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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXII No. 1. JAN. 1960. 

 

Over Geloofsgenezingen 
 

De mens 

 

Vóór we over de samenhang tussen geloof en genezing gaan handelen, kan het nuttig zijn een enkel 

woord te wijden aan het wezen van de mens. 

 

De laatste decennia is men, zowel in de medische als in de filosofische en theologische werelden, 

teruggekomen van de Griekse opvatting volgens welke de mens beschouwd werd als samengesteld 

uit een onsterfelijke „ziel” en een stoffelijk lichaam. Men beschouwt nu veeleer de mens als een 

eenheid, waarin men - zonder ze te kunnen scheiden - een geestes - structuur, een psychische (ziel-

lijke) structuur en een fysiologische (lichamelijke) structuur min of meer kan onderscheiden. 

 

Daarbij hebben christenen er op gewezen dat men alleen werkelijk mens is, door de geestelijke ge-

meenschap met God en met de medemensen. 

 

De zieke mens 

 

De oude opvatting over het wezen van de mens had tot gevolg dat men vooral van lichamelijke 

„ziekten” sprak, en in mindere mate van „zieke mensen”. In de geneeskunde dacht men meestal 

slechts te doen te hebben met een levend organisme, samengesteld uit scheikundige substanties, dat 

door fysische en scheikundige middelen behandeld moest worden in geval van ziekte. De invloed 

van geest en ziel werd verwaarloosd. 

 

Maar, mede door de zeer talrijke gevallen van „zielsziekte” of „psychose”, veroorzaakt door de mo-

derne wijze van leven, werd men genoodzaakt meer aandacht te schenken aan wat de Schrift, al 

lang geleden, had geleerd, en wat op bondige wijze wordt uitgedrukt in Spr. 17: 22: „Een vrolijk 

hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. 

 

Zo ontstond wat men genoemd heeft de „psychosomatische geneeskunde”, die beter rekening houdt 

met de psychische structuur van de mens. De weg daartoe werd voorbereid, ten eerste door de stu-

die van de reflexen (bijv. het „watertanden”, veroorzaakt door de zintuiglijke waarneming van een 

bekend voedsel), maar vooral door een nader onderzoek der emoties. Het is bijv. gebleken dat een 

sterke emotie maagbloeding, beroerte, hartaandoening en dergelijke kan veroorzaken. Telkens te-

rugkerende of nagenoeg voortdurende emotionele „spanningen” kunnen allerlei ziekten veroorza-

ken, vooral in de spijsverteringsorganen, het hart en de ademhalingsorganen. 

 

De genezing 

 

De arts moet bijgevolg niet slechts rekening houden met fysische storingen van het zenuwstelsel en 

de organische functies (zoals bloedsomloop, ademhaling en vertering), maar ook met psychische 

storingen die zich kunnen voordoen in verband met het voorstellingsvermogen, het geheugen, de 

aandacht; die ook hallucinaties kunnen verwekken of het gevoel kunnen beïnvloeden (driftigheid, 

bangheid, obsessie); of die het geweten en de persoonlijkheid betreffen. 

 

In dergelijke gevallen kan men dikwijls een ziek mens genezen, hetzij door heropvoeding van de 

wil, door uit te leggen dat de ziekte niet organisch is en ze door de zieke zelf overwonnen kan wor-
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den; hetzij door suggestie; hetzij door de zieke bewust te doen worden van neigingen die misschien 

oorzaak waren van zijn ziekte. Zeer dikwijls is de aandacht van de zieke te veel op zichzelf gericht 

en moet men trachten deze op iets buiten hem te vestigen. Over het algemeen kunnen sombere ge-

dachten, verdriet, enz. - dus, zoals we al uit Spr. 17: 22 hebben aangehaald, een „verslagen geest” - 

het lichaam evengoed vergiftigen als dat de microben dit doen. 

 

Daar er, in vele gevallen, geen belangrijke organische storing bestaat, kan de genezing plotseling 

gebeuren en aldus een miraculeus karakter dragen. Men moet er ook rekening mee houden, dat der-

gelijke zieken allerlei pijnen kunnen voelen, die kunnen doen denken aan de een of andere organi-

sche ziekte, al lijden ze er in werkelijkheid niet aan. Bij de genezing kan men dan menen dat die 

veronderstelde organische ziekte ook op miraculeuze wijze genezen is. 

 

Laat ons, in het kort, nagaan onder welke omstandigheden zich de genezing kan voordoen in de 

praktijk. 

 

Dikwijls gaat er van de dokter of genezer, ook buiten zijn wil, een werking uit. Zijn vermaardheid, 

zijn goed ingerichte kliniek, zijn indrukwekkende toestellen of omgeving, kunnen bijv. een grote 

invloed uitoefenen op de zieke. Daarbij kan een goed georganiseerde reclame, een handig opgesteld 

prospectus, het van ouds bekend zijn van een geneesmiddel, het modern zijn van een methode me-

dewerken tot genezing. 

 

Verder kan de dokter of de genezer nog op bewuste en methodische wijze gebruik maken van de 

suggestie. Het is, inderdaad, een bewezen feit dat de suggestie een verbazende invloed kan hebben. 

We onderschatten meestal de invloed van de geest op het lichaam. Zijn werking is niet beperkt tot 

de genezing van sommige zenuwstoringen, maar kan zich uitstrekken tot gevallen van verlamdheid, 

blindheid, storing der ingewanden, gezwellen, zweren, enz. 

 

De suggestie is vooral dan werkzaam, als ze door een emotie begeleid is. Het is daarom dat haar 

uitwerking zo afdoende kan zijn als men een beroep doet op bovennatuurlijke tussenkomsten. 

 

Als men met dit alles goed rekening houdt, is het niet te verwonderen dat genezingen van miracu-

leus karakter zich voordoen in de meest verschillende omstandigheden en in de sfeer van de meest 

uiteenlopende stelsels en godsdiensten. Wonderbare genezingen hebben zowel plaats in het Boed-

dhisme, bij de Fakirs en het Spiritisme, door hypnotisme en „sympathie”, in de kringen van de 

„Christian Science”, door gebruik van de wichelroede of de slinger, als in christelijke kringen. 

Hieruit blijkt dat een genezing, zelfs van miraculeus karakter, niets bewijst ten voordele van één de-

zer godsdiensten of stelsels. Inderdaad, zoals we verder nog zullen aantonen, moet er, vóór alles, 

geloof in de genezing gewekt worden. Als men daarin slaagt - welk ook het middel daartoe moge 

zijn - dan volgt de genezing vanzelf. Uit het feit der genezing volgt niet dat God tussenbeide is ge-

komen, of dat het stelsel werkelijk goed is. We moeten omgekeerd redeneren: de genezing is alleen 

dan goed als het „stelsel” goed is. 

 

De verhouding tot God 

 

In het voorgaande hebben we vooral de mens beschouwd naar zijn psychische en fysiologische 

structuur. Maar boven alles is er zijn „geestesstructuur”, die hem volkomen onderscheidt van het 

dier. We hebben er al op gewezen dat een mens slechts werkelijk mens is, indien hij zich - door zijn 

„geest” - in gemeenschap bevindt met God, en dan ook in normale liefdesgemeenschap met zijn 

naaste. 

 

De „natuurlijke” mens is geestelijk dood, en kan slechts door geloof en bekering ten opzichte van 

God (als Schepper) een eerste trap van gemeenschap bereiken. Daarop moet volgen geloof en beke-
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ring ten opzichte van Christus, dus God als Heiland. 

 

De zondige toestand van de mens bestaat vooral in het bewust (of min of meer onbewust) autonoom 

willen zijn, dat wil zeggen in zijn hoogmoedige houding t.o.v. God. De mens wil zelf iets zijn en 

kunnen. Hij wil zijn zelf gekozen weg volgen, desnoods met een inroepen van Gods hulp om die 

weg te kunnen volgen. 

 

Een dergelijke scheiding t.o.v. de Bron van alle goed kan slechts noodlottige gevolgen hebben, die 

zich onder meer kunnen openbaren in zijn hele wezen: geest, ziel en lichaam. De mens, die op zich-

zelf wil steunen, maakt dan een slecht gebruik van Gods gaven en komt noodzakelijkerwijze tot een 

catastrofe; zowel persoonlijk alsook voor het mensdom in het algemeen. 

 

De zonde verwekt niet alleen storingen in de drievoudige structuur van de mens, maar deze is daar-

bij blootgesteld aan de inwerking van de boze geestelijke machten. 

 

Uit het voorgaande volgt, dat de mens, door zijn gebrek aan geestelijke gemeenschap met God, door 

de „ziekte” aangegrepen wordt in zijn totaliteit en men niet alleen moet denken aan de lichamelijke 

genezing, maar dat de voornaamste stap tot ware genezing van de hele mens moet zijn: bekering tot 

God en tot Christus. Door geloof en bekering kan er zich dan een inwerking van Gods Geest doen 

gelden op de geest van de mens, die zich uitstrekt tot zijn ziel en zijn lichaam. Men heeft dan ook 

beweerd dat Christus het beginsel is van de “radicale therapie”. 

 

Dit wil niet zeggen dat geloof en bekering voldoende zijn om volkomen te genezen en dat men niet 

de hulp van een mens of een geneesmiddel nodig heeft. Want God gebruikt steeds schepselen om 

zijn voornemen uit te voeren. Het is de tussenkomst van een mens (door woord of geschrift) die tot 

bekering kan leiden, het is een gewetensvol arts die ons fysische of scheikundige middelen kan 

voorschrijven, die kunnen meehelpen om de genezing te bevorderen, vooral in het geval van fysi-

sche storingen. 

 

Laat ons hier nog aan toevoegen, dat de specialisten verklaren dat allerlei ziektesymptomen zich 

kunnen voordoen bij mensen die onderhevig zijn aan een inwendige strijd, bijv. in verband met 

„godsdienstige” begrippen. Indien dergelijke zieken er toe gebracht worden die strijd te doen eindi-

gen door een „bekering” (die niet noodzakelijk iets te maken heeft met geloof in Christus), dan 

kunnen de ziektesymptomen spoedig verdwijnen en kan men de indruk hebben dat er een „wonder” 

is gebeurd. 

 

Het nut van de ziekte 

 

Stel U voor dat de oerzonde, de hoogmoedige houding t.o.v. God en Christus, geen kwade gevolgen 

zou hebben voor de mens, voor wat betreft zijn ziel en lichaam. Ongestoord zou de zondige mens 

dan zijn eigen weg volgen, die hem steeds méér zou afbrengen van God. Dit zou een verschrikke-

lijke toestand zijn, zeker niet door God gewild. 

 

De ziekte kan daarom nuttig zijn doordat zij de mens attent maakt op zijn geestelijke toestand, door 

het fnuiken van zijn hoogmoed, door hem bewust te maken van de noodzakelijkheid van een godde-

lijke Heiland. In het kort, aangezien de zonde er eenmaal is, kan God de ziekte gebruiken om de 

mens tot bekering te leiden. 

