, maar vaak is het er alleen innerlijk, 

een druk in het hart, die zich uit in vreugdeloosheid en, al of niet bewust, een gevoelen van een 

gemis dat door geen enkel mens vervuld kan worden. 

 

Rom. 8: 23. En niet alleen zij maar ook wij die de eerstelinggave van de Geest hebben, ook wij 

zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van het stellen in het zoonschap (n.l.): de verlossing 

van ons lichaam. 

 

Maken de gelovigen hierop nu een uitzondering. Neen, ook wij zelf zuchten in ons zelf, zegt de 

apostel. Er is een heimwee naar de volle bevrijding, maar deze laat op zich wachten. Wel heeft dit 

zuchten een ander karakter omdat er een uitzicht is door de verlossing in Christus aangebracht, maar 

alles is in hope. Daarbij komt het min of meer, soms sterk, werken van de wet der zonde, 7: 25. Dit 

alles drukt terneer, doet zuchten, maakt het benauwd in het hart. 

 

De eerstelingen van de Geest. Deze uitdrukking wordt verschillend verklaard. Sommigen menen 

dat ze betekent: de voornaamste gaven van de Geest omdat zij in de eerstelingen de beste vruchten 

zien. Anderen menen dat de eerstelingen de gaven van onderpand zijn van wat later volgen zal. 

Weer anderen menen dat de Geest de eersteling gave is; zo de Nwe Vert. met haar: wij die de Geest 

als eerste gave ontvangen hebben. 

 

Het hangt hier af hoe men de tweede naamval bekijkt: is deze er een van oorsprong dus is de Geest 

hier de Gever, of is hij er een van bijstelling en is er dus te lezen: de eersteling gave n.l. de Geest. 

We menen ons bij deze laatste visie te moeten aansluiten: de Geest is eersteling gave, het onder-

pand, zoals 2 Kor. 1: 22 zegt. Dat Hij eersteling gave is betekent dat er nog een rijkere volheid 
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komen zal. 

 

Rom. 8: 24. Want in die hoop zijn wij behouden; maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want 

waarom zal men hopen op hetgeen men ziet? 

 

In hope behouden. Het woord „zalig worden” moest in onze Bijbels niet voorkomen. Het is een 

ongelukkige vertaling van het Gr. werkwoord dat „behouden (worden)” betekent. 

De behoudenis is in hope. We vinden het woord „hoop” negen maal in Rom. 1-8, deze hebben allen 

betrekking op een hoop door Gods belofte in het vooruitzicht gesteld . 

 

A1 /   4:18    Hoop ondanks verstorven zijn. Zoon in uitzicht. 

       B1 /   5: 2    Hoop rustend op grond van vrede en gerechtigheid. 

  C1 /   5: 4, 4    Hoop verwezenlijkt in de ervaring en de volharding. 

                      D /   5: 5    Hoop en liefde van God. Beschaamt niet. 

A2 /   8: 20    Hoop ondanks ijdelheid en vergankelijkheid. Het zoonschap in uitzicht. 

       B2 /   8: 24, 24    Hoop leidend tot volkomen behoud in die dag. 

              C2 /   8: 24    Hoop uitgedrukt door geduldig wachten. 

 

Is geloof in wezen vertrouwen op God, hoop is gericht geloof: een uitzien naar een bepaalde belofte 

die Hij beloofd heeft. Dit is de eeuwen door voor elke bedeling het karakter van de hoop. Omdat 

men de bedelingen en groepen uit het oog verloren heeft, is de hoop veralgemeend en spreekt men 

van Christus als de hoop der behoudenis. Dit is op zichzelf waar, Hij is het hart der hoop maar dit 

mag ons het oog niet doen sluiten dat God in Hem vele beloften gegeven heeft en vele groepen op 

het oog heeft die elk hun bijzondere hoop hebben. Dit is Zijn veelkleurigheid. 

 

Het onderscheid tussen intellectueel en geestelijk geloof, dus tussen het alleen de dingen der Schrift 

weten en aanvaarden en het ze dieper geloven ligt o.a. in het al of niet hebben van een hoop, niet 

alleen op Christus als kern van het geloof maar ook op een bijzondere belofte in Hem die ons hetzij 

zwakker hetzij sterker, bezig houdt of die we niet los kunnen laten. Dan ontstaat er een 

wisselwerking: de hoop versterkt het geloof, uit het geloof vloeit de sterkere gerichtheid voort naar 

wat God beloofd heeft. 

 

Hier is dit de verlossing van het lichaam des doods; deze uitdrukking wijst er op dat de Romeinen 

gelovigen de wederkomst des Heren nog levend konden meemaken en de nieuwe bedeling, die der 

genade, welke een andere hoop heeft, nog niet geopenbaard was. 

 

Zien. Dat werkwoord komt in Romeinen slechts twee maal voor, hier en in 7: 23: Ik zie een andere 

wet in mijn leden. Het is een troost dat wat men ziet, volgens 2 Kor. 4:18, tijdelijk is. Dit betreft 

ook deze wet. De hoop op de ongeziene dingen, gewekt door het onderpand, de Geest, zal eenmaal 

verwisseld worden in een blijvend aanschouwen. 

 

Rom. 8: 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 

 

Wat we hopen moet in geduld verwacht worden. Oudtijds gebruikte men hiervoor het woord 

„lijdzaamheid”, nu volharding (Nwe Vert; Brouwer heeft: standvastigheid). Het Gr. woord drukt 

uit: een blijven onder iets; in lijdzaamheid ligt geduld en draagkracht besloten. Ze is daarom iets 

geheel anders dan lijdelijkheid, het de dingen maar over zich heen laten gaan Er moet gehoopt 

worden met geduld en standvastigheid. 

 

Rom. 8: 26. Evenzo ook komt de Geest onze zwakheid mede te hulp; want wij weten niet hoe wij 

naar behoren bidden zullen, maar de Geest Zelf pleit voor ons bij verzuchtingen zonder woorden. 
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De hulp van de Geest. Ook hier wordt met de Geest weer de „Persoon” van de Heilige Geest 

bedoeld. Hij komt onze zwakheid te hulp. De St. Vert, zet: „zwakheden” maar dit is onjuist, de 

grondtekst heeft het enkelvoud. 

 

Het vers begint met: Evenzo, op dezelfde wijze. Dit verwijst naar het voorafgaande; wordt de 

gerechtvaardigde gelovige te midden van het lijden, van de slavernij der vergankelijkheid en de 

doelmissing der wereld gesteund door de hoop en zet hij zijn weg geduldig dragend voort, hij krijgt 

daarbij een nog veel betere steun: die van de Geest; Deze staat bij op de pelgrimsreize. Hij komt 

mede te hulp. 

 

We vinden dit werkwoord tweemaal; hier en in Lk. 10: 40 waar Martha de Here vraagt of Maria 

haar niet helpen kan. Het grondwoord betekent het dragen van een last met een ander en dit wordt 

nog versterkt door een „mede” (sun). In Rom. 8 betekent het een te hulp komen waar iemand in en 

door zijn zwakheid te kort schiet. De Geest voegt Zijn hulp toe aan wat de gelovige slechts in 

zwakheid kan doen: het mede te hulp komen van de S.V. geeft de gedachte duidelijk weer. 

 

Het te hulp komen van de Geest is vanwege onze zwakheid. Op de zwakheid van het vlees wordt in 

Romeinen meermalen gewezen. In 8: 3 lezen we van de machteloosheid van het vlees van hen tot 

wie de wet kwam en die haar krachteloos maakte te behouden, in 6: 19 is het de dienstbaarheid tot 

onreinheid, 5: 6 wijst op de krachteloosheid tot eigen verlossing. 

 

In zekere zwakheid is Christus ingegaan, maar deze was er niet door Zijn zonde die Hij niet gekend 

heeft, maar voor de zonde: Hij is door zwakheid gekruisigd, 2 Kor. 13: 4. Hij kende alleen de 

algemene zwakheid van het lichaam als honger, dorst, kou, beperktheid van kracht. Niet die door de 

doorwerking van Adams zonde. 

 

De Geest komt onze zwakheid mede te hulp. Van al de zwakheden die de apostel zou kunnen 

opgeven - hij noemt er nog in 1 Kor. 2: 3 en 1 Tim. 2: 23 - kiest hij er een en dat is zeker wel de 

voornaamste: de zwakheid in het bidden. Hier wordt de gelovige zwak beschouwd bij het opstijgen 

tot de hoogten van ware geestelijke gemeenschap met God. De Geest moet daarbij te hulp komen, 

niet om hem een vaardige tong te geven om lange gebeden in wel afgepaste delen met mooi 

gekozen woorden uit te spreken maar om te pleiten bij zuchtingen die niet uitgesproken worden. 

 

Pleit. Zo heeft de Nwe Vert. De. S.V. zet: bidt: de Geest bidt en zo ook Christus, vs. 34. We vinden 

dit onjuist; geen van Beiden bidden, Zij pleiten, of treden tussen beide. Het hier gebruikte 

grondwerkwoord (“entugchano”) betekent o.a.: met iemand spreken, ook: hem over iets aanspreken, 

Handelingen 5: 24, Rom. 11: 2; in 8: 26, is het: tussenbeide treden. 

 

Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, d.i. zoals het zou moeten zijn; wij brengen 

vaak slechts verzuchtingen voort, onuitgesproken en onuitsprekelijke (het Gr. kan beide betekenen), 

maar nu treedt de Geest tussenbeide en brengt deze over tot Christus die weer bij de Vader intreedt 

en wijst op Zijn verdiensten en op Diens liefde tot het schepsel. 

 

In vs. 22 vinden we dat de hele schepping zucht, in vs. 23 dat wij in onszelf zuchten, hier dat de 

Geest pleit bij onuitgesproken verzuchtingen, maar wat het schepsel nog mist, heeft de gelovige: het 

tussentreden van de Geest. Dit gebeurt omdat het zuchten van de gelovige er een is naar de levende 

God, en het zuchten van het schepsel zich tot Hem nog niet uitstrekt. Dit zuchten is een bij zichzelf 

blijven, dat der gelovigen in wezen een uitzien naar God. 

 

Men lette er op dat niet de Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, zoals de S.V. zet, maar dat 

Hij pleit bij zulke zuchtingen die in de gelovige zijn. 
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Rom. 8:27. En Hij die de harten doorzoekt weet wat de bedoeling van de Geest is, dat Hij 

namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 

 

Die de harten doorzoekt, dat is God, weet wat de mening of de bedoeling van de Geest is. Het 

onuitgesprokene en onuitsprekelijke is Gode bekend; wat nu de Geest doet, het tussentreden, is naar 

Gods wil. Dit is mede des Geestes werk voor de heiligen, daartoe woont Hij in hen maar door hun 

zwakheid is er geen duidelijke taal in hun gebeden. Hij ziet alleen de trillingen der geestelijke 

snaren maar deze zijn te slap om duidelijke tonen voort te brengen, God ziet dit ook maar weet dat 

de bijna onmerkbare trillingen uitingen zijn van een leven dat naar Hem uitgaat, door de Geest 

bewerkt is. Hij ziet aan de mindere of meerdere spanwijdten wat er bedoeld wordt. De Geest doet 

dit mede en zo is er overeenstemming en is het tussentreden van de Geest naar Zijn wil. 

 

Het tussenbeide treden van de Geest is ruim voldoende om ondanks de zwakheid het 

onuitsprekelijke niet allen als zuivere wierook aan te merken maar er, als ware het een welriekende 

geur van volmaaktheid van te genieten. 

 

Rom. 8: 28a. Wij nu weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. 

 

Wij nu weten. Dit weten staat tegenover het weten van vs. 22 aangaande het zuchten van de 

schepping en ook tegenover het niet-weten van hoe te bidden. Het drukt een vast geloofsvertrouwen 

uit. 

 

Die God liefhebben. In 1: 17 heeft de apostel de Romeinse gelovigen „geliefden Gods” genoemd, in 

5: 5 gezegd dat de liefde Gods in hun harten is uitgestort; nu spreekt hij over de wederliefde. Waar 

alle roem uitgesloten is, is er geen gevaar dat de gelovige enige verdienste zou zoeken in zijn liefde 

tot God; ook deze is hem gegeven, zelfs overvloedig; ze behoort in wezen tot zijn oorspronkelijke 

staat. Hij moet ze echter steeds meer in het voorwerp dier liefde verblijden en ze daardoor te 

intenser beleven. 

 

Alle dingen mede werken ten goede. De term „alle dingen” heeft hier geen lidwoord (panta) zoals 

in vs. 32 (ta panta); hij betekent dus „alle” in het algemeen. We behoeven hem die niet te beperken 

tot die welke we voor Hem lijden terwille van de verbreiding van het evangelie; ook andere kunnen 

daaronder vallen als bijv. armoede, ziekte, ongeval, honger, dorst, kou, hitte enz. dus het gewone 

menselijke lijden dat ook anderen gemeen kan zijn. Al zijn zij in zichzelf tegen de menselijke 

natuur, zij kunnen medewerken ten goede en wel doordat God er geestelijke baat uit laat ontstaan, 

ze doet medewerken ten goede. Dit gebeurt echter alleen bij hen die God liefhebben en naar Zijn 

voornemen geroepen zijn. Hun lijden is niet tevergeefs, het doet hen geestelijk rijpen, leert hun het 

zuchtende schepsel beter verstaan en werpt zo een dubbele zegen of omdat ondanks al die 

wederwaardigheden het vertrouwen op God verdiept, het lijden van anderen beter verstaan wordt en 

meegedragen kan worden terwijl door de tegenstelling de hoop der heerlijkheid verlevendigd en 

versterkt wordt. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo 

 

(Vervolg) 
 

HOOFDSTUK 2. 

 

DE GEVALLEN ENGELEN. 
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Zoals alle dingen die God schiep, waren alle engelen oorspronkelijk „goed”, maar daarom niet 

volmaakt. Ze waren goed in de zin, dat ze naar hun geschapen wezen al het nodige hadden om de 

functie, die ze t.o.v. de overige schepping hadden, te vervullen. Die engelen waren geen „dingen”, 

ze hadden een zekere vrijheid t.o.v. God, in de zin dat ze niet op volstrekt noodzakelijke wijze 

uitvoerden hetgeen God hen beval. Al was het - evenals bij de mens - absurd Gode ongehoorzaam 

te zijn, toch was dit mogelijk. 

 

We lezen dan ook in Job 4: 18: „In zijn dienaren stelt Hij (d.i. God) geen vertrouwen, en bij zijn 

engelen vindt hij dwaling” (Nieuwe vertaling). 2 Petr. 2: 4 spreekt zeer beslist over „engelen die 

gezondigd hebben” en Judas 6 over engelen, die hun „beginsel” (arché = begin of overheid, hier 

blijkbaar in de zin van oorspronkelijke bestaanswijze) niet bewaard hebben”. Dit verwijst naar de 

„zonen van Elohim” van Gen. 6 waarover we later zullen handelen. 