 

Anders gezegd, de genezing van het een of ander ziekte- symptoom, of zelfs van een organische 

ziekte, kan ten slotte schadelijk zijn voor de mens, naar zijn totaliteit beschouwd. Het komt er niet 

zozeer op aan of een ziekte overwonnen wordt, dan wel of de mens, de zieke werkelijk geholpen 

wordt. 
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Men ziet van welke grote illusie het mensdom in het algemeen het slachtoffer is. Er wordt weinig 

gelet op de oerzonde, en de ziekten worden beschouwd als de voornaamste vijanden van de mens, 

die door hemzelf overwonnen moeten worden. Eigenlijk zoekt de natuurlijke mens zich te ontdoen 

van de gevolgen der zonde, en in eigen kracht en als zondig mens tot een ideale toestand te komen. 

Dit is het principe van het antichristelijke ..humanisme”: de mens kan zichzelf redden, heeft Chris-

tus niet nodig. Zo wordt de mens ten prooi aan de meest verschrikkelijke ziekte, namelijk de „sklè-

rokardia” (of hartsclerose d.i. verharding van het hart) waarover Mark. 16: 14 en Hebr. 3: 8, 13, 15 

handelen. 

 

De zieke Christen 

 

Als de ziekte in het algemeen bij het mensdom een gevolg is van de zonde, en Christus de radicale 

Heiland is, waarom zijn degenen die in Christus geloven dan nog ziek? 

 

Sommigen beweren dat dit eigenlijk niet het geval zou moeten zijn, dat het niet genezen een bewijs 

is dat de gelovige nog in de zonde leeft. 

 

Alleen de Schrift, Gods geschreven Woord, kan ons hierin het juiste antwoord geven. Het achtste 

hoofdstuk van de brief aan de Romeinen handelt over hen die “in Christus” zijn en bijgevolg, ook in 

Hem zijn „vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods”. En toch spreekt dit zelfde hoofdstuk 

over „het lijden van de tegenwoordige tijd” en het zuchten van de hele schepping. Al hebben die 

gelovigen “de Geest als eerste gave ontvangen” en worden ze gerekend tot „zonen Gods”, toch 

moeten ze nog wachten op het persoonlijk verkrijgen van het „zoonschap”, namelijk de verlossing 

van het lichaam. Pas bij de opstanding is het heil volkomen, naar geest, ziel en lichaam en is er geen 

sprake meer van ziekte. Eerst in verband hiermee leest men in de Schrift van een onverderfelijk, 

heerlijk, krachtig lichaam, 1 Kor. 15: 42, 43. 
 

Ook voor de christen kan de ziekte ten goede werken, bijv. door hem terug te brengen van een nei-

ging tot hoogmoed of het volgen van eigen wil. Een kenschetsend geval is dat van de Apostel Pau-

lus, die niet verlost werd van zijn „doorn in het vlees”, niettegenstaande zijn herhaalde gebeden, en 

aan wie de Here deed verstaan dat dit noodzakelijk was opdat hij zich niet te zeer zou verheffen, 

wegens de openbaringen die hij had ontvangen. De Here zei toen tot hem: „Mijn genade is u ge-

noeg”, want de kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid. 

 

En hoe menig zieke is niet tot zegen geweest voor zijn omgeving, door zijn levend geloof. 

 

Maar de christen moet er voor oppassen niet zelf de oorzaak te zijn van ziekte, bijv. door een onver-

standige levenswijze of een nadelig gebruik van voedsel of drank. Het komt er voor hem méér op 

aan de ziekte te vermijden, dan genezing te verkrijgen. Indien hij dankbaar is voor Gods genade en 

Hem in alles wil verheerlijken, dan zal hij niet slechts allerlei inwendige en min of meer onbewuste 

conflicten vermijden, maar dan kan Gods Geest op zodanige wijze in hem werken dat ook ziel en 

lichaam in goede gezondheid worden behouden. 

 

Geloof genezers 
 

Maar al kan de ziekte ook ten goede werken, dit belet niet dat men God mag bidden om genezing. 

Want op zichzelf beschouwd is de ziekte niet goed. De Schrift leert ons dan ook dat in alle tijden 

mensen genezen werden als verhoring van het gebed. Maar, zoals al opgemerkt, er zijn gelovigen 

die beweren dat een werkelijke christen niet ziek mag zijn, dat een ernstig gebed steeds verhoord 

wordt en dat het inderdaad steeds Gods wil is dat iemand geneest. De gelovige zou dus volkomen 

moeten geloven in de genezing. Hij zou aan zijn bede niet mogen toevoegen „indien het Uw wil is”, 
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want dan zou hij tonen niet overtuigd te zijn dat God de genezing werkelijk wil. 

 

Daarbij zegt men vaak, dat we de belofte van God hebben dat Hij ons zal genezen, en dat bijgevolg 

alle tussenkomst van arts en gebruik van geneesmiddelen moet zijn uitgesloten. 

 

Deze laatste bewering hebben we al in het voorgaande afgewezen, door er aan te herinneren dat de 

Here steeds schepselen gebruikt om zijn voornemen uit te voeren. Laat ons dus meer in het bijzon-

der onderzoeken of de Schrift bevestigt dat God, in onze tijd, steeds de genezing wil. 

 

Geloof aan de genezing 
 

Voor we dit onderzoek instellen moeten we vooraf goed bepalen waarover het gaat als men over 

een geloofsgenezing spreekt. Men moet inderdaad goed voor ogen houden wat het voorwerp van 

het geloof is. Het kan bijv. een geloof zijn in de macht van God (of Christus) om te genezen, en dat 

Hij dus kan genezen indien dit werkelijk goed is voor de totale mens. Het kan ook het geloof zijn 

dat God steeds de genezing wil en de mens (of dan toch de gelovige) bijgevolg de genezing moet 

verwachten. 

 

In het eerste geval is men niet verzekerd dat God nu steeds wil genezen, en de gelovige die zich vol-

ledig aan Gods wil onderwerpt zegt dus: „indien het Uw wil is”. Al wenst hij nog zozeer lichame-

lijk te genezen, toch is hij bereid zijn eigen begeerte aan Gods beschikking over te laten. 

 

Het tweede geval is dat van de geloofsgenezers waarover we al handelden. Het gaat hier over geloof 

aan de genezing. 
 

Om deze twee gevallen goed te onderscheiden, zou men moeten spreken over “genezing door ge-

bed van de in-Christus-gelovige” en over „genezing door geloof in de genezing”. 

 

Leert de Schrift dat God steeds de genezing wil? 
 

Sommige geloofsgenezers beweren dit, en verwijzen dan naar de Schrift. Laat ons de voornaamste 

schriftplaatsen onderzoeken waarop ze zich beroepen. 

 

Allereerst Jes. 53: 4, 5: „Onze ziekten heeft hij op zich genomen, maar om onze overtredingen 

werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden”. 

 

Dit betreft in de eerste plaats de ziekte van de totale mens, de zonde, en de genezing er van. Men 

mag er in begrijpen de lichamelijke ziekte, maar deze tekst bevestigt alleen hetgeen niemand in 

twijfel trekt, namelijk dat de Here de macht heeft om te genezen. Er staat niet dat Hij nu alle gelo-

vigen wil genezen. Door ons geloof hebben we nu wel een geestelijke gemeenschap met Christus, 

maar, zoals al gezegd, is het pas bij de opstanding dat het lichaam een wijze van bestaan zal hebben, 

die niet meer onderworpen is aan het verderf. Intussen blijven we zwak, en wordt de „uiterlijke 

mens verdorven”, 2 Kor. 4: 16. 

 

De genezing in de Evangeliën 
 

Verder maakt men veel gewag over de talrijke genezingen waarvan we lezen in de Evangeliën. We 

nodigen de lezer uit al deze plaatsen aandachtig te lezen, en we veronderstellen dat hij er dan in zal 

toestemmen dat men ze als volgt kan indelen: 
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1. Gevallen waar de zieke of een andere persoon gelooft dat de Here kan genezen, maar waar de 

tekst niet zegt, dat hij gelooft, dat Hij op dat ogenblik wil genezen: Mat. 8: 5-11; 9: 27-31; 15: 21-

28; Mark. 1: 40-45; 2: 3-12; 5: 25-34; 9: 14-29; 10: 46-52; Luk. 8: 43-48; 18: 35-43; Joh. 4: 46- 54; 

Hand. 3: 1-11; 9: 32-35; 14: 8-10. 

 

2. Gevallen waar de genezing geheel onafhankelijk is van de houding van de zieke, althans staat er 

in de betreffende teksten hierover niets: Mat. 8: 16, 17; 12: 10-13; Mark. 1: 29- 31, 32-34; 8: 22-26; 

Luk. 13: 10-20; 9:11; Joh. 9: 1-38; Hand. 28: 8, 9. 

 

3. Gevallen waar men gelooft in het woord des Heren als Hij aangaande een bepaalde zieke zegt, 

dat hij zal genezen of al genezen is: Mark. 2: 3-12; Joh. 4: 46-54; 5: 2-16. 

 

4. Gevallen waar de zieke gelooft, dat Jezus de Christus is na zijn genezing: Joh. 9: 1-38. 

 

5. Gevallen waar de genezing gebeurt tegen de wil van de zieke: Mat. 8: 28-34; Luk. 8: 26-39. 

 

Men zal opmerken dat in het eerste geval, Mat. 9: 28, 29 uitdrukkelijk zegt dat het hier gaat over ge-

loof in de macht en niet de wil: „Gelooft gij, dat Ik dit doen kan?” Daar ze dit geloofden, raakte 

Hij hun ogen aan en zeide: „U geschiede naar uw geloof”. 

 

Een andere, kenschetsende tekst is Mark. 1: 40: „Indien Gij wilt, kunt Gij mij genezen”. Dit is juist 

de formule die door onze geloofsgenezers veroordeeld wordt! 

 

We zien ook dat de genezing menigmaal niet afhangt van het geloof van de zieke, en dat mensen 

soms genezen worden tegen hun wil. In Joh. 9: 1-38 gelooft de blinde dat Jezus de Christus is, na 

zijn genezing. 

 

Verder zouden we nog kunnen herinneren aan het feit dat Paulus, die zich voorstelt als ons model, 

in 2 Kor. 1: 9, geenszins geloof hecht aan de behoudenis van zijn leven. Toch wordt hij verlost.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat er ook hier geen reden te vinden is voor de bewering dat God nu reeds 

alle gelovigen wil genezen. Integendeel. Daarbij waren er gevallen waar een zieke herstelt zonder 

geloof. 

 

Misschien is het nuttig hier nog iets nader in te gaan op Mark. 11: 24: „Daarom zeg Ik u, al wat gij 

bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u gebeuren”. Men zou er uit kunnen 

besluiten: geloof dat u gezond wordt en u zult genezen zijn. In de Griekse tekst van vs. 22 leest 

men, dat er sprake is van een heel bijzonder geloof, dat genoemd wordt „geloof Gods” (en niet „ge-

loof in God”). Het betreft een bijzondere gave, die alle gelovigen niet noodzakelijk behoeven te 

hebben, namelijk de door God gegeven zekerheid dat een bepaalde gebeurtenis zal gebeuren als 

men er de Here om bidt, of wel de zekerheid dat wat men biddend begeert, overeenstemt met Gods 

wil. Uit 1 Joh. 5: 14, 15 blijkt duidelijk, dat het gebed alleen verhoord wordt „indien we iets bidden 

naar zijn wil”. Overigens moeten zij die op Mark. 11: 24 willen steunen ook tonen dat ze bergen 

kunnen verzetten, vs. 23. 