 

Er kan dus geen twijfel bestaan, dat sommige geestelijke wezens hun (betrekkelijke) vrijheid 

misbruikt hebben en zich, uit hoogmoed, van God „verwijderd” of zich zelfs tegen Hem gericht 

hebben. Ze bleven geen getrouwe boden. 

 

Sommige schriftdelen werpen een zeker licht op de houding van een der meest verheven geestelijke 

wezens. 

 

Ezech. 28 spreekt eerst, vs. 2, over de vorst (nagid = voorstander) van Tyrus, maar daarna vs. 12 

over de koning (mèlèk = heerser, koning) van Tyrus, en dit is niet langer toepasselijk op een 

menselijke koning. Blijkbaar is de menselijke vorst (of voorstander) slechts het aardse beeld en 

werktuig van een geestelijke koning. - Wij lezen hier: „Gij verzegeling van het model (volgens de 

Duitse vertaling van Buber; verder volgens de N.V.), vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden 

waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, 

turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, haematiet en malachiet. Van goud was het 

werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij 

gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats 

gegeven: gij waart op de heilige berg der goden (elohim), wandelende te midden van vlammende 

stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er 

onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij 

en kwaamt tot zonde. Van de berg der goden (elohim) verbande Ik u en deed u weg, gij 

beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen”. (Ezech. 28: 12-16). 

 

Jes. 14 geeft ook enkele aanduidingen, die men moeilijk anders dan op hetzelfde wezen kan 

toepassen: „Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter 

aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, 

boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het 

Noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” 
(Jes. 14: 12-14). 

 

Men ziet dus dat de Schrift niet alleen spreekt over engelen die gezondigd hebben, maar ook in het 

bijzonder over een „beschuttende cherub “die zondigde. Vele ander schriftdelen handelen dan ook 

over de tegenstander bij uitnemendheid: Satan, en over demonen. 

 

Waar de engelen niet huwen en niet uit ouders geboren worden, bestaat er tussen hen geen verband 

zoals bij de mensen. De engelen, afzonderlijk door God geschapen, zijn individueel ten volle 

verantwoordelijk voor al hetgeen ze denken en doen. De val van satan was wel een slecht voorbeeld 

voor de engelen, maar had geen onmiddellijke invloed op het wezen der engelen.  Maar vele 

engelen schijnen toch de satan gevolgd te hebben en deze hadden geen verontschuldiging voor hun 

eigen ongehoorzaamheid. En er is ook in de Schrift nooit sprake van een mogelijkheid van 
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„bekering” der boze engelen. Wel lezen we bijv. in 1 Kor. 15: 24-27, dat alle vijandelijke machten 

eens zullen onderworpen worden en als vijand buiten werking gesteld, maar dit betekent niet dat ze 

gewillig er toe gebracht zullen worden God te verheerlijken. Wij menen dat we hier te doen zullen 

hebben met een machtsdaad van God, die hun vrijheid wegneemt, dus eigenlijk hun oude 

persoonlijkheid. We lezen ook van het oordeel van de satan in de „poel des vuurs”, waarin ook het 

,,beest”, de „valse profeet” en anderen geworpen worden, Op. 19: 20; 20: 10, 15, waarbij ook de 

duivel en zijn engelen, Mat. 25: 41; Jud. 6, 7. 

 

Laat ons nu een en ander meer in het bijzonder nagaan betreffende Satan en de demonen. 

 

Satan. 
 

Het Hebreeuwse woord „satan” vinden we zonder lidwoord in Num. 22: 22, 32; 1 Sam. 29: 4; 2 

Sam. 19: 22; 1 Kon. 5: 4; 11: 14, 23, 25; 1 Kron. 21: 1; Ps. 109: 6 en kan steeds door „tegenstander” 

vertaald worden. Het betreft ofwel een „engel des Heren”, Num. 22: 22, 23, ofwel David, 1Sam. 29: 

4, ofwel de tegenstanders van David, 2 Sam. 19: 22, van Salomo, 1 Kon. 5: 4; 11: 14, van Hadad, 1 

Kon. 11: 23, van Israël, lKon. 11: 25, ofwel de Here als tegenstander van Israël, 1 Kron. 21: 1 en zie 

Sam. 24: 1. 

 

In Job 1: 6, 7, 8, 9, 12; 2:1,2, 3, 4, 6, 7 en Zach. 3: 1,2 wordt het lidwoord wel gebruikt vóór satan 

en dan gaat het over het wel bepaalde wezen dat de tegenstander bij uitnemendheid is, de satan, die 

volgens Op. 12: 9 en 20: 2 ook „de grote draak (drakón)”, de „oude slang” en „duivel” (diabolos) 

genoemd wordt. Hij is dus de „slang” van Gen. 3: 1 en 2 Kor. 11:3, die zich aan Eva voordeed als 

een „engel des lichts”, 2 Kor. 11: 14. We hebben al gezien, dat hij, volgens Ezech. 28: 14 een 

„beschuttende cherub” was vóór zijn val. Deze „grote rode draak” en zijn engelen worden bestreden 

en op de aarde geworpen door Michaël en zijn engelen, Op. 12: 1-9. Satan wordt voor 1000 jaren 

gebonden en, na zijn laatste tegenstand, in de poel des vuurs geworpen. Volgens Ezech. 28: 18 

wordt hij in dit vuur verteerd en tot as gemaakt. Zoals we al opmerkten duidt dit een verandering 

van wezen aan. Als „satan”, wordt dit schepsel Gods vernietigd. 

 

Duivel. 
 

Het is de vertaling van het Griekse woord „diabolos”, dat letterlijk betekent „dooreenwerper”. In de 

Septuagint wordt het gebruikt als vertaling van het woord ,,satan” in 1 Kron. 22: 1; Job; Ps. 109: 6 

en het boek Zacharia. 

 

Diabolos wordt soms voor mensen gebruikt (Joh. 6: 70 duivel; Hand. 10: 38 duivel; 1 Tim. 3:11 

lasteressen; 2 Tim. 3: 3 achterklapper; Tit. 2: 3 lasteraar). Als de Griekse tekst het lidwoord ,,de” 

gebruikt vóór diabolos, dan wijst het op de duivel, namelijk Satan, Op. 12: 9; 20: 2. 

Mat. 25: 41 spreekt over de duivel en zijn engelen. 

 

Demonen. 
 

We hebben Mat. 25: 41 al vermeld: „het aionische vuur hetwelk de duivel (diabolos) en zijn 

engelen bereid is”. En we hebben ook gezien, dat Op. 12: 9 en 20: 2 de diabolos gelijk stelt met de 

satan. Volgens Mat. 12: 24 is Beëlzebul  de overste der demonen, maar het blijkt uit vers 26 dat dit 

slechts een andere naam was voor Satan. 

 

Als we die schriftplaatsen met elkaar vergelijken, blijkt dus dat de gevallen engelen ook „demonen” 

genoemd worden. Daarbij bemerkt men ook dat de demonen geheel ondergeschikt zijn aan de satan. 

Zie ook Hand. 16: 16 en Op. 12: 7. 
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In de Griekse tekst van het N.T. zijn er twee woorden: „daimón” en „daimonion”, die beide in de 

Statenvertaling door „duivel” vertaald worden. De Nieuwe Vertaling gebruikt overal voor 

„daimonion” de uitdrukking „boze geest”, uitgezonderd in Hand. 17: 18 waar ze „god” vertaalt. 

Voor „daimón” schrijft zij „boze geest” in Mat. 8: 31, „geest” in Luk. 8: 29 en „duivel” in Op. 16: 

14 en 18: 2. Waar het woord „duivel” de meest geschikte vertaling van „diabolos” is, zullen we die 

wezens „demonen” noemen. 

 

Maar, waarom die twee Griekse woorden „daimón” en „daimonion”? Men beschouwt dit laatste 

woord gewoonlijk als een verkleinwoord van het eerste en men zou het dus met „demoontje” 

kunnen vertalen. 

 

Bij de Griekse filosofen had het woord daimon een tamelijk gunstige betekenis, want het duidde 

dikwijls een „god” aan. Maar voor het volk waren „demonen” min of meer boze machten, en in het 

bijzonder geesten van gestorven mensen, spoken. 

 

Nu is het zeer treffend, dat de Septuagint nooit het woord daimon gebruikt, maar steeds daimonion. 

Ziehier al de teksten waar dit laatste woord voorkomt: 

 

Deut. 32: 17 „Zij hebben aan de duivelen (Sept. daimonion, Hebr. „sjedim”, meervoud van 

„sjed”) geofferd en niet aan God (eloha); aan de goden (elohim), die zij niet kennen”. 

 

Ps. 91: 6 „Voor de pestilentie (deber), die in de donkerheid wandelt, voor het verderf (Sept. 

„daimonion”), dat op de middag verwoest. 

 

Ps. 96: 5 „Want al de goden (elohim) der volken zijn afgoden (Sept. daimonion, Hebr. „elilim”, 

meervoud van „elil” = afgod). 
 

Ps. 106: 37 ,,hun zonen en hun dochteren de duivelen (Sept. daimonion, Hebr. sjedim) 

opgeofferd” . 

 

Jes. 13: 21 “en de duivelen (Sept. daimonion, Hebr. sair) zullen er huppelen”. 

 

Jes. 34: 14 “en de duivel (Sept. daimonion, Hebr. sair) zal zijn metgezel toeroepen”. 

 

Jes. 65: 11 “ener tafel voor die bende” (Sept. daimonion, Hebr. Gad = waarschijnlijk een 

heidense god). 

 

Uit het gebruik van daimonion in de Septuagint bemerkt men, dat het in die vertaling steeds een 

ongunstige betekenis heeft. In Deut. 32: 17 en Ps. 106: 37 is het de vertaling van het Hebreeuwse 

„sjed” dat steeds boze geestelijke wezens aanduidt. Men kan dus veronderstellen, dat de Joodse ver-

talers der Septuagint opzettelijk het woord daimon vermeden hebben, omdat er toen nog in de 

Griekse wereld een min of meer gunstige betekenis aan gehecht kon worden. Waar ze al de goden 

en afgoden van de volken verafschuwden, gebruikten zij dan het woord daimonion om er allerlei 

boze dingen mee aan te duiden. Laat ons hierbij opmerken, dat al geloofden sommige Joodse 

Rabbi’s aan het bestaan van „geesten” van afgestorvenen, die gedachte niet in de Septuagint is 

opge-nomen. 

 

Ps. 106: 37 herinnert ons aan 1 Kor. 10: 20: ,,Ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de 

duivelen (daimonion, meervoud van daimonion) offeren”. 
 

In het N.T. wordt daimon slechts 5 maal gebruikt (Mat. 8: 31; Mark. 5: 12; Luk. 8: 29; Op. 16: 14; 

18 ; 2). Door de context wordt vermeden er een gunstige betekenis aan te hechten. Ze worden ook 
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„onreine geesten” genoemd (bijv. Mark. 5: 2, 8 ,13; Luk 8: 29) en, zoals Luk. 8: 27 (waar 

daimonion staat) en Luk. 8: 29 (waar daimon gebruikt wordt) het ons aantoont, wordt er geen 

verschil gemaakt tussen die twee termen. Toch wordt „daimonion” bij voorkeur gebruikt (60 maal). 

We hebben al gezien, dat de demonen, zowel als de niet-gevallen engelen, geesten zijn en dat ze 

dikwijls „onreine” of „boze” geesten genoemd worden. In Op. 16: 13, 14 is er sprake van 

„demonengeesten”, om deze te onderscheiden van andere geesten. Uit Hand. 16: 16 leren we dat er 

„waarzeggende” geesten zijn. Een reden te meer om zeer voorzichtig te zijn met de moderne 

waarzeggerij, al zijn dergelijke geesten hier niet steeds in betrokken. 

 

Evenmin als in het O.T., worden in het N.T. de demonen ergens voorgesteld als „geesten” van 

afgestorvenen. Men ziet hieruit eens te meer dat de Schrift niets van de Grieken of andere heidenen 

heeft overgenomen .De demonen staan dikwijls in verband met „bezetenheid” (daimonizomai, Mat. 

4: 24 enz.). Volgens het N.T. worden inderdaad niet alle ziekten veroorzaakt door demonen. Men 

ziet dit bijv. uit Mark. 1: 34; 3: 15; Luk. 5: 40, 41; 8: 2; 13: 32, waar zowel gesproken wordt over 

genezen als over het uitwerpen van demonen. Uit de schriftplaatsen die handelen over bezetenen, 

blijkt dat het zeer bijzondere stoornissen betreft. Niet slechts blindheid, stomheid, vallende ziekte en 

andere zenuwstoringen, maar hetgeen men nu met de naam van psychose zou aanduiden, en een 

beschadiging van de persoonlijkheid betreft. Die geesten vereenzelvigen zich met de geest van de 

mens. Als deze spreekt, zijn het eigenlijk de woorden van de demon. Het willen en werken van de 

mens zijn veranderd. Men ziet dan ook, dat de Here en zijn discipelen een goddelijke macht in 

werking stellen en dat die genezingen verre gaan boven die van „natuurlijke” ziekten. 

 

Men heeft soms gezegd, dat de Here niet geloofde in werkelijke demonen; dat Hij zich slechts 

aansloot bij het volksgeloof; dat het begrip „bezetenheid” echter zeer praktisch is en in zekere mate 

uitdrukt wat men waarneemt. Anders gezegd, alles zou zich voordoen alsof er geestelijke wezens in 

het spel zijn. Maar deze opvatting, volgens welke de Schrift ons niet noodzakelijk aan persoonlijke 

demonen wil doen denken, kan niet volgehouden worden, daar men ziet dat die demonen in zwijnen 

kunnen gaan. De bedoeling is dus wel, dat het werkelijk persoonlijke schepselen zijn, die zowel het 

dier als de mens kunnen beïnvloeden. 
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Uit de Schriften 

 

 

DEEL XXXI No. 11. NOV. 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 11. 

 

HEBREEËN 11. ZONDER ONS NIET VOLMAAKT, 

 

Meerderen toegevoegd. 

 

Daar God met ons wat beters op het oog had zodat zij niet zonder ons tot de volmaking zouden 

komen.            Vs. 40. 

 

De Ouden zijn niet tot de volmaking gekomen, zegt de apostel. Dit is een woord van diepe 

strekking. Wat is er onder te verstaan. We hebben immers in het voorgaande stuk beweerd dat zij in 

geloof uitzagen naar Hem Die komen zou en rustten op Zijn te volbrengen werk. 

 

Sommigen menen dat zij niet het geheel der zegeningen ontvangen hebben die in het N.T. 

geopenbaard zijn. We achten dit niet juist, want het gaat hier over een bepaalde belofte. Anderen 

menen dat de O.T. gelovigen naar de Sheool gingen en de N.T. naar de hemel. Maar ook dit is niet 

aanvaardbaar want er staat dat zij zonder ons niet volmaakt zouden zijn. Luther heeft beweerd dat 

Christus de O.T. gelovigen uit de voorburcht der Hel verlost en mede ten hemel genomen heeft bij 

Zijn hemelvaart, maar hiervan weet de Schrift niets en daarom geloven we niet dat we dit vers zo 

moeten uitleggen. 