 

We zullen hierop later nog terug komen en aantonen dat het een bijzondere gave is, die God aan-

biedt als Hij wil en die vooral in de tijd der Evangeliën en der Handelingen voorkwam. Deze gave 

wordt ook nog vermeld in 1 Kor. 12: 9, tussen de andere gaven die men in onze tijd in de regel niet 

meer heeft. Dat het hier niet het gewone geloof betreft, spreekt vanzelf want de Apostel richt zich 

tot gelovigen (vs.1) en niet allen hadden die bijzondere gave des geloofs. 
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Pinksteren 
 

Het hoofdargument, tenminste van ernstige christenen die getrouw aan de Schrift wensen te blijven, 

is dat de gave der gezondmaking nu evengoed zou moeten bestaan als ten tijde van de Apostelen. 

Deze gematigde geloofsgenezers beweren niet allen dat het, zonder uitzondering, Gods wil is dat 

ieder nu geneze. Toch menen ze dat wonderbare genezingen in onze tijd even dikwijls zouden moe-

ten voorkomen als in de eerste eeuw, en dat ook de andere gaven van uit die tijd (krachten, profetie, 

onderscheiden van geesten, tongen) meer algemeen aanwezig zouden moeten zijn. 

 

Christus steeds dezelfde 
 

Ze beroepen zich, in algemene zin, op Hebr. 13: 8: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde 

en tot in eeuwigheid”. Ze redeneren dan als volgt: gedurende het tijdperk der Handelingen hadden 

zekere gelovigen de gave der gezondmaking. Indien de Here dezelfde is, dan moet dat nu nog het 

geval zijn. Men verwijst ook nog naar Mark. 16: 15-18; 1 Kor. 12: 9-30 en Jak. 5: 13-16. 

 

Laat ons, heel in het kort, deze schriftplaatsen nagaan. In Hebr. 13: 5-7 gaat het over het vertrouwen 

dat de Hebreeën mochten hebben door de Here te worden geholpen in hun leven in het algemeen, 

maar er is geen sprake van genezing. Indien men uit deze tekst wil afleiden, dat de gave der ge-

nezing er nu evengoed moet zijn als in het begin der eerste eeuw, omdat de Here steeds dezelfde is, 

dan zouden ze ook moeten geloven dat die gave reeds vroeger, van af het begin van het mensdom, 

moest hebben bestaan. 

 

Al is de Here dezelfde, daarom kan er toch verschil zijn in de wijze waarop Hij de wereld bestuurt. 

We komen hier nader op terug. 

 

Het beroep op Mark. 16: 15-18 schijnt ons zeer onverstandig toe, want hier is niet alleen sprake van 

het uitdrijven van boze geesten, van het spreken met tongen en het genezen door handoplegging, 

maar ook van het opnemen van slangen en het drinken van iets dat dodelijk is, zonder dat ze er 

schade door lijden. Weinigen zullen beweren dit ook te kunnen doen. 

 

Over 1 Kor. 12 en Jak. 5 handelen we later. 

 

Soms verwijst men ook naar Joh. 14: 12: „Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 

hij ook doen, en grotere nog dan deze”. Maar wie heeft dan ooit een dode opgewekt? Wil men con-

sequent zijn, dan zou men niet alleen het genezen als een normaal verschijnsel moeten beschouwen 

maar ook het opwekken van doden. Zegt Mat. 10: 8 niet: „Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 

melaatsen, drijft boze geesten uit”?. Zolang er dood is, kan er ook ziekte zijn. 

 

Waarom zo weinig geloofsgenezingen? 
 

Het is een feit dat de gave der gezondmaking, evenmin als de andere gaven uit de apostolische tij-

den, nu niet - of dan toch zeer zelden - voorkomen. Men tracht dit uit te leggen door te wijzen op de 

zonde, het ongeloof, het bederf van de Gemeente. Dit zijn natuurlijk geen ernstige argumenten, 

want zonde en bederf bestonden er ook in de gemeente van Korinthe (zie bijv. 1 Kor. 5 en 6), en 

toch wordt er juist hier gesproken over deze gaven (1 Kor. 12). 

 

Verwijst men naar Mat. 13: 58: “En Hij deed daar niet veIe krachten wegens hun ongeloof”, dan 

blijkt het dat men geen rekening houdt met het verband. Wat voor soort geloof betreft het hier? We 

lezen, dat de inwoners van Nazareth zich afvroegen van waar die „Jezus” zijn wijsheid en kracht 

had. Was hij niet de zoon van de timmerman, een gewoon mens, zoals zij allen? En ze namen aan-

stoot aan Hem. Uit deze passage blijkt dus: 
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1. dat de Here daar toch krachten deed, niettegenstaande hun ongeloof, 

2. dat de inwoners van Nazareth aan die krachten geloofden, 

3. dat ze echter niet geloofden dat die „Jezus” de Zoon Gods was. 

 

Het ongeloof betreft dus niet de krachten of de genezing, maar de godheid van Christus. Hieruit 

blijkt dat deze Schriftplaats niet kan dienen om de tegenwoordige afwezigheid van wonderlijke ge-

nezingen uit te leggen in kringen waar men in Christus gelooft. 

 

Geen voldoening gevend antwoord 
 

De rechtzinnige theologen zitten met het vraagstuk hoe de Schriftgedeelten die handelen over de 

macht tot genezing van de Here en de gave der genezing van de gelovigen te rijmen zijn met andere 

gedeelten, die spreken over het blijven bestaan van ziekte en dood. 

 

Aan de ene kant bemerkt men: dat aan Christus alle macht was gegeven en Hij zieken genas, dat 

ook de discipelen zieken moesten genezen, Mat. 10: 8, dat de Apostelen talrijke wonderen hebben 

verricht, dat zowel Hand. 4: 29, 30 als Jak. 5 aantonen dat ook anderen dan de Apostelen genezin-

gen konden bewerken. 

 

Aan de andere kant bemerkt men: dat de gave der genezing niet als regel voorkomt in onze tijd, dat 

de totale verlossing, die Christus verwierf nu nog niet ons deel is, tenminste niet naar ziel en li-

chaam: ziekte en dood heersen nog, zelfs bij ernstige christenen, dat de hele schepping zucht. 

 

Nooit heeft men een dergelijke schijnbare tegenstrijdigheid kunnen uitleggen op een wijze die vol-

doening geeft, en daarom bleven de kerken, in het algemeen, zwak staan t.o.v. ernstige christenen, 

die zich beriepen op de Pinkstergaven en de krachten waarover sprake is gedurende het hele tijd-

perk der Handelingen. 

 

Deze moeilijkheid om een goede uitleg te vinden, wordt veroorzaakt door de gedachte dat „de 

Kerk” Israël vervangt (of tot volle ontplooiing komt door toetreding van het volk Israël), en dat die 

Kerk mag rekenen op de beloften die aan Israël, als volk. 

 

Daarom hebben ook andere geloofsgenezers, zowel de eerlijke (doch dwalende) als de oneerlijke, 

nog vrij spel en grote bijval bij de massa’s die bijna uitsluitend lichamelijke genezing zoeken, ten 

koste van alles. 

 

Het onderscheiden der bedelingen geeft een afdoend antwoord 
 

We kunnen hier slechts in het kort samenvatten wat we in andere geschriften hebben uiteengezet. 

 

Het volk Israël werd door God uitverkoren om de andere volken tot zegen te zijn. Het werd door de 

Wet en de profeten opgevoed om zijn opdracht te kunnen vervullen, en ten slotte verscheen zijn 

Messias. Deze kondigde de nabijheid aan van het Koninkrijk op aarde, waarover de profeten hadden 

gesproken. Die nabijheid werd bevestigd door zichtbare tekenen. We citeren hier slechts een enkele 

tekst: „Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op reinigt me-

laatsen en drijft boze geesten uit.” Mat. 10: 7, 8. Die krachten waren voortekenen van de „krachten 

der toekomende eeuw (Grieks: aioon)”, Hebr. 6: 5. 

 

Maar de Here zou pas wederkomen in heerlijkheid en het Koninkrijk op aarde zou slechts beginnen 

indien het volk Israël zich zou bekeren. De overheden verwierpen echter de Messias te Jeruzalem en 

leverden Hem over aan de Romeinen om gekruisigd te worden. 
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Toch was Israël toen nog niet verworpen. De Here bad inderdaad om vergeving voor wat ze gedaan 

hadden uit onwetendheid. Daarom kon Petrus daarna Israël nog tot berouw en bekering uitnodigen 

“opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, 

die voor u te voren bestemd was, Jezus, zende, dien de hemel moest opnemen tot de tijden van de 

wederoprichting aller dingen, waarover God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, 

van oudsher”, Hand. 3: 19-21. Die uitnodiging tot bekering bleef geldig gedurende de hele tijd der 

Handelingen. Paulus herhaalde ze in de grote steden der verstrooiing. 

 

De nabijheid van het Koninkrijk op aarde bleek nog steeds door de tekenen en wonderen en door 

het ontvangen der beloofde gaven, die er al met Pinksteren waren en die bleven bestaan tot op 

Hand. 28. Toen deed Paulus een laatste poging in Rome, en het was pas nadat de meerderheid van 

de Joodse leiders in die stad ongelovig bleef, dat de Apostel de woorden van Jesaja aanhaalde, be-

treffende de verharding van Israël. Hij besloot zijn rede met de woorden: „Het zij u dan bekend, dat 

dit heil Gods aan de volken gezonden is”. 

 

Enkele jaren daarna werd het tijdelijk terzijde stellen van Israël openbaar bevestigd door de ver-

woesting van Jeruzalem en van de tempel. 

 

De komst van het Koninkrijk was dan niet langer nabij, en daarom vindt men dan ook niets meer 

aangaande tekenen en wonderen, die deze nabijheid aankondigden, in de latere brieven (Ef. Fil. 

Kol. 2 Tim.) van Paulus. Hijzelf had de gave der gezondmaking nog tot op het einde van het tijd-

perk der Handelingen en werd niet gehinderd door de beet van een adder (zoals voorspeld in Mark. 

16: 17, 18), maar kon daarna zijn beste vrienden niet meer genezen, Fil. 2: 27; 2 Tim. 4: 20. Er was 

toen ook geen sprake meer van een wereldbekering, door een volk of een organisatie, maar slechts 

van een individuele werkzaamheid, 2 Tim. 2: 2. De opdracht gegeven aan de 12 Apostelen der be-

snijdenis (en aan Israël als volk) die men in Mat. 28: 16-20 vindt, werd nu vervangen door de op-

dracht aan alle Christenen Paulus na te volgen in wat hij in Kol. 1: 28 schreef: „Hem verkondigen 

wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder 

mens in Christus volmaakt te doen zijn”. Maar daarbij moest men niet op een groot succes rekenen 

want Paulus werd zelf door de meeste christenen verlaten, Fil. 2: 20, 21; Kol. 4: 11; 2 Tim. 1: 15; 4: 

16. 

 

In zijn gevangenschapbrieven spreekt de Apostel overigens over een geheel nieuwe toestand, over 

dingen die tot dan toe verborgen waren, waar het heil Gods - ditmaal zonder tussenkomst van Israël 

- tot alle mensen kan komen. Een nieuw tijdvak waarover de profeten nooit gesproken hadden was 

aangebroken, en waar God dan ook op een nieuwe wijze de wereld bestuurt. Het is de “bedeling der 

genade”, Ef 3: 2, de „bedeling der verborgenheid”, Ef. 3: 9. Paulus handelt niet meer over aardse 

toestanden, maar over een geestelijke gemeenschap met Christus. 

 

Het is in deze tijd dat we leven, waar het Koninkrijk betreffende de aarde niet langer nabij is, en 

waar er dan ook geen sprake meer kan zijn van de gaven en de krachten die van die nabijheid ge-

tuigden. Pas na de toekomstige bekering van Israël en de wederkomst van Christus zal aan Israël dat 

Koninkrijk opgericht worden en zullen zich al de beloften, aan dit volk gedaan, realiseren. Men kan 

zich bijgevolg nu niet beroepen op allerlei dat gedurende het tijdperk der Handelingen gebeurde. 

Ook het Joodse gebruik van Jak. 5: 14 is niet toepasselijk in onze tijd. 

 

Het scherpe contrast tussen de kenmerken van de tijden der Evangeliën en der Handelingen en die 

van de tegenwoordige tussenperiode staat dus duidelijk in verband met de voorlopige terzijdestel-

ling van Israël en met het feit dat God, zonder Israël, de wereld op een heel andere wijze bestuurt. 

Nu is er geen zichtbare tussenkomst, in zekere zin laat Hij de volken in hun eigen wegen wandelen, 

zoals vroeger, Hand. 14: 16. Maar God toont zijn overvloedige genade aan individuele mensen door 

hen, in afwachting van Israëls bekering en de wederkomst van Christus op aarde, de hoogste zege-
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ningen aan te bieden en het hun mogelijk te maken tot de volkomen gemeenschap met Christus te 

komen. 

 

Men ziet dus dat Gods Woord ons een zeer goede reden aangeeft voor het niet meer voorkomen van 

de wonderen en van de gave der gezondmaking, althans niet op de wijze waarin ze zich in het begin 

van onze tijdrekening hebben voorgedaan. Weliswaar werd aan „Jezus” alle macht gegeven, na zijn 

volbracht werk aan het kruis, Mat. 28: 18, maar pas bij zijn wederkomst zal Hij gebruik maken van 

die macht, Op. 11: 15, 17; 12: 10; 19: 36. 

 

Zich dingen trachten toe te eigenen of instellingen te willen toepassen, die voor andere mensen, in 

andere tijden bestemd waren, is niet naar Gods wil handelen. Ons geloof moet zich in alles schikken 

naar Zijn wil, en alleen een goede kennis van die wil - door een ernstig en steeds herhaald onder-

zoek der Schrift - kan ons in staat stellen in overeenstemming daarmee te wandelen. Wil men een 

arbeider zijn „die zich niet behoeft te schamen”, dan moet men leren het Woord der Waarheid recht 

te snijden, 2 Tim. 2: 15. Alleen de kennis van de Waarheid kan het ons mogelijk maken aan de strik 

van de duivel te ontkomen, 2 Tim. 2: 26 en God waarlijk te verheerlijken. 

 

Toch geloof genezingen in onze tijd 
 

Om alle misverstand te vermijden, voegen we hieraan nog toe dat, indien de Schrift ons niet toelaat 

te rekenen op de geestelijke gaven van het tijdperk der Handelingen, en in het bijzonder op die der 

genezing, we steeds om de genezing mogen bidden, indien we er slechts aan toevoegen:”indien het 

Uw wil is”. In alle tijden kan God door zijn Geest op zodanige wijze tot een zieke “spreken”, dat 

deze overtuigd wordt van zijn genezing. Dan is er „geloof Gods”, waarover we al gesproken heb-

ben, namelijk geloof in de genezing, door God zelf ingewerkt. Er kunnen dus ook nu nog steeds 

wonderbare genezingen gebeuren, maar dan zijn het uitzonderlijke, persoonlijke gevallen, en geen 

publieke manifestaties met groot uiterlijk vertoon. 

 

Maar geen massagenezing 
 

We herhalen dat, volgens de Schrift, in het tijdperk waar Israël voorlopig ter zijde is gesteld, ge-

loofs- of gebedsgenezing eerder uitzondering is dan regel. 

 

Bij massasamenkomsten kunnen schadelijke krachten in werking komen en kan er een ongunstige 

psychische invloed uitgeoefend worden op de aanwezigen. Sommigen kunnen schijnbaar van ziek-

tesymptomen verlost worden, maar de geestelijke schade kan zeer aanzienlijk zijn. De ondervinding 

heeft geleerd dat een genezing, hoe wonderbaar ook, zelden een ware bekering tot gevolg heeft ge-

had en dat de leiders, door de schijnbare resultaten, tot hoogmoed gedreven kunnen worden. De 

massa wordt tot het wonderbare aangetrokken, maar niet tot God. Er is sensatiezucht, maar geen 

zucht naar de verlossing van de oerzonde. Men wil persé genezen, en onderwerpt zich geduldig aan 

een voorafgaande vermaning tot bekering, zonder er veel waarde aan te hechten. Een ware christen 

zou dergelijke neigingen niet moeten aanmoedigen. 

 

Daarbij komen in de massavergaderingen tot genezing veel teleurstellingen voor, en dan keren zich 

sommigen beslist af van het ware geloof. 

 

Geen terug keer van de geestelijke gaven vóór de Wederkomst des Heren 
 

Sommigen, die hebben ingezien dat we in de tegenwoordige bedeling niet mogen hunkeren naar 

gaven die een teken waren van de nabijheid van het Koninkrijk op aarde, hebben zich afgevraagd of 

het niet mogelijk zou zijn dat dergelijke gaven zich nu wederom beginnen voor te doen, daar de we-

derkomst van Christus misschien niet meer zo heel ver verwijderd is. 
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We menen dat dit niet het geval kan zijn. Het is pas als het tegenwoordige tussentijdperk voorbij zal 

zijn, en God Israël wederom zal beschouwen als zijn uitverkoren volk - wat, onder meer, zal blijken 

door het bestaan van een „heilige plaats”, namelijk de Tempel waarvan door de profeet Daniël ge-

sproken is (Mat. 24: 15; Dan. 9: 27; 11: 31) - dat het Koninkrijk wederom nabij zal zijn. Dan pas 

mogen we wederom de gaven verwachten, die een teken zijn van die nabijheid. In die tijd ook zul-

len de oprechte christenen de gave hebben om de „geesten” te onderscheiden, zoals in de tijd van 1 

Kor. 12: 10 en 1 Joh. 4:1. 

 

Daarbij worden we door de Schrift ernstig gewaarschuwd voor de werking van de boze geesten in 

de laatste tijden van onze aioon. „Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen 

zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”, 1 

Tim. 4:1. Vele antichristussen zullen komen vóór de komst van de Anti-Christus, 1 Joh. 2: 18, 

wiens komst zal zijn „naar de werking des Satans met allerlei krachten en bedrieglijke wonde-

ren”, 2 Thess. 2: 9. 

 

Het is echter verre van ons te beweren dat in onze tijd sommige vooraanstaande geloofsgenezers als 

„antichristussen” moeten beschouwd worden omdat ze menen de gave der genezing te bezitten. In-

dien ze werkelijk Christus belijden als Zone Gods, die voor zondaren gestorven is, dan zijn ze na-

tuurlijk geen „antichristussen”. We mogen slechts van hen zeggen dat ze de bedelingen niet duide-

lijk onderscheiden, en daardoor gevaar lopen niet naar Gods wil te handelen, en bijgevolg méér 

kwaad dan goed te doen aan de mensen, naar hun hele wezen beschouwd. 

 

We menen dus dat, hoe nader we komen tot de eindtijd, hoe voorzichtiger we moeten zijn, en vóór 

alles de helm des heils aannemen en het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God, Ef. 6:17. 

S. Van Mierlo. 
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DEEL XXXIII No. 2. FEB. 1960. 

 

Over geestelijke wezens 
 

Door S. Van Mierlo 

 

HOOFDSTUK 4. 

 

DE GODENZONEN. 

 

Allereerst enkele opmerkingen over het woord „zoon” (Hebr. bên, Aramees bar). In letterlijke zin 

duidt het een mannelijk kind aan, en staat dan tegenover „dochter”. Maar voor de Israëlieten had het 

dikwijls een meer bijzondere betekenis, die blijkt uit schriftplaatsen zoals: 

 

Richt. 19: 22  Zonen van Belial, 

1Sam. 20: 31  Zonen des doods, 

2Sam. 2: 7: 13: 28  Zonen der dapperheid, 

Ezra 4: 1; 6: 19  Zonen der ballingschap. 

 

Dergelijke hebraïsmen leggen de nadruk op het wezen, het karakter, de gezindheid, enz. en in het 

algemeen op een gemeenschap met iemand of iets. Het woord „zoon” heeft dan niets te maken met 

afstamming. De gebruikelijke uitdrukking „kinderen Israël” is steeds in het Hebreeuws „zonen Isra-

els”. 

 

Vervolgens, moet men er steeds aan denken, dat de uitdrukking „van God” of „Gods” de figuurlijke 

betekenis kan hebben van „machtig”, „groot”, „heerlijk” en dergelijke. Zo bijv.: 

 

Gen. 23: 6 „Gij (Abraham) zijt een vorst Gods” = „Gij zijt een machtig vorst”. 

Gen. 30: 8 „Ik (Rachel) heb worstelingen Gods” = „Ik heb bovenmatig grote worstelingen”. 

Ps. 36: 7 „Uw gerechtigheid is als de bergen Gods” = „Uw gerechtigheid is als de hoge bergen”. 

Ps. 80: 11 „Zijn ranken (van de wijnstok, namelijk Israël) waren cederbomen Gods” =  

       „Zijn ranken waren (als) machtige cederbomen”. 

Ezech. 28: 13 „Gij waart in Eden, Gods hof” = „Gij waart in Eden, de heerlijke hof”. 

1 Kon. 17: 18 „Gij (Elia), man Gods” = „Gij, machtige man”. 

 

Ook in het N.T. vindt men dergelijke hebraïsmen. Zo bijv.: 

 

Hand. 7: 20 „Werd Mozes geboren, schoon voor God” (Griekse tekst) = „uitnemend schoon”. 

Mark. 11: 22 „Hebt geloof Gods” (Griekse tekst) = „Hebt een machtig geloof” (namelijk een  

bijzondere gave van God, die buiten het gewone geloof gaat. Zoals in 1 Kor. 12: 4, 9; 13: 2). 