 

We geloven dat de zaak eenvoudig is en wel deze: Al de genoemde en ongenoemde vromen hebben 

het Messiaanse heil van een beter vaderland niet verkregen. Dit komt zijn lezers en hoorders ten 

goede, want nu kunnen zij ook deelgenoten worden van de betere beloften. Was al bij Christus’ 

eerste komst het wereldeinde gekomen, dan zou de groep afgesloten zijn geworden en al de rust zijn 

ingegaan. Maar God wil nog meerderen daarin laten delen en de groep vergroten, Christus’ komst 

heeft de rij niet afgesloten, daarom zijn de Ouden zonder anderen van latere tijd niet volmaakt. 

 

Zonder ons.: D.w.z. zonder hen die tot het betere vaderland geroepen worden. Men lette hier wel op 

de verschillende sferen van zegeningen. Het Calvinisme leert de eenheid van alle gelovigen vanaf 

Abel tot de laatste uitverkorene die er is bij Christus’ wederkomst; er is slechts één gemeente ten 

eeuwigen leven uitverkoren, allen ontvangen dezelfde erfenis: vergeving van zonden en eeuwig 

leven. Nu zit er in deze voorstelling een kern van waarheid, n.1. dat alle behoudenen steunen op 

Christus' werk en verdienste. Maar de dwaling is dat, al is de grond dezelfde, de bij de behoudenis 

gevoegde betere dingen voor allen niet dezelfde zijn. Men spreekt over de pluriformiteit der Kerk, 

haar veelvormige verschijning, maar de Schrift leert pluraliteit, meervoudigheid van groepen. Deze 

hangt samen met de vele beloften in Christus en zo is er een geslacht der aarde en een der hemelen, 

Ef. 2: 14. Van en voor allen is Christus het Fundament, maar de opbouw is verschillend en hangt af 

van de beloften in Hem. Zonder ons niet volmaakt betekent dus: zonder dat er nog meerderen ook 

na Christus’ eerste komst de betere beloften die de Brief aan de Hebreeën voorhoudt, deelachtig 

worden, maar niet dat allen die na die komst geroepen worden tot die groep behoren. God heeft 

door dezelfde apostel nog meer bekend laten maken, daarom zijn er sferen van zegening en niet 

slechts één. 
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Dit woord houdt echter meer in. De groep die de apostel hier op het oog heeft is die welke de betere 

opstanding verwerft, iets wat we in het laatste nummer van deze reeks nader willen nagaan. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 71. 
 

Het Beeld des Zoons gelijkvormig. Vs. 28-38  
 

Rom. 8: 28 Hun (n.l.) die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want die Hij voorkende 

bestemt Hij ook voor aan het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig (te zijn), opdat Hij zou zijn de 

eerstgeborene onder vele broederen. 30. En die Hij voorbestemt, roept Hij ook, en die Hij roept, 

rechtvaardigt Hij ook, en die Hij rechtvaardigt, verheerlijkt Hij ook. 
 

Behalve het voorkende van vs. 29 staan al de andere werkwoorden in de aoristus, de tijdloze vorm 

of feitsvorm; deze geeft hier een doorgaand werk aan. 

 

Rom. 8: 28 Hun (n.l.) die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
 

De roeping. Het Gr. woord (“kaleo”) betekent zowel „noemen” als „roepen”. Noemen is iemand 

een naam geven, roepen is om hem bij zich te krijgen of uit te nodigen tot iets. 

 

In het N.T. lezen we van roepingen in verschillend opzicht. Tot een gast- of bruiloftsmaal; Mt. 22: 

3, 9; Lk. 14: 8, 16; Joh. 2: 2; de gasten heten de geroepenen; Mt. 22: 3, 4, 8; Lk. 14: 7, 17. God 

roept tot het verkrijgen aan het heil in Christus: Rom. 9: 24; 1 Kor. 1: 9; 7: 15; Gal. 1: 6; 5: 8, 13; 

1 Thess. 2: 12; 2 Thess. 2: 14; 1 Tim. 6: 12; 1 Petr. 2: 9, 21; 5: 10. 

 

Er is in geestelijke zin tweeërlei roeping: de algemene of uitwendige en de inwendige; de eerste 

gaat uit tot allen die het evangelie horen en gebeurt door evangelisatie, prediking, geschriften, lied, 

blaadjes, enz. Aan deze roeping kan al of niet gehoor worden gegeven. In dit vers is sprake van een 

andere roeping, een die is naar Gods voornemen; aan deze wordt gehoor gegeven maar niet door 

dwang maar door innerlijke bewerking door die Geest (wedergeboorte), daarna door het proces der 

rechtvaardiging. Bij deze roeping laat God Zijn genade bijzonder invloeien en werken en daardoor 

is ze onwederstandelijk. Ze is echter niet mechanisch alsof zij poppen waren maar een bijzondere 

inwerking waarin God Zijn Zoon in het hart openbaart. Deze roeping is naar een voornemen, een 

plan dat Hij in en door hen wil uitwerken. 

 

Rom. 8: 29. Want die Hij voorkende bestemt Hij ook voor aan het Beeld van Zijn Zoon 

gelijkvormig (te zijn), opdat Hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. 
 

Het te voren kennen. De betekenis van te voren kennen kan uit de Schrift worden opgemaakt. Zeer 

duidelijk blijkt ze uit Handelingen 26: 4, 5: de Joden hadden Paulus te voren gekend. Zij kenden 

hem als de boven allen in het Jodendom uitstekende Saulus. De groep aan wie Petrus schreef, kende 

ook iets te voren. (S.V.: te voren wetende), n.l. dat ongeleerde en onvaste mensen de Schriften 

verdraaiden, 2 Petr. 3: 17. God kende Israël te voren voor Hij hen bij de Sinaï als volk aannam, 

Rom. 11: 2; zie Ex. 2: 24, 3: 7-10. God kende ook Christus al voor de nederwerping (niet: 

grondlegging) der wereld, n.l. als Beeld Gods, 1 Petr. 1: 20. Dit zijn al de teksten met het 

werkwoord te voren kennen. Het woord voorkennis vindt men in Handelingen 2: 23 en 1 Petr. 1: 2 

God kende Christus’ lijden van te voren en ook de uitverkoren vreemdelingen. 
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Wie deze teksten nagaat ziet dat de voorkennis van God niet betekent de voorbestemming of 

predestinatie, die wordt uitgedrukt door het woord voorverordineren. 

 

Het voorkennen van Rom. 8: 29 is het kennen van deze gelovigen in hun natuurlijke staat, voor hun 

geboorte uit de Geest. Na deze geboorte kon Hij hen roepen en hen verder leiden. Die voorkennis is 

dus geen voorbestemming tot een positie maar een kennen van hun vorige wandel, zoals blijkt uit 

wat van Paulus door de Joden te voren gekend werd en dat van Israël door God. Toch ligt er nog 

iets meer in opgesloten: evenals de Joden bijzondere aandacht aan Saulus besteed hebben en zijn 

loop nagingen, zo slaat God de voorgekenden als het ware bijzonder gade en geeft vaak een zekere 

voorbereiding voor de positie waartoe Hij later roepen zal. 

 

Voorverordineren. Het Gr. woord is: “pro(h)orizo”, samengesteld uit “pro”, voor, en het 

werkwoord “(h)orizo”; dat is weer afgeleid van het woord “(h)oros”, dat in het N.T. niet voorkomt 

maar in het oude Grieks „grens” betekende. Het werkwoord “(k)orao” betekent: de grenzen 

zichtbaar aangeven, merken. 

 

Het woord ..voorverordineren” komt voor in Handelingen 4: 28: Rom. 8: 29, 30; 1 Kor. 2: 7; Ef. 1: 

5, 11. In Handelingen 4: 28 is het vertaald door: te voren bepaald, in de andere teksten door 

„voorverordineerd”. 

 

God heeft een voornemen waarnaar Hij werkt. Hij stelt de grenzen vast waar binnen iets uitgewerkt 

zal worden. Hij bepaalt wie tot een zeker doel gebezigd zal worden. Hij heeft een groep tot hemelse 

heerlijkheid bestemd, 1 Kor. 2: 7 en dat voor de aionen er waren (S.V.: eer de wereld was). Hij 

heeft ook verordineerd de Romeinengroep de beelde Zijns Zoons gelijkvormig te maken. 

 

De voorverordinering kan niet veranderd worden. Ze is naar het besluit (de raad) van Zijn wil. Voor 

de aionen er waren, heeft God voorgenomen een groep mensen tot de heerlijkheid te leiden waarvan 

Rom. 8 spreekt. 

 

Men hoede er zich voor te menen dat omdat deze groep voorbestemd is tot deze positie, er buiten 

hen geen anderen zouden zijn die een andere plaats zouden kunnen innemen. Het gaat hier niet om 

de behoudenis op zichzelf - daartoe roept God velen buiten deze groep om - maar om een uitwerken 

van een bijzonder voornemen. Evenmin als de roeping van Aaron en zijn zonen tot het priesterschap 

de andere Israëlieten van het beërven van het land of van het delen in de bedekking hunner zonden 

uitsloot, zo sluit Gods plan met deze groep anderen niet uit van de behoudenis. In deze fout is het 

Calvinisme ongelukkigerwijze vervallen waardoor velen tot wanhoop en vertwijfeling zijn 

gekomen, iets wat nog voortduurt. Het gaat hier om een bijzondere groep die anderen niet uitsluit 

maar juist ten bate van anderen als instrument wordt toebereid, n.l. voor het zuchtende schepsel. 

 

Gelijkvormig, Gr. “summorphos”, samengesteld uit “sun” (dat voor een m of p een m wordt) en 

“morphos”. Dit woord moet onderscheiden worden van “schéma”, dit laatste geeft de uitwendige 

gedaante aan, “morphè” de innerlijke gesteldheid. De zonen Gods van Rom. 8 zullen dezelfde 

bestaanswijze krijgen als de verheerlijkte Zoon, aan Zijn beeld gelijkvormig zijn. 

 

De broederen. Wanneer de Schrift de gelovigen „broeders” noemt moeten we daarbij niet alleen 

aan mannelijke gelovigen denken; er zijn ook vrouwen bij. Dat ze dit doet in dit vers dient om de 

verhouding tot Christus aan te geven. Hij is tevens een broeder. Hierin ligt intimiteit besloten. Hij is 

niet hun koning, maar hun broeder, zij zijn geen onderdanen, maar Zijn huisgenoten. 

 

De Eerstgeborene. De titel „eerstgeborene” is er bijzonder een van onderscheiding, van eer, positie, 

macht, aanzien, overal waar deze aan Christus wordt toegekend, hier in Rom. 8: 29 en verder in 

Col. 1 ; 16, 20; Hebr. 1: 6; Op. 1: 5. Al moge hij mede uitdrukken dat onze Here van Beeld Gods 
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Eerstgeborene der schepping geworden is, evenals Hij van Jezus in de dagen Zijns vleses 

Eerstgeborene uit de doden is geworden, m.a.w. een fase van Zijn bestaanswijze, die Hijzelf heeft 

doorlopen, bovenal drukt hij uit dat Hij de eerste is van wat na Hem gekomen is of komt en 

daarmee Zijn macht en aanzien. 

 

Rom. 8: 30. En die Hij voorbestemt, roept Hij ook, en die Hij roept, rechtvaardigt Hij ook, en die 

Hij rechtvaardigt, verheerlijkt Hij ook. 
 

Hier vinden we de volgorde van twee der drie delen van de weg der behoudenis: roeping, 

rechtvaardiging, verheerlijking. In het begin van zijn Brief spreekt hij over de geroepenen van Jezus 

Christus, de geroepen heiligen, 1: 6, 7. De roeping sluit de geboorte van Boven in. Aan de geroe-

penen wil hij geestelijke gave toebrengen; deze omvat de rechtvaardiging. Toen zij nog niet 

geroepen waren, kende God hen al, zij waren voorgekenden; nu zijn zij voorbestemden 

(voorverordineerd) tot een bepaald doel. Voor hen zelf brengt dit de heerlijkheid mee van het 

gelijkvormig gemaakt worden aan het Beeld Zijns Zoons, wat hun taak betreft is het, het tot 

heerlijkheid leiden van de schepping. 

 

De S.V. zet: heeft verheerlijkt, ze blijft daarmee in de lijn met de voltooide tijden van de 

voorafgaande werkwoorden. Echter, er is van die verheerlijking nog niets te zien, ze heeft nog niet 

plaats gehad. We menen dat we, zoals we ook vertaalden, steeds de tegenwoordige tijdsvorm 

kunnen zetten, mits we maar in het oog houden dat deze geen tijd uitdrukt. De verheerlijking is nog 

toekomstig; toen kon ze nog zijn door verlossing van het lichaam, zoals vs. 23 zegt, nu zal voor 

velen de opstanding mede tussenbeide moeten komen, een die plaats zal hebben bij ’s Heren 

wederkomst; voor de levend overblijvenden blijft vs. 23 van kracht. 

 

De volgens Gods voornemen voorbestemde groep van hen die door genade in de zoonsstand gesteld 

worden, 8:16, mogen delen in de heerlijkheid des Zoons die Hem door geboorte uit God en door 

Zijn volbrachte werk rechtmatig toekomt. Zij staan vlak naast Hem, Hij is broeder met hen. Zij 

staan in op één na de hoogste positie (Leden des Lichaams is nog rijker), zij zijn, Zijn Zoonsbeeld 

gelijkvormig. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo  

 

(Vervolg) 

 

HOOFDSTUK 3. 

 

ENGEL DES HEREN EN ENGEL GODS. 
 

In het O.T. komt de uitdrukking „engel des Heren” (malak JHVH) meer dan 50 maal voor, en 

„engel Gods” (malak Elohim) ook enkele malen. In het boek Daniël vindt men tweemaal „engel van 

Elah” (Aramees voor Eloha). In het N.T. wordt „engel des Heren” (angelos tou theou) 10 maal 

gebruikt en „engel Gods” (angelos tou theou) 3 maal. 

 

Zoals we al gezien hebben, betekenen de woorden malak en angelos letterlijk „bode” en kunnen 

zowel een mens als een engel aanduiden. Wat is nu de betekenis van „engel des Heren” en van 

„engel Gods”? Betreffen die uitdrukkingen een engel of een verschijning van de Here zelf, in 

zichtbare gedaante? Deze vraag wordt dikwijls beschouwd als een der moeilijkste in verband met de 

engelenwereld. 
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Men kan de indruk hebben dat het - ten minste in het O.T., - niet gaat over een gewone engel, dat 

„De Engel” hier de betekenis krijgt van een bijzondere gedaante of bestaanswijze van de Here. De 

oudste „kerkvaders” zagen dan ook in die Engel een verschijning van de Zoon Gods, van de Logos. 

Maar later werden daartegen door meerderen bezwaren ingebracht, en Augustinus dacht, dat het een 

engel betrof, die op bijzondere wijze de tegenwoordigheid des Heren waarneembaar maakte. De 

latere theologen waren zeer verdeeld in hun opvattingen. 

 

Alvorens we de schriftplaatsen onderzoeken waar die uitdrukkingen gebruikt worden, en een 

antwoord trachten te geven op de vermelde vraag, is het wenselijk de aandacht te vestigen op 

meerdere dingen. 

 

1.- Voor het tegenwoordig onderwerp is het van groot belang er op te letten, dat het lidwoord „de” 

bijna nooit gebruikt wordt vóór „engel des Heren” of „engel Gods”. We vonden het alleen in 2 Sam. 

24: 16 (a), 17 en in Mat. 1: 24. En dan wordt het gebruikt om de bepaalde engel aan te duiden, 

waarover in de vorige verzen al gesproken werd. 

 

Laat ons hier bijvoegen, dat, telkens de Schrift over een wel bepaalde persoon spreekt, die een 

bijzonder  positie bekleden, het lidwoord wel gebruikt wordt. Tussen de zeer talrijke gevallen 

kiezen we slechts de volgende: 

 

Gen. 42: 30, 33 „Die (Hebr. „ha”) man, de heer van dat land”. 

Gen. 43: 3 „Die (ha) man heeft ons op het hoogste betuigd”. 

Ex. 11: 3; Num. 12: 3 „De (ha) man Mozes”. 

 

Waar de vertalingen bijna steeds DE Engel des Heren en DE Engel Gods schrijven in het O.T. heeft 

men natuurlijk de indruk, dat het een wel bepaalde engel betreft, of zelfs dat het de Here zelf is, die 

zich in engelengedaante voordoet. Maar men ziet, dat dit eigenlijk een uitleg is van de vertalers. Het 

blijkt dat de geïnspireerde tekst niet spreekt over een bepaalde „engel des Heren” of „engel Gods”, 

en dat we mogen denken aan werkelijke engelen en niet aan een waarneembare verschijning van de 

Here zelf. 

 

Daarbij komt nog, dat er meermalen sprake is van meerdere „engelen Gods”. Zie bijv. Gen. 28: 12; 

32: 1; Mat. 22: 30; Luk. 12: 8, 9; 15: 10; Joh. 1: 52; Heb. 1: 6. 

 

Het zijn slechts bijkomende aanduidingen in de teksten, waar over een engel des Heren of een engel 

Gods sprake is, die kunnen doen denken dat het de Here is die verschijnt. We zullen verder nagaan 

hoe men die aanduidingen kan verstaan. 

 

2.- Het is nodig de titels, die voor God gebruikt worden, te onderscheiden, God als Heiland en 

Verbondsmaker wordt aangeduid door het tetragram JHVH. De Masoreten, die in de 6de tot de 9de 

eeuw onzer jaartelling de oorspronkelijke tekst van klinkertekens voorzagen - en aldus de uitspraak 

der woorden vastlegden - schreven ,,Jehovah” voor dit tetragram. In de vertalingen gebruikt men 

gewoonlijk de naam HERE. Later heeft men gemeend dat de uitspraak „Jahwe” moet zijn, maar dit 

staat niet vast. 

 

Door de naam „Elohim” of „Elola” (respectievelijk meervoud- en enkelvoudvorm) wordt God 

aangeduid, meer in de zin van Schepper. Bij ons onderzoek moet men er echter op letten, dat die 

woorden ook gebruikt worden voor: 

 

a.- Engelen. Ps. 8: 6 luidt: „En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen”, waar de 

Hebreeuwse tekst voor „engelen” het woord „elohim” heeft. De Septuagint en het citaat van Ps. 8: 6 

in Heb. 2: 7 gebruiken het woord „angelos”. Zo ook Ps. 97: 7 en Heb. 1: 6. Voor „zonen van 
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Elohim” van Job 38: 7 schrijft de Septuagint „angelos”. 

 

 

b.- Mensen. Namelijk mensen, die door God in een bijzondere positie geplaatst worden, zoals 

Mozes t.o.v. Farao, Ex. 7: 1; zoals de Richteren en andere overheden, Ex. 21: 6; 22: 8, 9, 28. Zie 

ook Ex. 18: 15-19 en Deut. 19: 17 en de aanhaling van Ex. 22: 28 in Hand. 23: 5. Ook Rom. 13: 1-

6. 

In Ps. 82: 1-6 betreft het insgelijks oversten van het volk, die de opdracht hebben te oordelen. Joh. 

10: 34, 35 verwijst er naar. Het zijn mensen „tot welke het Woord Gods  geschied is”.Ook in Ps. 

138: 1 spreekt David zeer waarschijnlijk van dergelijke menselijke „goden”. 

 

c.- Afgoden. De volken (en ook de Kinderen Israëls) aanbaden „goden”. Van die goden maakten ze 

allerlei afbeeldingen, die dan ook „goden” genoemd werden. Zo lezen we in 2 Kron. 13: 8, 9 dat de 

koning Abia Jerobeam en geheel Israël verweet gouden kalveren te hebben gemaakt tot goden 

(elohim) en priesters gekozen te hebben, die de priesters des Heren vervingen, voor wat geen goden 

zijn. En Jes. 37: 19 zegt: „En hebben hun goden (elohim) in het vuur geworpen, want zij waren 

geen goden (elohim), maar het werk van mensenhanden, hout en steen”. Men weet hoe diep de 

profeten die afbeeldingen veracht hebben, Jes. 44; Hab. 2: 18, 19; Hos. 8: 5, 6; 13: 2-4. 

 

„Want al de goden (elohim) der volken zijn afgoden” lezen we in Ps. 96: 5. Het woord ,,afgoden” 

is de vertaling van „elilim” (meervoud van elil = niets). Die zogenaamde „goden” zijn eigenlijk 

„nietsen” of „nietigen , zij hebben geen betekenis. 1 Kor. 8: 4 bevestigt dit: ,,Wij weten dat een 

afgod (eidolon) niets is in de wereld” .
 
Zie ook 1 Kor. 10: 19. Sprekende van de Galaten, toen ze 

God nog niet kenden, zegt Paulus, dat ze als slaven degene dienden, die van nature geen goden 

(theoi) zijn. De verwijzing naar het onderhouden van dagen, maanden, tijden en jaren, kan duiden 

op het geloof dat de hemellichamen, die de tijden bepalen, bestuurd worden door geesten, zoals we 

al gezien hebben. Ze deden dan misschien ook aan Astrologie. De heidenen offerden eigenlijk niet 

aan elohim in de gunstige betekenis, maar aan demonen, 1 Kor. 10: 20, 21. 

 

3.- Het is van belang de juiste betekenis te vatten van woorden zoals „zien” en „verschijnen” als het 

Jahweh, Elohim of een engel betreft. 

 

In vele gevallen gebruikt de Hebreeuwse tekst het werkwoord ra-ah. Als het mensen betreft, is de 

algemene betekenis „waarnemen”. Meestal is het een „zien” met de ogen. Jakob zag Rachel, Gen. 

29: 10; Jakob zag engelen Gods, Gen. 32: 2; Tamar zag Sela, Gen. 38: 14 enz. 

 

Men moet er goed op letten dat, als het over een zichtbare „verschijning” van God of van een engel 

gaat, de bedoeling niet steeds is, dat God of die engel zelf gezien worden. Het kan een verschijnsel 

zijn, dat veroorzaakt wordt door God of door die engel. Een voorbeeld hiervan vindt men in Lev. 9: 

4, 23. Mozes zei aan Aaron meerdere offers te bereiden omdat de Here hem zou verschijnen. Maar 

feitelijk manifesteerde God zijn tegenwoordigheid door een vuur, dat van zijn „aangezicht” uitging 

en het brandoffer verteerde. 

 

Het woord, ra-ah wordt echter niet alleen gebruikt voor het waarnemen door middel van de ogen, 

maar ook met de oren. 1 Sam. 3 vertelt ons hoe Samuel de Here hoorde, en vers 21 besluit „En de 

Here voer voort te verschijnen (ra-ah) te Silo, want de Here Openbaarde zich aan Samuel te Silo, 

door het woord des Heren”. 
 

Zo leren schriftplaatsen zoals Gen. 12: 7; 17: 1 ons, dat de Here aan Abraham verscheen (ra-ah), 

maar er is geen sprake van een zien met de ogen. Telkens wordt gezegd dat de Here „zeide”. 

Hetzelfde kan gezegd van Izaak, Gen. 26: 2, 24 en Jakob, Gen. 35: 1,9. 
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In andere gevallen gebruikt de Hebreeuwse tekst het werkwoord chazah, waarvan de algemene 

betekenis ongeveer „scherp onderscheiden” is, en niet zozeer stoffelijke dingen, maar abstracte 

begrippen of geestesgezichten betreft. Zie bijv. Jes. 1: 1; 2: 1. 

 

Ook de woorden chezev (Aramees) en chazón worden voor dergelijke gezichten gebruikt, Dan. 2: 

19; 1 Sam. 3: 1 enz. En „chozeh” duidt een „ziener” aan, 2 Sam. 24: 11. 

 

Het werkwoord chazah komt voor in Ex. 24: 11 „maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien 

hadden” (het was een geestesgezicht) en in Job 19: 26 „Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen” 

(namelijk na zijn opstanding). 

 

Laat ons ook het woord nabat vermelden, dat we door „aanschouwen” kunnen vertalen. Het komt 

voor in Zach. 12: 10 „zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben”, aangehaald in Joh. 

19: 37, waar de Griekse tekst „optomai” gebruikt. Volgens Ex. 3: 6 was Mozes bevreesd God „aan 

te zien” (nabat). Het was echter God zelf niet die hij aanschouwde, maar de vuurvlam, die Gods 

„tegenwoordigheid” manifesteerde. 

 

4.- In meerdere schriftplaatsen is er sprake van het „aangezicht” des Heren. Wat moeten we 

hieronder verstaan? 

 

Het Hebreeuwse woord panim betekent in het algemeen de zichtbare, uitwendige zijde van iets: dus 

de „oppervlakte”. Gen. 1: 29; het „aangezicht” van een mens”, Gen. 4: 5, of van een „levend 

wezen “(cherub), Ezech. 10: 14; het „voorste deel” van een gebouw, Jer. 1: 13; het richten van de 

blik of van een rede, Gen. 31: 21; de „tegenwoordigheid” of „zichtbaarheid” van een zaak of een 

persoon en dan ook die persoon zelf. In Ex. 33: 14 lezen we: „Zou mijn aangezicht moeten 

meegaan?”, waar de bedoeling is: „moet Ik zelf meegaan?”. Zie ook Gen. 32: 20. 

 

We zullen verder zien, bij de behandeling van Ex. 33: 18-23, dat het woord „aangezicht”, als het 

gebruikt wordt in verband met de Here, soms wijst op méér dan een tegenwoordigheid, namelijk op 

een aspect van des Heren heerlijkheid, dat iets van zijn wezen doet kennen. 

Het is meer in het bijzonder de algemene betekenis van „tegenwoordigheid” die we hier moeten 

beschouwen. 

 

In 2 Kron. 19: 2 lezen we: „Jehu ging uit, hem tegen”. Er staat letterlijk: „Jehu ging uit, tot zijn 

aangezicht”. Het wijst op de persoonlijke tegenwoordigheid. Dikwijls betreft het de geestelijke 

tegenwoordigheid van de Here, Ex. 23: 15, 17 enz. De „engel zijns aangezicht”, Jes. 63: 9, is een 

engel, die zich in de tegenwoordigheid van de Here bevindt. 

 

Op meerder plaatsen vinden we de uitdrukking „van aangezicht tot aangezicht”. Zo zegt Jakob: „Ik 

heb God (Elohim) gezien (ra-ah) van aangezicht tot aangezicht”, Gen. 32: 30. In Ex. 33: 11 lezen 

we „En de Here (JHVH) sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht” en in Deut. 5: 4 „van aan-

gezicht tot aangezicht heeft de Here met u op de berg gesproken”. Deze uitdrukkingen willen 

blijkbaar niet méér zeggen, dan dat - door een zintuiglijke waarneming - Mozes bewust was van een 

bijzondere „tegenwoordigheid” (of liever „gemeenschap”). Het betreft niet het zintuiglijke zien van 

Jahweh’s „aangezicht”, want Ex. 33: 20 zegt: „Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien (ra-ah), 

want mij zal geen mens zien (ra-ah) en leven”. 
Gen. 32: 30 zullen we in de volgende paragraaf nader onderzoeken. 

 

5.- Enkele schriftplaatsen schijnen te zeggen dat sommigen God zagen, andere teksten, dat geen 

mens God kan zien. Laat ons de volgende teksten aanhalen: 
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Gen. 32: 30 „Ik heb God (Elohim) gezien (ra-ah) van aangezicht tot aangezicht”. 

Ex. 24: 10, 11 „En zij zagen (ra-ah) de God (Elohej) van Israël maar zij aten en dronken  

(d.i. „leefden”) nadat zij God gezien (chazah) hadden”. 

Ex. 33: 20 „Gij zoudt mijn aangezicht (namelijk van Jahwe) niet kunnen zien (ra-ah), want Mij  

        zal geen mens zien (ra-ah) en leven”. 

Jes. 6:1,5 „Zo zag (ra-ah) ik de Here”. „Mijn ogen hebben de Koning, de Here der heirscharen  

       gezien (ra-ah)”. 

Deut. 5: 24 „Zie de Here (Jahwe), onze God (Elohim), heeft ons zijn heerlijkheid en zijn  

       grootheid laten zien (ra-ah), en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des  

       vuurs”. 

Joh. 1: 18 „Niemand heeft ooit God gezien (horaó)”. 

Joh. 14: 9 „Die Mij gezien heeft (horaó), die heeft de Vader gezien (horaó)”. 

1 Joh. 4: 12 ,.Niemand heeft ooit God aanschouwd (theaomai)”. 

 

Zij, die niet geloven in de volle inspiratie der Schrift, nemen natuurlijk de gemakkelijkste weg en 

verklaren onmiddellijk, dat hier duidelijk tegenspraak is. Maar als men uitgaat van het geloof in de 

ingeving, dan doet men enige moeite om die teksten zo juist mogelijk te verstaan door op al de 

gegevens te letten. 

 

Men kan uitgaan van het N.T. Het is duidelijk, dat Joh. 1: 18 en 1 Joh. 4: 12 bedoelen dat niemand 

God naar zijn wezen heeft gezien of aanschouwd. Toch kunnen we iets van God zien, namelijk 

hetgeen Christus ons van Hem openbaart. Want de Zoon is „het afschijnsel zijner heerlijkheid en 

het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid (d.i. van zijn wezen)”, Heb. 1: 3. Hij is het beeld des 

onzienlijken Gods, Kol. 1:15. Daarom kon Christus, volgens Joh. 14: 9 zeggen: ,,Die Mij gezien 

heeft, die heeft de Vader gezien”, Joh. 14: 9. 

 

Nu kunnen we tot het O.T. overgaan. 