 

In de volgende schriftplaatsen is er sprake van zonen van Jahweh. Allereerst in Deut. 14: 1, waar de 

Hebreeuwse tekst letterlijk „zonen van Jahweh” (banim la-JHVH) schrijft. Dan ook in Deut. 32: 19 

; Ps. 2: 7; Jes. 43: 6; 45: 11. Uit de context bemerkt men, dat het steeds zonen Israëls betreft. Zelfs 

in Ps. 2: 7, een Schriftplaats die vooruitziet op de Zoon bij uitnemendheid: Christus. „Zonen van 

Jahweh” duidt op de gemeenschap der Israëlieten met de Verbodsbord Jahweh, op hun uitverkie-

zing als volk, op de Verbondsverhouding. In Hand. 3: 25 worden ze dan ook „zonen des Ver- 

bonds” genoemd. Ex. 4: 22 en Hos. 11: 1 leren ons dat Israël de volkenzoon is van Jahweh. 
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De uitdrukking „zonen van Elohim” vindt men eigenlijk nooit letterlijk. In Job 38: 7 staat er „benêj 

elohim”. In Gen. 6: 2, 4; Job. 1: 6; 2: 1 „benêj ha-elohim”, dus eigenlijk „godenzonen”. Want „elo-

him” staat in de meervoudsvorm en moet dan ook in meerdere gevallen door „goden” vertaald wor-

den. Zie Deut. 32: 17; Ps. 8: 6; 82: 1; 86: 8; 95: 3: 96: 4, 5; 97: 7. 

 

We kunnen hier ook wijzen op de merkwaardige tekst van Deut. 32: 8: „heeft Hij de landpalen der 

volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls”. Maar de Septuagint schrijft hier, „engelen 

Gods”, en teksten gevonden aan de Dode Zee (Qoemran) lezen: „zonen van Elohim”. Mogelijk is 

de bedoeling, dat Israël het eigendom is van Jahweh en dat de volken onder de macht liggen van de 

zonen van Elohim, de godenzonen. 

 

In Ps. 29: 1 en 89: 7 vinden we de uitdrukking „benêj êlïm”. Dit laatste woord is de meervoudsvorm 

van „el”, dat bijv. in Hos. 1: 10 voorkomt: „zonen des levenden Gods”. „El” wordt meestal vertaald 

door „God”, maar heeft de betekenis van „macht” of „vermogen”. Zo wordt het dan ook vertaald in 

Gen. 31: 29 („macht mijner hand”) en in Spr. 3: 27 („vermogen uwer hand”). In Ps. 29: 1 en 89: 7 

staat dus letterlijk: „machtigen-zonen”. 

 

De Statenvertaling schrijft in Ps. 29: 1 „kinderen der machtigen” en de Nieuwe Vertaling „heme-

lingen”. In Ps. 89: 7 staat respectievelijk „kinderen der sterken” en „goden”. 

 

Beide schriftplaatsen betreffen engelen, evenals de hierboven vermelde teksten met „benêj elohim”. 

Zoals hierboven opgemerkt, verwijst de term „zoon” naar hun wezen, en „God” (El of Elohim) naar 

hun heerlijkheid en macht. Het zijn machtige schepselen. 

 

In Hos. 1: 10 zijn de „zonen des levenden Gods” (El) de zonen Israëls in de toekomst, als ze door 

geloof in Christus een nieuwe schepping zullen zijn. 

 

In Deut. 32: 5 verwijst “zijn zonen” naar God (El) in vs. 14. Zo zijn ook de zonen van Ps. 73: 15 die 

van „El” in vs. 11. 

 

Voor “Gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten” in Ps. 82: 6 luidt de Hebreeuwse tekst: „Gij zijt elo-

him, benêj Eleien”. Deze Schriftplaats wordt in Joh. 10: 34 aangehaald, en men ziet dat het de Israë-

lieten betreft, die „goden” genoemd worden omdat het Woord Gods tot hen kwam, vs. 35. Men kan 

hier ook denken aan andere plaatsen, zoals Ex. 22: 9, 2S, waar mensen die door God in een verant-

woordelijke positie werden gesteld „goden” (elohim) genoemd worden. 

 

Ten slotte vermelden we nog de Aramese uitdrukking „bar- elahïn” van Dan, 3: 25, die letterlijk 

„godenzoon” betekent en klaarblijkelijk overeenstemt met de „benêj-elohim” (godenzonen = enge-

len) hierboven besproken. Die godenzoon, die engel ,wandelde in het vuur, met Sadrach, Mesach en 

Abednego. Nebukadnezar zei uitdrukkelijk dat het een engel was, vs. 28. 

 

Uit al het vorige menen we te moeten besluiten, dat terwijl „zonen van Jahweh” en „zonen van 

Eleien” en „zonen van El” mensen aanduiden, de andere uitdrukkingen „godenzonen” („benêj elo-

him” en „bar elahïn”) en „machtigen-zonen” („benêj elïm) uitsluitend engelen betreffen. 

 

Zij, die de gewone vertaling „zonen Gods” behouden, kunnen er op wijzen, dat Elohim God als 

Schepper aanduidt en dat het gebruik van het woord „zonen” dan op een gemeenschap met God als 

Schepper duidt. Men heeft verondersteld, dat de bedoeling van de uitdrukking „zonen Gods” dus is, 

aan te duiden dat deze wezens rechtstreeks geschapen werden door God, en niet uit andere wezens 

geboren werden. Wat juist het geval is met de engelen. Weliswaar zijn, in het N.T. de „zonen Gods” 

(huioi theou) mensen, maar dan gaat het over gelovigen die, individueel, niet slechts van boven ge-
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boren zijn, maar als het ware door God opnieuw geschapen worden, namelijk door hun geloofsge-

meenschap met DE Zoon van God. Door het met Christus sterven van de „oude mens”, behoren ze 

naar hun geestelijke positie niet meer tot de oude Adamietische schepping, maar tot de „nieuwe 

schepping”, 2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 15. Ook Adam was zoon van God, Luk. 3: 38, omdat hij recht-

streeks door God geformeerd werd. 

 

Deze zienswijze schijnt ons echter enkele zwakke punten aan te bieden en we menen dat het veel 

eenvoudiger is de meer letterlijke vertaling „godenzonen” (of wil men: „zonen der goden” te ver-

kiezen. 

 

Bovenstaand onderzoek wijst er in elk geval op dat in Gen. 6: 2, 4 sprake is van engelen en niet van 

mensen. Men ziet het contrast: adamsdochters - godenzonen. 

 

Het zijn de engelen die, volgens Judas 6 en 7, hun „beginsel” (Grieks „archè” = begin of overheid, 

zie Hoofdstuk 6) niet bewaard hebben, maar hun eigen „woonstede” (oikètè- rion, ook in 2 Kor. 5: 

2), of hemelse bestaanswijze, verlaten en „ander” (heteros = andersoortig) vlees nagegaan zijn. Het 

zijn ook mogelijk de engelen, in 1 Petr. 3: 19, 20 en 2 Petr. 2: 4, 5 „geesten” genoemd, die in de 

„gevangenis”, namelijk de Tartarus, geworpen worden tot de dag des oordeels. Na zijn opstanding 

is Jezus Christus hen zijn overwinning gaan verkondigen (kèrussó). Mensen worden nooit „geesten” 

genoemd, uitgezonderd na hun opstanding, als hun lichaam geheel beheerst wordt door de geest. 

 

Uit de vermenging van de godenzonen met de adamsdochteren kwamen de Nefilim (reuzen) voort, 

Gen. 6: 4, waaruit dan de Enakieten en Refaieten sproten. 

 

Waarschijnlijk wordt in Gen. 6: 2-4 de historische gebeurtenis vermeld, waarop de latere fabelleren 

steunden als ze spraken over „Goden” die op aarde kwamen en zich verenigden met vrouwen. 

 

Waar de brief van Judas in het bijzonder over die gevallen engelen handelt, en in vs. 14, verwijst 

naar Henoch de zevende (aartsvader) van af Adam, is het misschien de moeite waard een en ander 

te zeggen over het geschrift dat bekend is onder de naam van Boek van Henoch. 

 

Het is eigenlijk een verzameling van geschriften, die vanuit de twee eerste eeuwen vóór Christus 

dagtekenen, maar natuurlijk allerlei verhalen kunnen bevatten van veel oudere datum. Oorspronke-

lijk werden sommige delen in het Hebreeuws en andere in het Aramees geschreven. Men vindt er 

delen in, die ook in andere oud-joodse geschriften voorkomen, en, omgekeerd, werd er dikwijls naar 

verwezen. Barnabas (in zijn brief van einde der eerste of begin der tweede eeuw) en schrijvers zoals 

Athenagoras (2de eeuw), Clement van Alexandrië (3de eeuw), Irenaeus (3de eeuw), Tertullianus 

(3de eeuw) beschouwden het als een zeer belangrijk boek. Maar na de 3de eeuw viel het in diskre-

diet, onder meer door de invloed van gezaghebbende theologen zoals Hiëronymus en Augustinus en 

bleef het onbekend in het westerse christendom tot ongeveer een eeuw geleden, toen een Ethiopi-

sche vertaling gevonden werd in Abessynië. Later vond men fragmenten van Griekse vertalingen en 

ook een Hebreeuwse tekst. Zoals andere „Pseudepigrafen” werd dit boek onder een valse auteurs-

naam uitgegeven. 

 

Toch kunnen sommige delen overleveringen bevatten, in verband met wat Henoch oorspronkelijk 

geprofeteerd heeft. Want Judas verwijst naar Henoch en citeert er zelfs een deel uit in de verzen 14 

en 15, namelijk Henoch 1: 9. Ook andere van zijn aanduidingen, nam Judas klaarblijkelijk over, zo-

als die betreffende de gevallen engelen, vs. 6 en 7. 

 

Het Boek van Henoch bevat allerlei aanduidingen aangaande de oorzaak van het kwaad, de engelen 

en demonen, de behoudenis en het oordeel, de Messias en het Koninkrijk. Meerdere dezer gegevens 

komen nagenoeg overeen met die der Schrift, maar in het algemeen schijnt de inhoud zeer weinig 



Uit de Schriften 1960 Pagina 15 
 

betrouwbaar. 

In dit boek worden de engelen genoemd: 

Kinderen van de hemel, 6:2; 14: 3, 

Wakers, 14: 3, 

Zonen van de hemel, 13: 8, 

Zonen Gods, 69: 4, 5, 

Heilige zonen Gods (voor de getrouwe engelen), 71: 1,  

Zonen van de God des hemels, 106: 5. 

 

Ziehier enkele aanhalingen betreffende de gevallen engelen: 

 

Henoch 6:1,2 “En het gebeurde, toen de kinderen der mensen zich vermenigvuldigd hadden, dat 

in die dagen hun mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de 

hemel, zagen ze en begeerden ze, en zeiden tot elkander: Kom, laat ons vrouwen nemen van tus-

sen de kinderen der mensen en kinderen gewinnen.” 

 

Door de zondvloed moest de aarde “die door de engelen verdorven was” geheeld worden. De Here 

zei, volgens Henoch 10: 1-13, tot Gabriël de „kinderen der Wakers” - die zich te midden der men-

sen bevonden - gedurende “70 geslachten” te binden in de valleien der aarde, tot op hun ver-

oordeling in de poel des vuurs. 

 

In Henoch 12: 1-6 is er sprake van de „wakers van de hemel, die de hoge hemel verlaten hebben, 

de heilige eeuwige plaats, en zich met vrouwen verontreinigd hebben”. Zij zullen het ter dood 

brengen van hun kinderen zien gebeuren en zullen noch vrede, noch vergeving van zonde ontvan-

gen. 