 

Ex. 33: 20 bevestigt dat geen mens Jahwe kan zien naar zijn wezen. Deze tekst leert ons ook, dat 

,,mijn aangezicht” hier overeenkomt met „Mij”, namelijk naar zijn wezen. Nadat de heerlijkheid 

van Jahwe voorbijgegaan was, kon Mozes echter toch iets van Jahwe zien, vs. 23. Dat kwam 

waarschijnlijk overeen met hetgeen Heb. 1: 3 het ,,afschijnsel zijner heerlijkheid” noemt. 

 

Maar wat moeten we dan denken van Gen. 32: 30, waar Jakob beweert dat hij God gezien heeft 

,,van aangezicht tot aangezicht”? Wat had Jakob eigenlijk gezien? Het vers 24 zegt ons dat hij met 

een wezen worstelde, dat hij „man” (Hebr. ,,isj “) noemt. Maar Hos. 12: 5 leert ons dat die „man” 

een engel (malak) was, die in vs. 4 elohim (god) genoemd wordt. Waar we al gezien hebben, dat het 

woord elohim op andere schriftplaatsen gebruikt wordt om een engel aan te duiden, kunnen we ook 

aanvaarden dat het in Gen. 32: 30 niet God, maar een engel aanduidt, en wel in de gedaante van een 

man. 

 

De andere teksten (Ex. 24: 10, 11; Deut. 5: 24; Jes. 6:1, leveren geen moeilijkheden op, want er is 

hier geen sprake van het zien van het „aangezicht” Gods, van zijn wezen, maar slechts van een 

gezicht dat iets weergaf van Gods heerlijkheid. Deut. 5: 24 betreft het zien van het vuur en de wolk, 

en het horen van de grote stem. 

 

Na dit voorbereidend onderzoek, kunnen we nu enkele schriftplaatsen nagaan, waar sprake is van 

een engel des Heren (of een engel Gods). 

 

Het is in Gen. 16: 7-11, dat we de eerste malen de uitdrukking „engel des Heren” vinden. We 

herinneren aan hetgeen we onder paragraaf 1 gezegd hebben: de Hebreeuwse tekst gebruikt het 

lidwoord ,,de” niet vóór „engel des Heren”, en er bestaat dus geen goede reden om aan een 
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bijzondere engel te denken, of aan een ander Wezen, dat „DE engel des Heren” genoemd zou 

worden. 

 

Maar de aanduiding „des Heren” wijst er op, dat de bedoelde engel (bode) door de Here gestuurd is 

en in zijn naam kan spreken. Wat die engel zegt zijn de woorden des Heren, en daarom kan die 

engel, die zelf een nederige bode is, tot Sarai zeggen: ,,Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldi-

gen”. Verder kondigt die engel het baren van Ismaël aan en voegt er bij „omdat de Here uw 

verdrukking aangehoord heeft”, wat ons duidelijk maakt dat de engel zelf de Here niet is. 

 

In Gen. 21: 17 lezen we van een engel Gods, die Hagar toeroept van uit de hemel. Hier was dus 

geen zichtbare verschijning. Dit was ook het geval met Abraham in Gen. 22: 11, 15. Men merkt ook 

hier weer dat het de engel wel is, die spreekt, maar eigenlijk niets méér doet dan Gods Woord 

hoorbaar maken. Die engel kan dus zeggen: „Ik zweer bij mijzelve, spreekt de Here..“ vs. 16. Het is 

werkelijk de Here die Abraham heeft toegesproken, al is het door middel van een engel. Al vroeger 

was de Here aldus hoorbaar door hem waargenomen, Gen. 12: 7 („verscheen” is de vertaling van 

„ra-ah”); 13: 14; 15: 18, en Abraham kon dus aan zijn knecht zeggen, dat de Here, de God des 

hemels, hem toegesproken had en dat Hij zijn engel tot hem zou sturen om een vrouw voor Izaak te 

nemen. Gen. 24: 7, 40.. Men ziet hier het verschil tussen de Here en de engel. Het is niet de Here 

zelf die zich hoorbaar of zichtbaar maakt, maar wel de engel die Hij stuurt. 

 

In Gen. 20: 12 ziet Jakob meerdere „engelen Gods” een trap opklimmen en in Gen. 32: 1 wordt hij 

door meerdere engelen Gods ontmoet. Deze engelen waren voor hem zichtbaar (in zijn droom). 

 

Ex. 3: 2-6 geeft ons het bekende verhaal van het brandend braambos. Een engel des Heren 

verscheen in een vuurvlam, en God riep (door middel van die engel), en zei dat Hij de God van 

Abraham, Izaak en Jakob was. Daarna vernemen we dat Mozes zijn aangezicht verborg omdat hij 

vreesde God aan te zien (nabat). Hand. 7: 35 bevestigt, dat het een engel was die hem verscheen 

(optomai) in het doornenbos. En toch verklaren Ex. 4: 5 en meerdere andere teksten dat het de Here 

was, die aan Mozes verscheen. We kunnen nu begrijpen, dat de Here werkelijk tegenwoordig was, 

maar dat het waarneembare (het vuur en de stem) door de engel werd uitgewerkt. 

 

In verband met dit voorval, kunnen we ook aan Gen. 18: 1-33 denken (al vindt men hier de 

uitdrukkingen „engel des Heren” of „engel Gods” niet). De Here was al meermalen aan Abraham 

„verschenen” (Gen. 12: 1, 7; 13: 14; 15: 1; 17: 1) en, uit hetgeen we al nagegaan hebben, mogen we 

veronderstellen dat hetgeen Abraham toen gezien en gehoord had van wege de Here, door een engel 

werd bewerkt, een engel die ook zichtbaar kon verschijnen in de vorm van een man. We moeten 

dan ook niet verwonderd zijn als we in Gen. 18 lezen dat, bij het „verschijnen” van de Here, 

Abraham drie „mannen” (Hebr. „isj” = man in tegenstelling met vrouw) met zijn ogen zag. Maar 

die „mannen” hadden voorzeker een bijzonder uiterlijk, zodat Abraham uit de vroegere voorvallen 

erkende dat de Here (onzichtbaar) tegenwoordig was. Hij boog zich dan ook ter aarde (niet voor de 

„mannen”, maar voor de Here) en zeide: „Here (enkelvoud), heb ik nu genade gevonden in uwe 

ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij”. Maar met het zicht op de „mannen”, laat hij water 

brengen om hun voeten („uwe” staat in het meervoud) te wassen, nodigt ze uit te rusten (mannelijk 

meervoud) en biedt hun voedsel aan. Het was dan ook de Here niet, die Abraham antwoordde in 

verband met dit water en dit voedsel, maar wel de ,,mannen”: “En zij zeiden: doe zoals gij ge-

sproken hebt”. De „mannen” aten en vroegen naar Sara. Dan sprak de Here (door middel van de 

„mannen”): „Ik zal voorzeker tot u komen“, vs. 10 en 13-15. Daarna stonden die mannen op en 

keken in de richting van Sodom, en Abraham ging met hen. Dan lezen we in vs. 17- 21 wat de Here 

voornemens was te doen met Sodom en Gomorra. Dit werd voorzeker door die „mannen” voor 

Abraham hoorbaar gemaakt, want in vs. 23-32 volgt het bekende gesprek en de bede van Abraham 

ten gunste van de „rechtvaardigen” die in Sodom woonden. In vs. 22 lezen we dat „die mannen” 

naar Sodom gingen. Maar uit Gen. 19:1 blijkt dat er slechts twee weggingen. Ze worden hier 
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,,engel” (malak) genoemd. Blijkbaar bleef de derde engel nog bij Abraham, en daarom kon deze 

engel nog steeds de „nabijheid” van de Here tot het bewustzijn van Abraham brengen en de 

woorden des Heren hoorbaar maken. We lezen dus dat Abraham nog was „staande voor het 

aangezicht des Heren”. Uit Gen. 19 vernemen we dat de twee engelen die naar Sodom gingen 

verderfengelen waren, dus dienst deden om Gods rechtvaardig oordeel te voltrekken over de 

goddelozen. In verband met Ex. 23: 21 zullen we zien dat ook hier sprake is van een engel, die 

Gods gerechtigheid uitwerkt en die de overtredingen niet vergeeft. Maar de derde engel, die de 

woordvoerder van de Here was in Gen. 18: 23-32, was geen verderfengel, maar kon de genade van 

de Here manifesteren door dit gesprek. 

 

Er is niet de minste reden om te menen dat die derde engel de Here zelf was. Daarbij wordt, zoals al 

opgemerkt, de uitdrukking „engel des Heren” niet gebruikt. 

 

Uit Ex. 14: 19 blijkt duidelijk, dat de wolkkolom, die de zonen Israëls vergezelde bij hun uittocht 

uit Egypte - al in Ex. 13: 21 vermeld als manifestatie van de tegenwoordigheid des Heren - in 

verband stond met een engel Gods. Het is dus ook hier weer door middel van een engel dat het 

waarneembaar teken van de onwaarneembare tegenwoordigheid van God ontstaat. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXI No. 12. DEC. 1959. 

 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 12 

 

HEBREEËN 11. DE BETERE OPSTANDING. 

 

Hoe de volmaaktheid bereikt wordt. 

 

...opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen.     Vs. 35c. 

 

In Hebreeën wordt niet minder dan dertien maal het woord „Kreitton” gebruikt. In 1: 4 en 8: 6a is 

het vertaald door ,,uitnemender”, in 7: 7 door „meerder”, in 6: 9; 7: 19, 22; 8: 6b; 9: 23; 10: 34; 11: 

16, 35, 40 en 12: 24 door „beter”. De Brief houdt zich juist met de meerdere of betere dingen bezig. 

Een ervan is de betere opstanding. 

 

In nr. 10 gaven we een structuur van de geloofsdaden en geloofsbeproevingen. Hierbij lieten we 

opzettelijk iets uit dat we nu naar voren willen brengen, n.1. de betere opstanding. We zetten deze 

er nu bij en vatten de structuur van nr. 10 samen. 

 

A1  Vs. 33-35b   Allerlei geloofsdaden. 

       B
1
  Vs. 35c   De betere opstanding. 

A
2
  Vs. 36-38   Allerlei geloofsbeproeving. 

       B
2
  Vs. 39, 40   De belofte niet verkregen. Niet volmaakt. 

 

Het niet volmaakt zijn houdt, naar men ziet, verband met de opstanding, vs. 35c is de tegenhanger 

van vs. 39, 40; het betere van de opstanding ligt in haar karakter van heerlijkheid. Vrouwen hebben 

haar doden door een opstanding wedergekregen, onze Here heeft doden opgewekt; deze opstan-

dingen hadden echter een tijdelijk karakter: de opgestanen zijn andermaal gestorven, De betere 

opstanding is er echter een die onvergankelijk leven schenkt en is uitnemender dan de andere. 

Daarin zullen naast Abraham, Izaak en Jakob delen, voorts Abrahams geestelijke zonen en zij die 

zullen blinken als de glans des uitspansels, gelijk de sterren, Dan. 12:3. 

 

Mogelijk vraagt men wanneer deze opstanding zal plaats hebben. We menen: bij de wederkomst 

des Heren. O.i. spreekt Hij daarvan in Lk. 20: „zij die waardig geacht zullen worden die eeuw - 

n.1. de toekomende - te verwerven (dit zijn levenden) en de opstanding uit de doden, kunnen niet

meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk . “ 35, 36. Het is deze belofte die noch de Ouden noch 

de aan hen toegevoegden verkregen hebben. 

 

Er blijkt nog iets: hoe noodzakelijk de opstanding is ter verkrijging van het heil. Indien zij al voor 

de troon juichten, wandelden in de lanen van het Paradijs, tot heerlijkheid waren bevorderd, hoe kan 

er dan staan dat zij de belofte niet verkregen hebben. Dan was er al een „voorlopige zaligheid”. 

Maar die is er niet: zij hebben de belofte niet verkregen. Die belofte is ongedeeld, is niet een 

voorlopige zaligheid die men al na het sterven verkrijgt en de volle die wacht bij de opstanding, ze 

is één en deze rijke belofte is niet verkregen. Ook nu nog niet voor hen die tot deze orde behoren. 

 

Op één ding zij nog gewezen. Al handelt de Hebreeënbrief niet over de positie van Efeze, we 
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kunnen er ten volle uit leren dat de apostel - voor ons Paulus - op tal van personen gewezen heeft 

die uit het geloof geleefd hebben. Ook wij moeten dit doen want zonder dat is het inzicht slechts 

verstandelijke visie. Dit ons geloof heeft een rijker inhoud want, al ligt de vervulling ook voor ons 

in de opstanding, deze kan nader zijn dan die van hen die de belofte niet verkregen hebben. Paulus 

jaagde om iets te verkrijgen en heeft het verkregen: voor hem is de belofte vervuld. En dit is niet 

alleen zijn deel maar dat van allen in wier hart Christus door het geloof mag wonen maar die er 

mede naar jagen om dat geloof te zien overgaan in een leren kennen van Hem door aanschouwen. 

 

Hiermee hebben we de reeks over Hebr. 11 die aanving in januari 1954 ten einde mogen brengen. 

Vanzelf hebben we er slechts enige dingen over kunnen zeggen, eensdeels vanwege de 

plaatsruimte, anderdeels, en dit vooral, omdat we maar een beperkt mens zijn die slechts een enkel 

facet van Gods rijke en diepe Woord mag beschrijven. Elk der lezers moge er door de Geest vele 

anderen aan toevoegen.       P. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 72. 
 

WIE VEROORDEELT? 

 

Geen veroordeling. Geen scheiding. 
 

Rom. 8: 31-39. 

31. Wat zullen we hieraan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 32. Hoe 

zal Hij die Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem 

ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods 

uitverkorenen? God die rechtvaardigt? Christus die gestorven is, ja veel meer die is opgewekt, die 

in Gods Rechterhand zit, die ook voor ons pleit? 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van de 

Christus? Verdrukking of benauwenis of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. 

36. (Het is immers zoals geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de hele dag gedood, (en) 

gerekend als slachtschapen). 37. Maar in dit alles zijn wij glansrijk overwinnaars door Hem die 

ons liefheeft. 38. Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch 

enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze 

Here. 

 

We komen nu tot het slotgedeelte van Rom. 8, vs. 31-39. Dit staat tegenover 8: 1-4, Daar was het: 

Geen veroordeling, hier: Wie veroordeelt. Ook hier is het antwoord: niemand. Toch benadert dit 

deel de zaak der rechtvaardiging vanuit een andere kant, n.l. die der ervaring terwijl vs. 1-4 dit deed 

van de leerstellige zijde. In vs. 1-4 zijn we vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, in vs. 

31-39 zijn we meer dan overwinnaars. 

 

In vs. 31-39 vinden we vier vragen; deze geven de geledingen aan. 

 

A
1
 Vs. 31. Vraag: Wat zullen we hieraan toevoegen? 

       B1 Vs. 31. Antw.: Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn. 

              C
1
 Vs. 32. Argument: Hij spaarde Zijn Zoon niet. 

 

A
2
 Vs. 33. Vraag: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. 

       B
2
 Vs. 33. Antw. God die rechtvaardigt? 

A
3
 Vs. 33. Vraag: Wie is het die veroordeelt? 
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       B3 Vs. 34 Antw.: Christus die gestorven is? 

 

A
4
 Vs. 35. Vraag: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

       B
4
 Vs. 36, 37. Antw.: Meer den overwinnaars. 

              C
4
 Vs. 38, 39. Argument: Want ik ben verzekerd.  

 

Uitwerking vs. 35-39 

 

Vs. 35. a
1
 Zeven nuanceringen van aardse beproevingen. 

       Vs. 36. b
1
 O.T. citaat. 

              Vs. 38, 39. a
2
 Negenderlei andere beproevingen. 

                     Vs. 39. b
2
 “Enig ander schepsel”. 

 

Rom. 8: 31. Wat zullen we hieraan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 
 

God voor ons. Wie tegen ons. Paulus gebruikt hier dezelfde voorzetsels als in 2 Kor. 13: 8: “Want 

wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid” . Ze komen ook voor in Lk. 9: 50: 

„Want wie niet tegen ons is, die is voor ons”. 
 

Alles moet medewerken ten goede, is het in vs. 28. Hier is het nog sterker: God is voor ons. Indien 

men zou vragen: Hoe is aan te tonen dat God voor ons is, dan is het voorafgaande zeker het 

antwoord daarop. Maar de apostel voegt er als bewijs het aloverheersend argument vervat in het 

begin van het volgende vers bij. 

 

Rom. 8: 32. Hoe zal Hij die Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven 

heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
 

Zijn eigen Zoon niet gespaard. Dat God voor ons is blijkt uit het feit dat Hij Zijn eigen Zoon niet 

gespaard heeft. 

 

Sparen. Het woord door „sparen” vertaald, is in de Septuagint (de Gr. vertaling van het O.T.) 

gebruikt in Gen. 22: 16; in de S.V. weergegeven door „onthouden”: „en uw zoon uw enige, niet 

onthouden hebt”. 

 

Hoewel de Septuagint niet geïnspireerd is, is het toch treffend aangevoeld dat Abraham Gode, zijn 

zoon niet gespaard heeft. Hier heeft God Zijn Zoon niet gespaard, Hij liet Hem de zonde dragen met 

de consequenties ervan. Er is zeker geen beter argument om de gelovige de verzekering te geven dat 

God voor ons is. 

 

Zijn eigen Zoon. Deze woorden wijzen terug naar 8: 1- 4. Daar vinden we dat God Zijn Zoon zond 

in de gelijkenis van het zondige vlees; de uitwerking was dat er geen veroordeling is indien de 

gelovige in Hem is. In het slotgedeelte is het argument dat God Zijn Zoon niet spaarde het antwoord 

dat de apostel geeft op alle vragen van twijfel, vrees en beschuldiging. 

 

Overgegeven. Dit ziet ook op de menswording van Christus in het algemeen, in het Hem zenden in 

de gelijkenis van het zondige vlees, maar in het bijzonder op Christus’ lijden en dood. Uit Gal. 2: 20 

blijkt dat Christus ook Zichzelf heeft overgegeven. Zo is er een dubbele overgave: God gaf Christus 

over, en Deze Zichzelf. 

 

Met Hem. Hier vinden we weer dit „sun”, dit met of mede. God heeft het liefste wat Hij had 

overgegeven; meer kon Hij niet doen om te bewijzen dat Hij voor ons is. Waar Hij het hoogste 

gegeven heeft, zal Hij zeker alle dingen met Hem schenken. Dit volgt daaruit dat we „in Hem” zijn. 
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Schenken. Paulus gebruikt hier het woord „charizomai”; dit betekent o.a. welwillend zijn jegens 

iemand, hem iets aangenaams zeggen of doen, hem begunstigen uit genegenheid, hem gaarne iets 

geven. 

 

Alle dingen. Dit alle is beperkt door het lidwoord de; er staat dus: de alle dingen, d.w.z. die dingen 

die er voorafgaan en verder in dit hoofdstuk volgen t.o.v. deze groep. Het zijn niet alle mogelijke 

dingen; men kan dit „de alle” lezen als „al deze”. Het gaat om de dingen bij het nieuwe-schepping- 

in-Christus-zijn, bij het „in Hem” zijn. In dat opzicht is er niets uitgenomen. 

 

Rom. 8: 33-34. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen? God die 

rechtvaardigt? Christus die gestorven is, ja veel meer die is opgewekt, die in Gods Rechterhand 

zit, die ook voor ons pleit? 
 

Vs. 33, 34. Hier hebben we twee retorische (redenaars) vragen. Wie zal beschuldiging inbrengen 

tegen de uitverkorenen van God? Nu zet de S.V.: God is het die rechtvaardigt. Het Gr. heeft: God 

Hij rechtvaardigende. Daar het oudste N.T. Gr. geen leestekens had, kan men ook lezen: (Is het) 

God die rechtvaardigt? En dan: Wie is het die veroordeelt? (Is het) Christus die gestorven is ja 

wat meer is die ook is opgewekt, die ook in Gods Rechterhand is, die ook voor ons bidt? God 

brengt dus geen beschuldiging in, Hij is het juist die rechtvaardig spreekt. Christus doet dit niet, Hij 

is het die Zich om te kunnen rechtvaardigen gestorven is, die ten bewijze dat wij tot rechtvaardigen 

gesteld worden is opgewekt, die daarbij gezeten is in Gods Rechterhand en daarenboven voor ons 

pleit. Zo is alle beschuldiging en veroordeling finaal buiten gesloten. Men behoeft de tekst hier niet 

beslist vragend te lezen, de bevestigende vorm der S.V. kan men ook behouden. 

 

Zitten in. Het Gr. maakt onderscheid tussen het zitten in en uit Gods Rechterhand. Als de volkomen 

rust van Christus wordt aangegeven, Zijn verhoging, gebruikt het in (en); zo in Rom. 8: 34, Ef. 1: 

20; Col. 3: 1; Heb. 1: 3; 8: 10; 10: 12; 12: 2 en 1 Petr. 3: 22. Het zitten uit (ek) Gods Rechterhand 

wijst op het uitgaan tot volbrenging van een werk; dit vindt men in Mt. 22: 44; 20: 64; Mk. 12: 36; 

16: 19; Lk. 20: 42; 22: 69; Handelingen 2: 34; 7: 55, 56. 

 

Pleit. Over het pleiten van Christus spraken we al bij dat des Geestes. Herhalend schrijven we: 

Christus pleit voor ons, God er op wijzend dat Deze Hem overgegeven heeft en tevens op Zijn 

bewilliging hierin, dus dat Hij ook Zichzelf heeft overgegeven. God heeft hierop het zegel gezet 

door de opstanding en het zetten van Zijn Zoon in Zijn Rechterhand. 

 

Rom. 8: 35-36. Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Verdrukking of benauwenis 

of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. 
 

Hierin doet de apostel de laatste vraag: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus en dan somt 

hij zeven punten op die men zou kunnen aanvoeren als bewijs dat Christus hen niet liefheeft omdat 

hetzij een, hetzij meerdere soorten van lijden over hen komt. Het is echter duidelijk uit de Schrift, 

uit de ervaring van de apostel en voorts uit die van velen van Gods kinderen in alle bedelingen dat 

het lijden aan de Zijnen niet wordt gespaard. Ten bewijze citeert Paulus een tekst uit het O.T., het 

woord van Ps. 44: 22. Dit citaat schijnt niet veel troost en kracht te geven: de hele dag gedood 

worden, d.i. in voortdurend levensgevaar verkeren en schapen ter slachting zijn is geen verkieslijke 

zaak. In 2 Kor. 11 heeft Paulus zijn eigen ervaring van het lijden gegeven, dit was voor zijn eerste 

bediening; maar ook voor de latere heeft hij moeten lijden, Col. 1: 24 (het woord: het tekort van het 

lijden van Christus zoals er staat, wil niet zeggen dat aan Diens lijden nog iets door Paulus zou 

moeten worden toegevoegd maar is het lijden dat Christus hem te doorstaan gaf) voor de Gemeente 

die Zijn Lichaam is. 
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Ondanks dit moet men ten volle vertrouwen dat het lijden geen misnoegen van Hem is en geen 

bewijs dat Hij niet liefheeft. Zijn liefde blijft onder alles standvastig en bestendig te allen tijde. 

 

Rom. 8: 37. Maar in dit alles zijn wij glansrijk overwinnaars door Hem die ons liefheeft. 
 

Meer dan overwinnaars. Paulus gebruikt hier een werkwoord samengesteld uit het voorzetsel 

“huper”, boven, en het werkwoord overwinnen. Luther vertaalt het door: wijd overwinnen; de 

Leidse Vert. heeft: een volkomen overwinning behalen, de vert. van Albrecht: wij overwinnen op 

het heerlijkst; Canisius: Maar in dit alles zegepralen we glansrijk. De overwinning is maar niet op 

het kantje af, de overwinning is volkomen. 

 

Het lijden draagt een rijke vrucht in zich: het geeft draagkracht, zulk een dat het kan doorstaan 

worden en een bate afwerpt: die van een volkomen overwinning, een er boven gesteld worden. Al 

het in vs. 38 genoemde wordt ten volle uit zijn stellingen geworpen, achterhaald, overmeesterd en 

tenslotte kunnen deze gelovigen als volkomen overwinnaar het slagveld verlaten, wetende dat geen 

der vijanden ook maar enige macht meer heeft. Zij strijden echter niet in eigen kracht, zij doen dit in 

de kracht van Hem van Wiens liefde zij ten volle verzekerd zijn. 

 

Rom. 8: 38. Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch 

tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Here. 

 

Niets kan scheiden van de liefde Gods, niet alleen de in vs. 35 genoemde zevenvoudige nuancering 

van aardse beproevingen, ook niet de Negenderlei andere dingen waarmee de gelovige te maken 

krijgt of kan krijgen. 

 

De dood kan dit niet, dit is o.i. de vreze des doods; het wil niet zeggen dat men vlak na het sterven 

bewust bij de Here is. zoals men veelal meent; er staat niet dat men niet van Christus’ Persoon 

gescheiden is - Deze is ook nu niet bij ons - maar van Zijn liefde en die is er evenzo goed voor, als 

in, als na de dood evenals die er is in de slaap als we onbewust zijn. Het leven kan niet scheiden, dit 

zijn o.i. de wederwaardigheden, al de moeiten ervan. Engelen en machten kunnen niet scheiden; in 

beide gevallen zijn het vanzelf boze tegenwerkende krachten, de eersten zijn van lagere rang dan de 

laatsten (men denke aan de engelen des satans waarvan een Paulus sloeg), de machten zijn hogere 

ongeziene boze geesten die hun werking op aarde doen gevoelen en geweldig tegenstaan. 

Tegenwoordige noch toekomende dingen, d.i. heel het aardse bestel van nu of van dat hetwelk 

komen kan, dus de wereldloop van nu en van later (Paulus denkt mogelijk aan wat de zondige 

mensen nu doen en najagen en wat de mens der zonde eenmaal zal doen, hij verwachtte immers 

toen nog de wederkomst des Heren waaraan de komst van de mens der zonde voorafgaat, 2 Thess. 

2: 7. - Krachten. De S.V. zet machten, het Gr. heeft krachten; misschien zijn dit natuurkrachten, de 

krachten der hemelen van Mt. 24: 29 waarachter geestelijke wezens werkzaam kunnen zijn. - 

Hoogte noch diepte, mogelijk: hoge en lage staat of: hoge of lage ambten of machthebbers of de 

heerscharen des hogen in de hoogte van Jes. 24: 21 en de koningen des aardbodems die, in 

tegenstelling tot de eersten, dan als „diepte” worden aangeduid. .- Enig schepsel. Hierin vat Paulus 

samen wat er verder nog genoemd zou kunnen worden dat enige invloed zou kunnen hebben om de 

gelovigen van de liefde Gods te scheiden. 

 

In Christus Jezus onze Here. Deze betekenis komt in Romeinen alleen hier voor en in 6: 23 (elders 

nog in 1 Kor. 1: 2a; 15: 31 en Ef. 3: 11); de betiteling „in Christus Jezus” verder in Romeinen in 3: 

24; 6: 11; 8: 1, 2; 15: 17; 16: 3. De liefde Gods is geopenbaard in Christus Jezus en straalt in en 

door Hem uit tot de gelovigen. Wie in Christus Jezus is, mag, als naar Zijn voornemen geroepen en 

bestemd tot de heilige Broederschap, zeker zijn van Gods liefde ondanks alles wat daartegen in 
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schijnt te gaan. 

 

Men lette er op dat deze positie alleen bereikt kan worden door geloof in Zijn geloof en trouw, de 

rechtvaardiging gebeurt op grond van het geloof van Christus, in 5: 1 genoemd uit het geloof, 

zonder toevoeging omdat het duidelijk genoeg is dat ze niet kan zijn uit, d.i. voortvloeiende uit ons 

eigen geloof. 

 

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het tweede gedeelte van Romeinen, dat begon in 5: 12. 

Het voerde van de overtreding, de misdaad en de ongehoorzaamheid van de eerste Adam tot de 

rechtvaardiging aangebracht door de laatste Adam en verder tot een geestelijke positie in Hem, om 

na de eenmaal komende verheerlijking te zijn een Broedergroep waarin Hij is de Eerstgeborene, 

zowel naar levendmaking als rang en eer en heerlijkheid. 

 

We wijzen er tot slot nogmaals op dat de voorkennis niet de voorbestemming, voorverordinering of 

predestinatie is; ze is ervan onderscheiden evenals de laatste het is van de roeping, rechtvaardiging 

en verheerlijking. Tevens dat deze predestinatie er een is tot een bijzondere positie en anderen 

hiervan wel uitsluit maar daardoor nog niet verwerpt en bestemt ter verdoemenis, zoals Calvijn 

meent; het gaat niet om de behoudenis ten leven maar om een roeping tot een bepaald voornemen. 