 

Henoch 15: 8, 9: „En de reuzen, die voortkwamen uit geest en vlees, zullen op aarde boze geesten 

genoemd worden, en op de aarde zullen ze verblijven. Boze geesten zijn uit hun lichamen geko-

men, daar ze van mensen geboren zijn”. 

 

In Henoch 106: 13 verklaart Henoch dat het in het geslacht van zijn vader Jered was, dat sommige 

„engelen van de hemel” het woord des Heren overtraden. Dat zou dus, volgens de Hebreeuwse 

tekst van Gen. 5, in de zesde of zevende eeuw geweest zijn, na de geboorte van Adam. 

 

We herhalen, dat het Boek van Henoch wel van belang is om ons in te lichten aangaande de ge-

dachten der )oden voor de komst van de Here Jezus, maar dat we er niet op kunnen steunen, zoals 

op de door God geïnspireerde Schrift. 

 

HOOFDSTUK 5 

 

De geestelijke wezens in de oud-joodse literatuur 

 

Het kan nuttig zijn enkele begrippen en termen aan te tekenen, die men in de apocriefe boeken (die 

deel uitmaken van de Septuagint), in de pseudepigrafische boeken (die als auteurs een valse naam 

aangeven), in de „mystieke” joodse boeken (zoals bijv. de Kabbala) en in andere rabbijnse literatuur 

vindt, en waarvan de schrijvers sterk beïnvloed werden door de gedachten der Grieken, der oosterse 

volken en vooral der Perzen. Er is ver van eenheid in de gegevens en dikwijls tegenstrijdigheid. We 

geven dus slechts voorbeelden. 

 

Volgens sommige geschriften hebben de 12 Mazzaloth (de tekenen van de dierenriem) “elk 30 le-

gers, elk daarvan 30 legioenen, elk met 30 leidende groepen, elk met 30 oversten, elk met 30 onder-

geschikten, elk met 365.000 sterren”. 
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Er zouden 7 hemelen zijn, genaamd Vilon, Reqia, Shechaqim, Zebhul, Maon, Machon en Araboth. 

Soms worden alle natuurkrachten en verschijnselen verpersoonlijkt en alle dingen hebben een over-

eenstemmende engel in de hemel (wat nagenoeg overeenstemt met het Alexandrijnse mysticisme). 

 

Ze beweerden dat er een groot aantal engeloversten zijn. Elk der 70 volken der wereld zou zulk een 

overste hebben, die vijandig is t.o.v. Israël. Behalve deze oversten, worden er 5 in het bijzonder ge-

noemd: Michael, Gabriël, Rephael, Uriël en de grootste: Metatron, die onder en voor Gods troon 

staat. Andere geschriften noemen er 6. Er is ook sprake van de „overste des aangezichts”, Suriël 

genaamd, die de rabbijnen tegen de boze engelen beschut. 

 

Een engel Sandalpon staat op de aarde, terwijl zijn hoofd er zo hoog boven verheven is, dat er 500 

jaren zouden nodig zijn om de afstand te doorlopen. 

 

Soms stelt men het voor alsof Metatron zou overeenstemmen met het wezen dat de Schrift „engel 

des aangezichts” noemt. Hij zou de vertegenwoordiger van God zijn, wordt soms als de grote 

schrijver of de overste dezer wereld, of ook als de engel die Israël in de woestijn geleidde, voorge-

steld. 

 

Michael, de grote overste, staat aan de rechterhand van Gods troon. Hij is de overste der wijsheid en 

vertegenwoordiger van Israël. Hij was het die aan Mozes verscheen in het brandende braambos, die 

de drie vrienden van Daniël in de vurige oven begeleidde en de middenste der drie „mannen”, die 

aan Abraham de geboorte van Izaak aankondigde. Gabriël was aan zijn rechterkant en Rephael aan 

de linker. Michael en Gabriël waren de „vrienden van de bruidegom” bij Adams huwelijk. 

 

Gabriël staat voor gerechtigheid. Hij was het die Sodom verwoestte, het leger van Sanherib verniel-

de, en was ook de „man”, met linnen bekleed, van Ezech. 9:3 en 10:2. 

 

Uriël (God is mijn licht) en Rephael (God heelt) staan respectievelijk links en achter de troon der 

heerlijkheid. 

 

De dienende engelen worden in twee groepen verdeeld: er zijn 694.000 myriaden die steeds God 

prijzen, de andere voeren Gods bevelen uit. Deze laatsten worden voorgesteld als wezens die voort-

durend in verband staan met het volk Israël: 120.000 van hen dansten toen Jakob Laban verliet, 

4000 myriaden waren bereid tegen Ezau te vechten, 22.000 kwamen op de berg Sinaï, enz. Elke Is-

raëliet zou begeleid worden door een goede en een boze engel. 

 

De vermogens, de macht, de kennis der engelen zijn beperkt. Het zijn geesten zonder zinnelijke be-

hoeften, zonder haat, begeerte, jaloersheid, zonde. Hun beweging wordt niet, zoals de onze, gehin-

derd. In vele opzichten zijn ze minder dan de zonen Israëls, die ze dienen. Het is meer hun natuur 

dan hun macht en waardigheid, die hen van de mens onderscheidt. Ze kunnen gestraft worden. God 

had, bij de schepping van de mens, aan de engelen verklaard, dat deze hoger stond dan zij, wat later 

bleek uit het vermogen van Adam, namen te geven aan de dieren. Dit verwekte sommigen tot ja-

loersheid en zij zochten de mens tot zijn val te leiden. Ook in meerdere omstandigheden van Israëls 

gebeurtenis klaagden ze aan of stonden ze tegen. 

 

Men bemerkt dus, dat volgens deze begrippen, de val van de satan en van zijn engelen plaats greep 

na de schepping van de mens, want de voornaamste oorzaak daarvoor was de vermelde jaloersheid. 

De tegenstander (satan) bij uitnemendheid noemen ze soms Sammael. Hij was de eerste der engelo-

versten. Met zijn engelen kwam hij op aarde en voer in de slang (die toen kon spreken en de gestalte 

van een kameel had!), door middel van welke hij dan tot Eva sprak. Hij raakte de boom des levens 

aan om Eva te tonen dat dit de dood niet tot gevolg had, niettegenstaande de woorden: „gij zult die 
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(boom) niet aanroeren”, Gen. 3: 3. Dit ziende, raakte ook Eva de boom aan en zag onmiddellijk de 

engel des doods verschijnen. Daar ze vreesde dat, door haar dood, Adam een andere vrouw zou 

verkrijgen van God, voerde ze Adam in overtreding. 

 

De Rabbijnen stellen de satan méér voor als de vijand van de mens, dan als de tegenstander van 

God. De satan beschuldigt, verleidt en doodt. In de Talmoed wordt onderscheid gemaakt tussen de 

persoonlijke Satan en de Jetser ha-Ra (de boze neiging) in de mens, die hij al door Gods scheppende 

daad had, voor de val, (Zie Ber. 61a; Ber. R. 14; Yoma 69b, Sanh. 64a) (3). Maar de satan heeft 

geen absolute macht. Door de Wet zou Israël geheel bevrijd geworden zijn, indien ze er zich niet 

van afgekeerd hadden, bij het maken van het gouden kalf. Er wordt verteld, dat het gebed van Isra-

el, in Neh. 9, tot doel had hen de satan in handen te geven, Na drie dagen vasten werd dit gebed in 

zekere zin verhoord: de Jetser ha-Ra der afgoderij werd hun overgeleverd in de vorm van een 

leeuw. Maar deze „goddeloosheid” - ditmaal in de vorm van een vrouw - werd later wederom vrij-

gelaten door een engel, verwijzende naar Zach. 5. 

 

Nu nog enkele dingen aangaande allerlei boze geesten. Hier vooral vindt men Perzische invloeden 

in het bijzonder. Die geesten dragen allerlei namen, zoals “sjedim”, “ruchin”, “ruchoth”, “lilin”, en 

komen min of meer overeen met de gnomen, elfen, enz. van onze sprookjes. Er bestaat een groot 

verschil van mening voor wat betreft hun ontstaan, hun natuur en hun aantal. Sommigen menen dat 

ze ontstonden door een vermenging van Eva met mannelijke geesten en van Adam met vrouwelijke 

geesten of met Lilith de koningin der vrouwelijke geesten. Ze vermenigvuldigen zich, eten en ster-

ven. Ze bewegen zich ongehinderd en kennen iets van de toekomst. Sommigen meenden dat ze uit 

slangen ontstaan zijn. Ze kunnen de gestalte van een mens, of van gelijk welk wezen aannemen, in-

begrepen die van een draak met 7 koppen. Ze wonen bij voorkeur in bomen, tuinen, wijngaarden, 

oude huizen en allerlei vuile plaatsen. Hun macht is zeer beperkt en ze worden bezworen door Gods 

Naam en allerlei formules en amuletten. 

 

De mannelijke sjedim hebben als koning Asjmedai; de vrouwelijke Lilith. Zij zijn in vier klassen 

verdeeld: de Tsa- phriré (morgengeesten), de Tiharé (middaggeesten), de Te- lané (avondgeesten) 

en de Lilin (nachtgeesten). 

 

Er bestaan allerlei verhalen over Asjmedai (of Asjmodi, Asjmedon, enz.) in verband met koning Sa-

lomo. Hij heeft een grote gestalte en kracht. 

 

Lilith, ook genoemd koningin van Zemargad, is de moeder van Hormoez en heeft soms de gestalte 

van een mooie vrouw. 

 

De sjedim kunnen allerlei wonderlijke dingen uitvoeren. Het was door hun toedoen, dat de Egypti-

sche tovenaars de wonderen van Mozes in zekere mate konden nabootsen. Ze zitten steeds op de 

loer, om gebruik te maken van een zwakte van de mens. Toch zijn ze niet steeds boos gezind en 

kunnen dan kleine diensten bewijzen in huis.  

 

We hebben dit kort overzicht gegeven om aan te tonen welk enorm verschil er bestaat tussen de so-

bere aanduidingen der Schrift en de fantasie der menselijke literatuur. De Schrift leert ons een en 

ander over de geestelijke wezens en is in deze dingen, zoals in alle andere, volkomen betrouwbaar. 

In de oud-joodse literatuur vindt men wel iets van die waarheden terug, maar ze worden dikwijls 

vervormd en vermengd met allerlei fantastische voorstellingen. Men vindt hier de invloed van de 

oosterse volken, terwijl de Schrift er vrij van blijft. De fundamentele begrippen aangaande het boze, 

de zonde, enz. verschillen ook volkomen.  

 

In dit alles vindt men dus ruime stof voor kritiek. Zowel in de natuur als in het mensenleven gelooft 

men aan de stelselmatige tussenkomst van geestelijke wezens. 
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Nog enkele woorden over de gedachten van sommige mystiek aangelegde joodse en christen ge-

meenschappen. 

 

Allereerst een en ander over de Joodse sekte der Essenen, waarover de geschiedschrijver Flavius 

Jozefus (en anderen) ons inlichtingen hebben gegeven. 