Indien het Calvinisme dit gezien had, zou het bewaard zijn gebleven voor het werpen van de zware 

zwarte sluier die het nu over het heil Gods, in Christus gegeven, geworpen heeft. Men mag de 

voorverordinering niet los maken van wat deze beperkt, n.l. het beeld Zijns Zoons gelijkvormig te 

worden. Hiernaast zijn ook andere groepen die een andere positie hebben. Gods heil is veelkleurig 

en niet het eenkleurige van het Calvinisme. Ook hier zijn Gods wegen hoger dan onze wegen en 

Zijn gedachten hoger dan onze gedachten; indien men ziet dat er is genade, overvloed van genade 

en uitnemende rijkdom van genade, ziet men dat deze Broedergroep de tweede verkrijgt terwijl er 

ruimte blijft voor anderen die de genade deelachtig worden en nog anderen die nog meer mogen 

ontvangen. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo 

 

(Vervolg) 

 

We komen nu tot de gebeurtenissen, die verhaald worden bij het geven der Wet op de berg Sinaï, 

Zoals de Companion Bible het aangeeft, klom Mozes 6 maal op de berg en daalde 6 maal af: 

 

Opklimming   Nederdaling 

 

1     Ex. 19: 3-6   Ex. 19: 7, 8- 

2    Ex. 19: -8-13   Ex. 19: 14-19 

3    Ex. 19: 20-24   Ex. 19: 25 

   (De Wet   Ex. 20: 1-23: 33) 

4    Ex. 24: 9 – 32: 14  Ex. 32: 15-30 

5    Ex. 32: 31-33   Ex. 32: 34- 34: 3 

6    Ex. 34: 4-28   Ex. 34: 29-35 

 

Bij de drie eerste ontmoetingen op de berg, is er slechts sprake van een hoorbare manifestatie van 

de Here. In Ex. 19: 9 zegt de Here, dat Hij ook tot Mozes zou komen in zichtbare verschijning, 

namelijk in een dikke wolk. Dit was in het bijzonder bedoeld voor het volk. Ex. 19: 16 vermeldt dan 

ook donderen en bliksemen, een zware wolk en het geluid van een sterke bazuin; en vers 18, dat de 

hele berg rookte en beefde, omdat de Here nederkwam in vuur. 
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In Ex. 20: 1-17 vindt men dan de „tien woorden”, de algemene geboden der Wet, die door middel 

van Mozes tot het volk kwamen. En verder ook meerdere „wetten” voor het sociale leven. Ex. 23: 

20 geeft de belofte, dat de Here een engel „voor hun aangezicht” (d.i. in hun tegenwoordigheid) zou 

zenden, om het volk te behoeden en te brengen tot het beloofde land. Die engel wordt in vs. 23 

„mijn engel” genoemd. Het volk moest de stem van de engel gehoorzaam zijn, vs. 21, maar die stem 

zei wat de Here zelf sprak, vs. 22. 

 

Toen Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en 70 van de oudsten van Israël op de berg klommen, Ex. 24: 9, 

hadden deze een geestelijk gezicht van God. Mozes alleen klom verder op tot het opperste van de 

berg, en dan werd de tegenwoordigheid des Heren (ten minste iets van zijn heerlijkheid - Kabêd) 

zichtbaar voor het fysische oog, door een wolk en door vuur. Mozes bleef 40 dagen en 40 nachten 

in het midden van die wolk, en daar hoorde hij de woorden des Heren betreffende de bouw van de 

tabernakel en de godsdienstige inzettingen. 

 

Terwijl Mozes die 40 dagen op de berg was, vroeg het volk aan Aaron „goden” (elohim) te maken, 

en deze vervaardigde inderdaad een gegoten kalf. De Here zei het volk te willen verteren, maar 

Mozes verkreeg, door zijn voorbede, dat dit niet gebeurde. Mozes daalde af met de twee tafelen, be-

schreven door de „vinger Gods” met al de woorden die de Here op de berg gesproken had, Ex. 31: 

18; 32: 15, 16; Deut. 9: 10. De uitdrukking „vinger Gods” is natuurlijk een antropomorfisme, waar 

dus van de Here gesproken wordt door middel van menselijke begrippen. Zoals Ps. 8: 4 zegt, dat de 

hemel, de maan en de sterren het werk zijn van Gods „vingeren”. Het betreft, in Ex. 24, een 

werking in de wereld der stof, en we menen dat voor dit schrijven een engel (ofwel Mozes zelf, 

zoals we verder zullen zien) gebruikt werd, wiens werk echter toch ook Gods werk was. 

 

In verband met bovenstaande, moet men niet vergeten, dat Hand. 7: 38 uitdrukkelijk zegt, dat het 

een engel was die tot Mozes sprak in de vergadering in de woestijn en dat, volgens vs. 53 (en Gal. 

3: 19; Heb. 2: 2) de Wet ontvangen werd door de bestelling van engelen. 

 

Nadat Mozes weer opgeklommen was en zijn voorbede had herhaald, zei de Here op te trekken naar 

het beloofde land en beloofde een engel te zenden, die hen zou voorgaan, Ex. 33: 2. Maar de Here 

zelf zou niet met hen optrekken, vs. 3. Een deel van het volk ging uit de legerplaats en tot de tent 

der samenkomst, bewijs van hun bekering tot de Here. Dan toonde de Here zijn tegenwoordigheid 

door de wolkkolom, die tot de tent neerkwam. We lezen dan: „de Here sprak tot Mozes aangezicht 

tot aangezicht”, Ex. 33: 11. Het was dus een hoorbare verschijning. Door zijn gebed verkreeg 

Mozes dat de Here zijn genade zou tonen door met het volk mee te gaan, vs. 17. Maar Mozes wilde 

méér dan de Here horen. Hij vroeg Gods heerlijkheid te zien, vs. 18. Wat bedoelde Mozes? al 

vroeger hadden de zonen Israëls iets van de heerlijkheid (kabod) gezien, Ex. 16: 7, 10; 24: 16, 17. 

Dit aspect van Gods heerlijkheid zagen ze als een verterend vuur in een wolk, en Mozes ging zelf in 

het midden der wolk. In Ex. 33: 18 moet Mozes dus iets méér verlangen, namelijk des Heren 

heerlijkheid op meer bijzondere, persoonlijke wijze: zijn „aangezicht”, Hem zelf. Dit blijkt uit het 

antwoord: „Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien, en leven”. 

Het woord „aangezicht” wil hier méér zeggen dan alleen tegenwoordigheid. Het wordt hier gebruikt 

in contrast met „achterste delen”, vs. 23 en kan doelen op het aspect van des Heren heerlijkheid dat 

zijn wezen doet kennen. Dit nu was niet mogelijk. De Here kwam neerwaarts in een wolk, ging 

Mozes voorbij, en zei dat Hij een verbond maakte met Israël, Ex. 34: 5-10. 

 

Deze Schriftplaats legt, méér dan de meeste anderen, de nadruk op de werkelijke tegenwoordigheid 

des Heren, en het is opmerkelijk dat juist hier geen sprake is van „een”, noch van „de” engel des 

Heren. Evenmin als in Gen. 18, zoals al is opgemerkt, waar men ook dikwijls meent dat de Here 

zelf op zichtbare wijze aanwezig was. Mogelijk werd hetgeen in Ex. 33 waarneembaar was door 

Mozes, door middel van een engel gewerkt, maar deze wordt zelfs niet genoemd, treedt in elk geval 
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volkomen op de achtergrond terug. 

 

In Ex. 34: 6 lezen we: „Als nu de Here voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: Here, God” 

Dit herinnert ons aan Ps. 110: 1 „De Here heeft tot mijn Here gesproken; zit aan mijn rechter 

(hand), totdat ik uwe vijanden gezet zal hebben tot een rustbank uwer voeten”. Uit het N.T., en in 

het bijzonder Hand. 2: 34, 35: Heb. 1: 13, blijkt dat het hier Christus betreft, maar Christus in 

heerlijkheid. Men zal zich herinneren dat, in verband met de wederkomst van Christus in 

heerlijkheid, er ook steeds sprake is van wolken en engelen. Mat. 16: 27; 24: 30, 31; Hand. 1: 9-11; 

1 Thess. 4: 1; 2 Tim. 1: 7; Op. 1: 7. 

 

Mozes moest twee nieuwe stenen tafelen houwen, waarop de Here dezelfde woorden zou schrijven 

als op de eerste, Ex. 34: 1. Na dit gedaan te hebben, klom Mozes voor de zesde maal op de berg, en 

de Here deed op zichtbare wijze zijn tegenwoordigheid kennen in een wolk en riep de naam des He-

ren uit, vs. 6, zoals al vermeld. De Here sloot dan een verbond en beloofde de bezetters van het land 

uit te drijven. Mozes moest de woorden schrijven, die hij gehoord had, Ex. 34: 27. Dan volgt: „en 

hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden”. De vraag is dan wie die 

woorden schreef. Volgens Ex. 34: 1 zou de Here ze schrijven, volgens vs. 27 moest het Mozes zijn. 

Waar echter in vers 28 drie maal „en hij” gebruikt wordt en de twee eerste zeker op Mozes wijzen, 

moet men ook de derde maal voor Mozes nemen. Dan was Mozes, die al zelf de tafelen gehouwen 

had, ook de „vinger Gods”. De Here schreef door middel van Mozes. 

 

We komen nu tot de gebeurtenis van Bileam, Num. 22. Een engel des Heren stelde zich in de weg 

van Bileam tot een „tegenpartij”. De ezelin, waarop Bileam zat, zag (ra-ah) die engel staande met 

uitgetrokken zwaard, week ter zijde en legde zich tenslotte neder. Bileam, begreep niet wat er ge-

beurde en sloeg de ezelin. Waaruit blijkt, dat Bileam de engel niet zag. Het was dus een geestelijk 

gezicht, geen verschijning die de zintuigen beïnvloedde. Door een bijzondere werking van de Here, 

hoorde Bileam de ezelin spreken en daarna zag hij zelf de engel. Deze sprak de Woorden Gods: ,,Ik 

ben uitgegaan tot een tegenpartij (Hebr. satan), dewijl deze weg van Mij afwijkt”. Het is duidelijk 

dat het de engel was die sprak, maar dat de woorden ,,Ik” en „Mij” de Here zelf aanduiden. De Here 

sprak door middel van een engel. 

 

In Richt. 2: 1 lezen we, dat een engel des Heren van Gilgal kwam en zei: „Ik heb ulieden uit 

Egypte opgevoerd, en u gebracht in het land, dat Ik uw vaderen gezworen heb, en gezegd: Ik zal 

mijn verbond met u niet verbreken in de aioon”. Dit verwijst naar Gen. 17: 7 waar, volgens de 

verzen 1 en 3 de Here aan Abram op hoorbare wijze verscheen. Die engel van Richt. 2: 1 is 

mogelijk dezelfde waarover we in Joz. 5: 13-15 lezen en waar Jozua van Gilgal naar Jericho trekt. 

Deze engel had de gestalte van een man (isj), maar was de „vorst van het heir des Heren”. Hij 

werd door Jozua „Here” (d.i. hier Adonai, God in zijn verhouding tot aardse zegeningen) 

aangesproken. Men herinnert zich de belofte des Heren een engel te sturen om het volk voor te gaan 

tot het beloofde land. 

 

Richt. 5: 23: 6: 11, 12, 20, 21, 22 vermelden ook de aanwezigheid van een engel des Heren of een 

engel Gods; we willen echter meer in het bijzonder het geval van Manoach en zijn vrouw nagaan, in 

Richt. 13. Een engel des Heren verscheen aan de vrouw, vs. 3. Zij noemde hem een „man (isj) 

Gods”, daar hij klaarblijkelijk de gestalte van een man had. Ze voegde er echter bij, dat zijn uitzicht 

dat van een engel Gods was, zeer vreselijk, vs. 6. Manoach wist niet dat het een engel des Heren 

was, vs. 16, maar hield hem waarschijnlijk voor een mens. Maar wel wist hij dat die „man Gods” 

door de Here gezonden was, vs. 8 en aanbad dan ook vuriglijk, niet die „man”, maar de Here, vs. 8. 

Hij maakt duidelijk het onderscheid: „Och Here, dat toch de man Gods, dien gij gezonden hebt, 

weder tot ons kome”. God verhoorde Manoach, en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. 

Toen Manoach bij hem kwam, wou hij een geitenbokje voor die engel bereiden. Deze wou echter 

niet eten en zei dat Manoach het als een brandoffer kon offeren aan de Here. We zien dus dat die 
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engel zelf erkent dat hij de Here niet is in de vorm van een engel. Op de vraag van Manoach naar de 

naam van de „man”, volgt de wedervraag van de engel: „Waarom vraagt gij dus naar mijn naam? 

Die is toch wonderlijk”, vs. 18. De Hebreeuwse tekst gebruikt hier het woord pelij (ofwel pileij, er 

is hier een onzekerheid in de tekst). Men heeft er op gewezen dat Jes. 9: 5 de naam „wonderlijk” 

(pele) toekent aan de komende Messias. We menen echter dat de engel zijn naam niet deed kennen, 

maar slechts zei dat deze geheim was. Anders gezegd, het kwam er helemaal niet op aan de naam 

van die engel te weten, want een engel is slechts een nederige bode. Manoach vroeg de naam van 

die engel, toen hij nog dacht dat het een man was, en met het doel die man te vereren, vs. 17. Waar 

noch engel, noch man echter vereerd mag worden, was er nog meer reden voor de engel zijn naam 

niet te doen kennen. Daarop offerde Manoach zijn geitenbokje en offerde het op aan de Here, vs. 

19. Het vers 20 vermeldt ons, dat de engel opvoer in de vlam van het altaar. Toen pas begreep 

Manoach, dat die „man” een engel des Heren was, vs. 21, en hij zei: „Wij zullen zekerlijk sterven, 

omdat wij God gezien hebben”. Maar, ze stierven niet, want het was niet Gods „aangezicht” dat ze 

gezien hadden, maar wel de zichtbare gestalte van de engel die Gods aanwezigheid deed kennen. 

 

We komen nu tot 2 Sam. 24: 15-17, waar de Here een pestilentie verwekte in Israël omdat het volk 

geteld werd, zonder hefoffer te offeren, Ex. 30: 12-16. Door het feit dat de Here David er toe dreef 

Israël en Juda te tellen, 2 Sam. 24: 1, werd de neiging tot ongehoorzaamheid van het volk openbaar. 

In vs. 16, 17 lezen we dan: „Toen nu de engel ha-malak) zijn hand uitstrekte over Jeruzalem, om 

haar te verderven, berouwde het de Here over dat kwaad; en Hij zeide tot de engel, die het verderf 

onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heren nu was bij de 

dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. En David, als hij de engel zag, die het volk sloeg, sprak tot de 

Here“, Waar de Here tot de engel des Heren spreekt, blijkt het wederom duidelijk dat die engel de 

Here zelf niet was. 

 

Hetzelfde voorval wordt in 1 Kron. 21 verhaald. Hier is het ook een engel des Heren, die verderft, 

vs. 12, 15, 16, 18, 30. Dus een engel die Gods gerechtigheid verwezenlijkt. 

 

Een engel des Heren wordt verder vermeld in 1 Kon. 19:7; 2 Kon. 1: 3, 15; 19: 35; Ps. 34: 8; 35: 5, 

6; Jes. 37: 36. 

 

Zach. 1: 7-17 maakt het ook duidelijk, dat een „engel des Heren” een engel is, en niet de Here zelf 

in waarneembare gedaante. Vers 8 spreekt van een „man”, vs. 9 noemt deze ,,de engel, die met mij 

sprak”, en in vs. 11, 12 wordt hij ,,de engel des Heren” genoemd. Deze engel sprak tot de Here, vs. 

12, en de Here antwoordde de engel, vs. 13. Daarna sprak de engel tot Zacharia, vs. 14, en beval 

deze wat hij als Woord des Heren moest verkondigen. 

 

In Zach. 3 heeft Zacharia een geestelijk gezicht van de hogepriester Jozua staande voor het 

aangezicht van een engel des Heren, en van de satan staande aan zijn rechterhand om hem te 

weerstaan. De Here sprak (door middel van de engel) tot Jozua. Dit blijkt ook uit vs 6, 7: „Toen 

betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: Zo zegt de Here der heirscharen”  
 

Mal. 2: 7 leert ons, dat de hogepriester een engel (of „bode”) des Heren genoemd wordt. 