 

Die Essenen hadden weinig aanhangers en waren, nog méér dan de Farizeën, zeer strikt in het 

waarnemen van inzettingen en gebruiken die ze volgden om „rein” te blijven. Zij vormden een af-

gezonderde godsdienstige „broederschap” met uiterst strikte regels. Behalve wat ze van Mozes be-

hielden, hadden ze allerlei andere begrippen, wellicht ten dele van Perzische oorsprong. Zij verme-

den het huwelijk, dronken geen wijn, aten geen vlees, pasten een streng ascetisme toe, en schenen 

min of meer de neiging te hebben tot een soort occultisme en het aanbidden van de zon en de enge-

len. Ze verafschuwden bloedige offers. 

 

De gemeenschap van Qoemran, waarover de documenten, die men de laatste jaren aan de Dode zee 

heeft gevonden, ons inlichtingen verschaffen, bestond misschien uit Essenen. 

 

Uit de gnostische ontwikkeling der eerste eeuwen, die zeker steunden op vroegere gedachten, weet 

men dat de aanhangers van die menselijke „filosofie” zich als volmaakten beschouwden door hun 

ascetisme en door het bezit van een hogere wijsheid (sophia) en kennis (gnosis) van allerlei ver-

borgenheden uit de geestenwereld. Ze meenden de hiërarchie der engelen te kennen, met de namen 

der klassen en der leiders. Ze beweerden, onder meer, dat in Christus niet de hele goddelijke plero-

ma woonde. Een dergelijke „christengnostiek” heeft zich in Syrië en Klein-Azië gedurende de eer-

ste eeuw verspreid, dus in de omgeving van Efeze en Kolosse. 

 

Het is blijkbaar tegen een dergelijke „filosofie”, die zich al in de tijd van Paulus begon te versprei-

den onder de christenen van deze streek, dat de Apostel der volken hevig reageert, vooral in zijn 

brief aan de Kolossensen. Het gaat hier niet tegen een zuivere Judaistische wetbetrachting, maar 

over een mengsel van Joodse, christene en heidense begrippen. (6) 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over de aionen 
 
-J-. Men heeft mij verteld dat u vriendelijk gezind zijt t.o.v. de Joden en dat u soms handelt over de 

aionen (of „olamim”) op een wijze die in zekere mate overeenstemt met de Joodse opvatting. 
 

-C-. Daar ik niet alleen de vijf boeken van Mozes, maar ook de andere Hebreeuwse Schriften - die 

men in de christenwereld, ten onrechte, het Oude Testament noemt -beschouw als door God geïn-

spireerd, en zo letterlijk mogelijk aanvaard, geloof ik in de toekomst van Israël als natie. En waar 

het daarbij een feit is dat de Here Jezus, de twaalf apostelen der besnijdenis en Paulus Joden waren, 

hoe zou ik niet vriendelijk gezind zijn t.o.v. het volk Israël? 
 

Voor wat nu de leer der aionen betreft, kan het niet anders of er moet een zekere overeenkomst be-

staan, daar de oude joodse geschriften en die der latere rabbi's voornamelijk op de Schrift steunen, 

evenals ik dat doe. 

 

-J-. Het kan dan ook nuttig zijn voor ons beiden, hierover enkele gedachten te wisselen. Ik ben méér 

vertrouwd met de geschriften van onze rabbi’s dan met de zogenaamde Apocriefen en Pseudepigra-

fen van voor de christelijke jaartelling. Kunt u misschien in het kort samenvatten wat deze laatste 

over de olamim zeggen? 
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-C-. Het blijkt dat er een zekere ontwikkeling plaats greep in de opvattingen. De oudste hebben een 

eenvoudig schema: nu leven we in de tegenwoordige ongerechtige olam, maar eens komt de Messi-

as en de messiaanse tijd, die menen blijkbaar niet onderscheidde van de „eeuwigheid”. Later spreekt 

men daarbij van een wereldgericht bij de komst van de Messias, en denkt men voor de toekomstige 

olam niet alleen aan de aarde maar ook aan de hemel. Die olam of „andere wereld” is in zekere zin 

al nu aangebroken voor de doden. Sommige geschriften zoals Henoch, Baruch, IV Ezra, gaan nog 

verder in het onderscheiden.  
 

-J-. Dit stemt tamelijk goed overeen met wat sommige rabbi’s hebben geleerd, vooral na het jaar 70. 

Maar, voor zover ik weet, spreken zij t.o.v. de toekomst alleen over de aarde. 

  

Sommigen rekenen het messiaanse rijk bij de „tegenwoordige olam” en spreken over een eerste op-

standing, bij de komst van de Messias. 

 

-C-. Hadden ze een gedachte van de duur van het messiaanse rijk? 

 

-J-. Daarover heerste een groot verschil van mening. Sommigen spraken van 40 jaren, maar anderen 

bijv. van 60, 70, 100, 400, 1000, of 7000 jaren. 

 

-C-. Mag ik hier even de aandacht vestigen op de getallen 40 en 1000? Het eerste getal komt over-

een met het aantal jaren tussen de dood van de Here Jezus en de verwoesting van Jeruzalem en de 

Tempel in het jaar 70. Gedurende die 40 jaren, namelijk het tijdperk der Handelingen, heeft Pau- 

lus, evenals Petrus de spoedige wederkomst van Christus nog mogelijk geacht. 

 

-J-. Niet alleen Paulus en Petrus, maar het was de algemene verwachting van de Joden. Hoe groter 

het lijden en hoe verschrikkelijker de gebeurtenissen in de laatste jaren van deze periode, hoe méér 

nabij de komst van de Messias was meenden ze. 

 

-C-. Hoe heeft men dan uitgelegd, na het jaar 70, dat de Messias nog niet was gekomen? 

 

-J-. Door de ontrouw van het volk Israël. 

 

-C-. Mag ik U doen opmerken dat dit overeenstemt met wat Paulus al enkele jaren vóór het jaar 70 

zei? (Hand. 28: 25-28). Maar laat ons niet afwijken van ons onderwerp. Wie is de oudste joodse au-

toriteit die de messiaanse tijd op 1000 jaren schatte? 

 

-J-. Het was rabbi Eliezer ben Hyrkanus, ongeveer in het jaar 90. Hij was bekend als een zeer ge-

leerd man, die veel hield van de oudere tradities en uitspraken van zijn leraars. We kunnen daarom 

gerust besluiten dat die gedachte van 1000 jaren al veel vroeger werd geleerd in sommige joodse 

scholen. 

 

-C-. U weet natuurlijk dat het boek Openbaring Ook over 1000 jaren spreekt? 

 

-J-. Jawel, en er zijn nog meer overeenkomsten tussen de leer der rabbi’s en de Griekse Schriften, 

die U het Nieuwe Testament noemt. 

 

-C-. De grote meerderheid der theologen beweert dat men dit getal niet letterlijk moet nemen, dat 

1000 een oneindig lange duur aanduidt. Nu blijkt echter, door het feit dat andere rabbi’s aan andere 

getallen bijv. 2000, 4000, 7000 dachten, dat voor hen 1000 of die andere getallen, geen onbepaalde 

en zeer lange duur betekende. 

 

-J-. En het was zeker niet de eeuwigheid, want deze kwam pas, volgens hen, na de messiaanse tijd. 
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Maar zeg me nu wat U over die leer der olamin of aionen denkt? 

 

-C-. Ik steun natuurlijk alleen op wat de Hebreeuwse en Griekse Schriften ons leren. We moeten 

dan eigenlijk méér dan twee aionen onderscheiden. Inderdaad, Pred. 1: 10 gebruikt het meervoud 

„olamin” als het gaat over het verleden en Paulus spreekt in Gal. 1: 4 over de „tegenwoordige boze 

aioon”, in Ef. 1: 21 over de „toekomende aioon”, in Ef. 2: 7 over de „toekomende aionen” en in Ef. 

3: 21 over de „aioon der aionen”. Er zijn nog meerdere andere aanduidingen in de Schrift, die ik nu 

maar terzijde laat.

 

Daarbij wordt er steeds onderscheid gemaakt tussen de toestanden op aarde en in de hemelen, waar-

over we misschien later kunnen spreken. U ziet dat er een tamelijk goede algemene overeenkomst 

bestaat met de joodse opvattingen, zelfs voor wat betreft een opstanding vóór en een andere na het 

messiaanse rijk. Het hoofdverschil betreft de eerste komst van de Messias, die niet door U, Joden, 

wordt aanvaard. 

 

-J-. Ja, daarin ligt natuurlijk het principieel verschil tussen onze opvattingen. Maar ik heb gehoord 

dat leidende christelijke theologen, die zich de laatste jaren wat méér hebben bezig gehouden met 

de toekomstverwachtingen, beweren dat de Griekse Schriften - Paulus in het bijzonder - de „toe-

komende aioon”, het messiaanse rijk, al laten beginnen bij de opstanding van Christus. Dat stemt 

dus niet overeen met uw mening. 

 

-C-. Men zegt soms dat, volgens Paulus, tussen de twee komsten van de Messias, de twee aionen 

tegelijkertijd bestaan. Maar voor Paulus zou dit slechts een korte tijd geduurd hebben, want hij ver-

wachtte de spoedige wederkomst. De christenen zouden dan het voorrecht gehad hebben in zekere 

zin al in die tijd verlost te zijn uit de boze aioon. 

 

Men zegt ook dat met de opstanding van Christus de „eindtijd” al was aangebroken, dat Hij eigen-

lijk al is wedergekomen, namelijk “in de Geest”, 

 

Ik stel U voor deze zaak bij een andere gelegenheid verder na te gaan. Alleen voeg ik er nog bij dat 

men zeer voorzichtig moet zijn als we over het begrip „tijd” handelen. De menselijke tijd geldt wel 

voor de fysieke, aardse, dingen, maar niet voor de geestelijke. We moeten ons trachten los te maken 

van ons gewoon tijdsbegrip als we over de geestelijke bestaanssferen handelen. Zeker leert de 

Schrift niet dat op aarde, in de aardse sfeer, de toekomende aioon al is aangebroken. Maar dit belet 

niet dat de gelovige in de geest al door God kan geplaatst worden in een hogere levenssfeer, die la-

ter ook op aarde zal heersen. 

 

-J-. Ik weet dat U, inderdaad, over meerdere „sferen” van genade, of van zegening, over meerdere 

„geestelijke posities” hebt geschreven, maar, zoals U zegt, kunnen we hierop later terugkomen. 

 

Ondertussen treft het mij toch dat, naar U zei, het boek van Henoch en andere Pseudepigrafen al een 

onderscheid maakten tussen een aardse en een hemelse sfeer, en dat voor de doden de olam habba al 

nu is aangebroken. Na het jaar 70 hebben sommige rabbi’s dit ook geleerd. 

 

-C-. Voor ons volgend gesprek stel ik voor van gedachten te wisselen over het begrip „Messias”. 
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DEEL XXXIV No. 2. MAART 1960 

. 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

HOOFDSTUK 6. 

 

NIEUWTESTAMENTISCHE TERMEN. 

 

Alvorens we de voornaamste schriftplaatsen van het N.T. onderzoeken, die mogelijk over geestelij-

ke wezens handelen, kan het nuttig zijn een lijst te geven van de meest belangrijke Griekse termen 

en van hun vertaling. 