 

Laat ons nog aanhalen Mal. 3:1: „Ik zende mijn engel, die voor mijn aangezicht (d.i. hier: 

„mijzelf”) de weg bereiden zal; en snellijk zal tot zijn Tempel komen de Here (Hebr. „de Aden”.  
Adon duidt een overheid aan, zie Gen. 18: 12; 23: 6, enz. DE Adon, is de Overheid (bij 

uitnemendheid), dien gijlieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan welken gij lust hebt; 

ziet hij komt, zegt de Here der heirscharen”. De „engel” (bode), die de weg zou bereiden was, 

volgens Mat. 11: 10; Mark. 1: 2; Luk. 1: 76; 7: 27, Johannes de doper. Zie ook Mat. 3: 3; Luk. 3: 4. 
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Wie is nu de „engel des verbonds”? Zoals gezegd, bestaat er door de citaten van het N.T. geen 

twijfel, dat de „engel”, die de weg voor de sprekende Here moest bereiden, Johannes de doper was. 

Er worden dus twee verschillende wezens aangekondigd: 

 

1. Een mens, Johannes de doper, die de boodschapper (engel) is van de Here. 

2. De Here zelf. 

 

Maar het betreft hier niet de Here in zijn vernedering, Christus op aarde, maar in zijn heerlijkheid: 

„Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? en wie zal bestaan als Hij verschijnt?”  Het is 

de komst ten oordeel, vs. 5. Johannes de doper sprak zelf van die komende toorn, Luk. 3: 7. 

„Aan welken gij lust hebt” kan ofwel de „engel”, ofwel het verbond betreffen, want het 

Hebreeuwse woord „welken” is hetzelfde in alle geslachten. Zij hadden voorzeker lust aan het 

nieuwe verbond. 

 

Waar we menen, dat in alle andere plaatsen het woord „engel” niet de Here zelf aanduidt, menen we 

dat we het hier ook niet moeten doen, en dat de „engel des Verbonds Johannes de doper is. Hoe zou 

de Here zelf, in heerlijkheid, ,,engel” genoemd worden? In het N.T. vindt men juist dat de Here 

volkomen verschilt van de engelen, Mark. 13: 32; Gal. 1: 8; Hebr. 1: 1 -13. En waarom zou Hij, die 

het Verbond zelf sluit, een „boodschapper” van dat Verbond genoemd worden? Maar Johannes was 

voorzeker een boodschapper van het komende Nieuwe Verbond: hij was de bode, die niet slechts de 

weg bereidde voor de Here, maar ook, en juist hierdoor, het Nieuwe Verbond met Israël 

aankondigde. 

 

In de vermelde tekst, zal men dus de zinsnede „en snellijk zal dien gijlieden zoekt” als een 

tussenzin moeten beschouwen, en lezen: ,,Ik zende mijn bode, die voor mijn aangezicht (d.i. 

mijzelf) de weg bereiden zal, te weten de bode des Verbonds”. 
 

Ten slotte, voor wat het O.T. betreft, nog een opmerking over de uitdrukking „engel zijns 

aangezichts” (niet de engel zijns aangezichts) van Jes. 63: 9. Zoals al gezegd, betekent „aangezicht” 

dikwijls „tegenwoordigheid”. Men vertaalt daarom ook: „engel zijner tegenwoordigheid”. Het 

betreft heel waarschijnlijk de engel van Elohim van Ex. 14: 19, waarvan de tegenwoordigheid bleek 

uit de wolkkolom, de engel van Ex. 23: 20, die het volk tot hun land zou brengen, de 

„tegenwoordigheid” van Ex. 33: 14, 15. 

 

In de Talmoed wordt die engel Metatron genoemd, en beschouwd als de vertegenwoordiger van 

Jahweh.  In andere oud-joodse geschriften wordt de naam Memra (Logos, Woord) gebruikt voor de 

zich openbarende God.  

 

Zoals al gezegd, spreekt het N.T. nooit over DE engel des Heren (alsof het dus een zeer bijzondere 

engel zou zijn), behalve in Mat. 1: 24, waar het lidwoord gebruikt wordt omdat vs. 20 al over een 

engel des Heren handelt. 

 

In Mat. 1: 20-23 en 2: 13, 19 verschijnt een engel des Heren (Kurios) aan Jozef, in een droom. Mat. 

28 vermeldt een engel des Heren, die de steen afwentelde van de ingang van het graf. Zijn gedaante 

was gelijk een bliksem (dus schitterend helder) en zijn kleding wit gelijk sneeuw. Hij zei aan de 

vrouwen geen vrees te hebben en de opgestane Here te zoeken in Galilea. Men ziet hier wederom 

hoe de gedienstige engel „uit” de hemel, vs. 2, komt om in de fysische wereld een werk te doen, 

zichtbaar en hoorbaar te worden. 

 

Luk. 1: 5-25 verhaalt hoe de priester Zacharias in de Tempel een gezicht had, waar een engel des 

Heren aan de rechterzijde van het altaar stond en hem de geboorte aankondigde van een zoon, 

Johannes de doper. 
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Volgens Luk. 2: 8-20 verscheen aan de herders een engel des Heren (met een menigte andere 

engelen) om hen de blijde boodschap van de geboorte van Christus te brengen. 

 

Verder vinden we de vermelding van een engel des Heren in Hand. 5: 19, waar die engel de deuren 

der gevangenis opent; in Hand. 8: 26, waar een engel tot Filippus spreekt, en in vs. 29, 39 ,,geest” 

genoemd wordt; in Hand. 12:7, waar Petrus uit de kerker verlost wordt. In Hand. 7 ; 30 laten de 

meeste handschriften „des Heren” weg, al weten we uit Ex. 3: 2-6 dat men hem zo kon noemen. Als 

vs. 33 zegt: „De Here zeide”, dan begrijpen we nu, dat het die engel was die de woorden Gods 

hoorbaar maakte. 

 

De uitdrukking „engel Gods (theos)” vindt men in het enkelvoud in Hand. 10: 3; 27: 23 en Gal. 4: 

14. In het meervoud in Mat. 22: 30; Luk. 12: 8, 9, 10; Joh. 1: 52 en Heb. 1: 6. Nooit is er iets dat 

ons zou toelaten te denken aan een heel bijzondere engel. 

 

De engel Gods van Hand. 10:3, wordt in vs. 19 „geest” genoemd, en in vs. 31 „man”. Hij verscheen 

dus in de gedaante van een man, maar in een blinkend kleed. Het was zijn stem, die Petrus hoorde, 

vs. 13. 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de aanduidingen die we in het N.T. vinden aangaande de 

werkzaamheid van die engelen, overeenkomen met hetgeen we in het O.T. gevonden hebben. Waar 

men bij de schriftplaatsen uit het N.T. gewoonlijk niet denkt dat een „engel des Heren” of een 

„engel Gods” een zeer bijzondere engel is, en nog minder de Here zelf, moet het duidelijk zijn, dat 

men dergelijke gedachten ook niet moet hebben in verband met het O.T. 

 

We moeten nu tot een algemene conclusie komen, voor wat betreft de betekenis der uitdrukkingen 

„engel des Heren” en „engel Gods”. 

 

Allereerst: betreffen ze een wel bepaalde engel of kunnen er meerdere engelen des Heren of engelen 

Gods zijn? We menen dat de Schrift op deze vraag al een beslissend antwoord geeft als het 

lidwoord „de” steeds weggelaten wordt. Daarbij is er werkelijk soms sprake van meerdere „engelen 

Gods”, zowel in het O.T. als in het N.T. 

 

Het onderzoek der meest belangrijke schriftplaatsen heeft ons verder geleerd dat er nergens een 

goede reden bestaat om aan een bepaalde engel te denken. 

 

Vervolgens: kunnen de uitdrukkingen „engel des Heren” en „engel Gods” niet de Here zelf 

aanduiden, in een bijzondere bestaanswijze? 

 

We menen, dat ook hier het antwoord zeer beslissend neen is. En wel om de volgende redenen: 

 

1. Omdat dan zeer zeker de tekst gesproken zou hebben over DE Engel des Heren en DE Engel 

Gods, wat niet het geval is. 

 

2. Omdat, juist in het geval waar het meest de nadruk gelegd wordt op de tegenwoordigheid des 

Heren (Ex. 34: 1-10), geen dezer uitdrukkingen gebruikt worden. Zoals dat ook niet het geval is in 

Gen. 18: 1-33, Waar men veelal ook meent dat de Here zich in een zichtbare gedaante vertoonde. 

 

3. Omdat in meerdere schriftplaatsen een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de Here en 

de „engel des Heren”. Zoals bijv. in het geval van Manoach, waar de engel des Heren zijn naam niet 

wilde noemen, alle verering van hemzelf afwees en voorstelde de Here een brandoffer te offeren. In 

alle andere gevallen waar sprake is van engelen, stellen ze zich nooit op de voorgrond. Het zijn 
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slechts nederige boodschappers, gedienstige geesten. 

 

4. Daarbij komt nog, dat de wezens, die „engel des Heren” of „engel Gods” genoemd worden, 

meermalen in de gestaltenis van een man verschijnen en zelfs voedsel aannemen. Niets laat ons toe 

te veronderstellen dat de Here zich in het O.T. op een dergelijke wijze al vernederd zou hebben. Het 

is pas later dat Christus zichzelf vernederd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen 

hebbende, de mensen gelijkend, Fil. 2: 7. 

 

Als we rekening houden met al de gegevens der Schrift, komen we tot het volgend kort overzicht 

betreffende het wezen van God en de wijze waarop Hij waargenomen kan worden. 

 

Reeds in de Inleiding hebben we er op gewezen, dat God, naar zijn wezen, natuurlijk niet door de 

schepping beperkt is. We mogen ons fysisch begrip van afstand of ruimte niet vasthouden als we 

aan Hem denken, noch zelfs voor de wereld van de geest in het algemeen. Met menselijke woorden 

kan men slechts zeggen, dat de schepping God niet kan „bevatten”, 1 Kon. 8: 27; dat zijn 

„rechter(hand) in het „overhemelse” is, Ef. 1: 20; „boven al de hemelen”, Ef. 4:10; dat Hij, met de 

verheerlijkte Christus Jezus, een ontoegankelijk licht bewoont, 1 Tim. 6: 16. 

 

Dit alles duidt geen „plaats” aan in hetgeen wij „ruimte” noemen, maar betreft meer zijn wezen of 

bestaanswijze. We moet niet vragen: „Waar is God?”, want die vraag heeft geen zin. Het enige 

antwoord zou kunnen zijn: „Overal”. We zouden veelmeer moeten vragen: „Wie is God?” Naar zijn 

wezen is Hij volkomen onwaarneembaar voor de gevallen mens. Maar God werkt in de schepping 

door zijn Beeld, en kan Zich dan als Schepper (Elohim) en Here (Jahwe) openbaren. Uit de 

vergelijking van menige schriftplaatsen, bijv. Ps. 102: 26 met Hand. 2: 34, 35 en Heb. 1: 8-10; of 

Jes. 6: 1-10 met Joh.. 12: 41 en Op. 1: 13-15, blijkt dat de Here (Jahwe) van het O.T. overeenstemt 

met de Here (Kurios) van het N.T., met het Woord, de Logos, de Zoon Gods, Christus. Maar, zelfs 

als God in de schepping werkt, kan een mens Gods „aangezicht” niet waarnemen met zijn zintuigen 

Ex. 33: 20; 1 Tim. 6: 16 enz. Door een bijzondere inwerking van God, kan de mens echter een 

geestelijk „gezicht” hebben en dan iets van God „zien”. Dit vinden we zowel in het O.T. als in het 

N.T. 

 

Maar voor de mens, in normale omstandigheden, blijven er slechts twee mogelijkheden over: 

 

1. In het O.T., dus vóór Gods Beeld zich ontledigde van zijn heerlijkheid, kon de mens van Gods 

„aanwezigheid” (gemeenschap) op zintuiglijke wijze bewust worden door middel van buitengewone 

fysische verschijnselen, zoals de wolk het vuur, de klank, de woorden. Waar de Schrift ons dan 

telkens spreekt over de een of andere engel, moeten we veronderstellen, dat het door de 

tussenkomst van engelen is, dat die zintuiglijk waarneembare gebeurtenissen ontstaan. De Here 

spreekt dan bijv. zelf, maar een engel zet de voor de mens onwaarneembare woorden Gods om in 

zintuiglijk waarneembare klanken. Zoals bij de profeten, spreekt de Here door middel van hen. 

 

2. Na de komst op aarde van Gods Zoon, konden de mensen Hem zien in de gestalte van een 

mens en zo, in zekere zin, zagen zij de Vader, Joh. 14: 9. Christus was het „afschijnsel zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid”, Heb. 1: 3. 
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Een eenvoudig Evangelie 
 

Het is menigmaal voorgevallen dat men ons verweet de zaken ingewikkeld te maken met al onze 

onderscheidingen. Waarom zich niet te houden aan een „eenvoudig” Evangelie? Zo kan men, ten 

minste, nog menige mensen bereiken. Is het niet de hoofdzaak ze tot bekering en wedergeboorte te 

leiden? 

 

We hebben er dan op gewezen: 

 

1. dat, volgens hetgeen we uiteengezet hebben over de weg der behoudenis, men inderdaad met 

de meeste mensen moet beginnen met een „eenvoudig Evangelie”. Zelfs nog „eenvoudiger” dan 

men gewoonlijk meent, want allereerst moet er geloof en bekering zijn tot God als Schepper. 

Daarna pas kan men over Christus als Behouder spreken. 

 

2. dat zij, die zo zeer houden van een eenvoudig Evangelie, er zich toch gewoonlijk niet toe 

beperken, want ze verwijzen ook naar het hoge onderwijs van Paulus. 

 

3. dat, uit gebrek aan onderscheiding van hetgeen verschilt, men het hogere vermengt met het 

lagere, het einde met het begin, en men zo tot allerlei verwarring komt. Wil men aan ieder de 

boodschap brengen, die voor hem het meest aangewezen is, dan moet men geleerd hebben het 

„eenvoudige” te onderscheiden en niet te vermengen met het hogere. 

 

4. dat Gods geschreven Woord niet tot einddoel heeft de wedergeboorte, maar de volmaking in 

Christus. Het N.T. bevat niet alleen de vier Evangeliën, maar ook het verdere onderwijs van Paulus. 

 

5. dat we in Uit de Schriften wel verplicht zijn de nadruk te leggen op de boodschap der 

gerechtigheid en der volmaking in Christus, omdat deze te weinig gekend zijn. We weten wel, dat 

we meer „succes” zouden hebben als we ons zouden beperken tot meer eenvoudige literatuur, dat 

we ons meer aan „vervolging” blootstellen dan dat we op bijval mogen rekenen, maar we verkiezen 

Paulus ook hierin te volgen, en denken dan bijv aan hetgeen hij aan de Filippensen schreef. 

S.v.M. 

 