In de eerste plaats is er natuurlijk het woord “angelos” (engel of bode), dat ongeveer 180 keer voor-

komt en dat we al in het voorgaande besproken hebben. We beperken ons dus in deze lijst tot de an-

dere termen. 

De teksten met de aanduiding m gebruiken het meervoud, die met x gebruiken de woorden “alle” of 

„elke”. 

 

 

Schriftplaats Statenvertaling Nieuwe V. Voorgestelde V. 

1DUNAMIS    

Rom. 8: 38 m machten krachten krachten 

1 Kor. 15: 24 x kracht kracht kracht 

Ef. 1: 21 x kracht kracht kracht 

2 Thess. 1: 7 (engelen zijner) kracht (engelen zijner) kracht (zijn) krachtige (engelen) 

1 Petr. 3: 22 m krachten krachten krachten 

Op. 11: 17 kracht macht kracht 

Op. 12: 10 kracht kracht kracht 

2EXOUSIA    

Mat. 28: 18 macht macht gezag 

Luk. 12: 11 m machten machthebbers gezag (hebbers) 

Rom. 13: 1a m machten overheden gezag (hebbers) 

Rom. 13: 1b macht overheid gezag (hebber) 

Rom. 13: 2 macht overheid gezag (hebber) 

Rom. 13: 3 macht overheid gezag (hebber) 

1 Kor. 15: 24 x macht macht gezag (hebber) 

Ef. 1: 21 x macht macht gezag (hebber) 

Ef. 2: 2 macht macht gezag  

Ef. 3: 10 m machten machten gezag (hebbers) 

Ef. 6: 12 m machten machten gezag (hebbers) 

Kol. 1: 16 m machten machten gezag (hebbers) 

Kol. 2: 10 x macht macht gezag (hebber) 
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Kol. 2: 15 m macht macht gezag (hebbers) 

Tit. 3: 1 m machten gezag gezag (hebbers) 

Schriftplaats Statenvertaling Nieuwe V. Voorgestelde V. 

1 Petr.3: 22 m  machten machten gezag (hebbers) 

Op. 12: 10 macht macht gezag  

Op. 19: 1 kracht macht gezag 

 

We menen, dat het beter is het woord „macht” voor te behouden als vertaling van „kratos”, zoals in 

Ef. 1: 19. Een theocratie is een regering waarin God zijn macht gebruikt, een democratie, waar het 

volk de macht in handen heeft. 

 

3.KOSMOKRATOR    

Ef. 6: 12 m Geweldhebbers der 

wereld 

wereldbeheersers wereldmachten 

4.ARCHè    

Luk. 12: 11 m overheden overheden overheden 

Rom. 8: 38 m overheden machten overheden 

1Kor. 15: 24 x heerschappij heerschappij overheid 

Ef. 1: 21 x overheid overheid overheid 

Ef. 3: 10 m overheden overheden overheden 

Ef. 6: 12 m overheden overheden overheden 

Kol. 1: 16 m overheden overheden overheden 

Kol. 2: 10 x overheid overheid overheid 

Kol. 2: 15 m overheden overheden overheden 

Tit. 3: 1 m overheden overheid overheden 

Judas 6 beginsel oorsprong overheid (of oorspron-

kelijke bestaanswijze) 

 

5.ARCHON (steeds door “overste”vertaald, uitgezonderd in de Nwe Vert. in Rom. 13: 3 (over-

heidspersonen) en in 1Kor. 2: 6, 8 (beheerders) 

 

Mat. 9: 34  ) 

Mat. 12: 24  ) der demonen 

Mark. 3: 22 ) 

 

Joh. 12: 31 (dezer wereld, kosmos) 

Joh. 14: 30 (der wereld, kosmos) 

Joh. 16: 11 (dezer wereld, kosmos) 

Rom. 13: 3 (m) 

1Kor. 2: 6 m (dezer aioon) 

1Kor. 2: 8 m (dezer aioon) 

Ef. 2: 2 (van het gezag, exousia, der lucht) 

Op. 1: 5 (van de koningen der aarde) 

 

Zie ook Hoofdstuk 1, waar archon overeenstemt met het Hebreeuwse „sar”. 

 

6.KURIOTèS (steeds door „heerschappij” of „heerschappijen vertaald) 

 

Ef. 1: 21 x  

Kol. 1: 16 m 

2Petr. 2: 10 Judas 8 
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7.DOXA (betreft bijna steeds de heerlijkheid Gods) 

 

2.Petr. 2: 10 m  heerlijkheden  heerlijkheden   heerlijkheden  

Judas 8 m heerlijkheden  heerlijkheden   heerlijkheden 

 

8.THRONOS 
Kol. 1: 16 m tronen       tronen   tronen 

 

 

HOOFDSTUK 7. 

 

OVER DE NOODZAKELIJKHEID DE BEDELINGEN TE ONDERSCHEIDEN. 
 

Verschillende hierboven vermelde Nieuwtestamentische termen worden zowel gebruikt voor men-

sen als voor geestelijke wezens. We hebben gezien dat dit ook het geval is met sommige Oudtesta-

mentische uitdrukkingen. Daarbij leert het O.T. dat de menselijke gezaghebbers beïnvloed kunnen 

worden door geestelijke wezens.  Zo komt natuurlijk het vraagstuk op in hoeverre de overheden van 

een natie en de leiders van godsdienstige organisaties van God afhangen, of van geestelijke mach-

ten. En ook, welke de verhouding moet zijn van de gelovige t.o.v. de menselijke godsdienstige ge-

zaghebbers en die van de staat. 

 

Waar dergelijke vraagstukken in nauw verband staan met de wijze waarop God de wereld bestuurt, 

moeten we goed rekening houden met de „bedelingen”. 

 

Iedereen is het eens, dat er door het werk van Christus aan het kruis een radicale verandering is ge-

komen in de positie der geestelijke gezaghebbers en in de wereldtoestanden. Maar, waarmee ge-

woonlijk niet, of nagenoeg niet, gerekend wordt, is het verschil tussen de tijden waar Israël Gods 

volk is, en de tegenwoordige periode waar dit niet het geval is. En sommigen die hier wel mee re-

kenen, verliezen vaak uit het oog, dat Israël nog niet als Gods volk ter zijde gezet was gedurende de 

hele tijd der Handelingen en dat onze tegenwoordige bedeling der grote genade Gods, met Hand. 

28: 28 begint, en eindigt enige tijd vóór het einde van onze tegenwoordige aioon. 

 

De meeste theologen geloven zelfs niet aan Israëls nationaal en godsdienstig herstel, en velen laten  

bij de tweede komst van Christus de eindtoestand beginnen, waar God „alles in allen” is. Allerlei 

zaken die betrekking hebben op de toekomende aioon, na Christus’ wederkomst, op aarde, wil men 

al in ons tijdperk min of meer aanpassen. 

 

In andere epistels hebben we aangetoond hoe een dergelijke verwarring der aionen en bedelingen  

de oorzaak is geweest, dat allerlei pseudoproblemen zich voordeden. Zo bijv. de verhouding tussen 

Israël en de Kerk; het vraagstuk der overlevering; de apostolische opvolging; het aantal en het toe-

dienen der „sacramenten”; de geestelijke gaven; de eschatologie; het zwijgen Gods; het verschil 

tussen de leer van de Here Jezus, van de apostelen der besnijdenis, en die van Paulus; enz. 

 

Zodra men echter de bedelingen  goed onderscheidt, verdwijnen met één slag dergelijke schijnpro-

blemen, kan men zonder moeite een synthese vormen van de meeste schriftgegevens, en wordt alles 

veel duidelijker. 

 

Natuurlijk moest die verwarring ook de oorzaak zijn van eindeloze geschillen betreffende het 

staatsgezag, de verhouding tussen Kerk en Staat enz. 
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Waar er, de laatste tientallen jaren, een reactie ontstaan is tegen de brutale Schriftkritiek en men nu 

wederom wat meer gaat rekenen met wat de Schrift ons wil leren, zijn die theologische geschillen 

terug op het voorplan gekomen. 

 

Met het oog op het belang dezer zaak, willen we hier in het kort samenvatten wat, naar onze over-

tuiging, de Schrift leert aangaande de tegenwoordige en de toekomende aioon, en over de huidige 

tussenbedeling. 

 

De tegenwoordige aioon eindigt bij de wederkomst van Christus, en dan begint de toekomende 

aioon, waar de meeste Oudtestamentische profetieën, betreffende Israël en de volken, vervuld zul-

len worden. Daarna komt de nieuwe hemel en aarde, en ten slotte is God „alles in allen”. 

 

Voor wat de heilsgeschiedenis van Israël en het mensdom in het algemeen betreft, is het kruis van 

Christus de meest belangrijke gebeurtenis. Door Christus’ bloed werd het Nieuwe verbond met het 

huis van Israël en het huis van Juda gesloten en konden de tijden der wederoprichting aller dingen 

beginnen, die God gesproken had door de mond van al zijn heilige profeten. Tot op de aanhaling 

van de woorden van Jesaja in Hand. 28: 26, 27 was het aardse koninkrijk nog steeds nabij en kon 

het volk Israël zich tot zijn Messias keren. Die nabijheid van het koninkrijk werd zichtbaar geduren-

de het tijdperk der Evangeliën en der Handelingen, door de tekenen, krachten en wonderen, door de 

onderwerping der demonen, de zichtbare dienst der engelen, enz. Door de offerande van Christus 

had Israëls geschiedenis als uitverkoren volk kunnen doorlopen en voeren tot zijn wederkomst en 

het oprichten van zijn rijk op aarde. Maar door de ongehoorzaamheid van dit volk, niet alleen in Je-

ruzalem, maar (gedurende de periode der Handelingen) in de andere grote centra, en ten slotte in 

Rome, werd het voorlopig terzijde gezet en begon de tegenwoordige tussenbedeling. 

 

Deze kan in de naaste toekomst eindigen met Israëls godsdienstig herstel. 

 

In de tegenwoordige bedeling vallen dus alle tekenen van het nabij zijn van het koninkrijk op aarde 

weg, en is er geen werkelijke vervulling der profetie, al is er al nu een voorbereiding der wereldtoe-

standen met het oog op de tijd der vervulling. 

 

Als we, voorlopig, deze tussenbedeling weglaten, zien we het volgende voor wat betreft de positie 

der boze machten. 

 

Van af de verleiding van Eva en de overtreding van Adam, richtte de satan zich steeds tegen de hele 

lijn door welke het “Zaad der vrouw” moest komen. Hij is „de God dezer aioon”, 2 Kor. 4: 4 en 

werkt in de „zonen der ongehoorzaamheid”, Ef. 2: 2. We hebben in Hoofdstuk 2 een en ander ver-

meld aangaande de boze engelen en in Hoofdstuk 4 over de „godenzonen”. In het bijzonder weten 

we hoe die boze machten werkzaam zijn als het Israëls bestaan geldt. Niet alleen bij de uittocht uit 

Egypte was er een strijd tegen hen, maar wederom bij de verlossing uit Babylon. Bij de eerste 

komst van Christus, richtte zich dit geweld tegen Hem. Satan beschikte toen over de koninkrijken 

der wereld, Mat. 4: 8. 

 

Wat veranderde er nu door het kruis? Christus triomfeerde over de boze overheden en gezaghebbers 

aan het kruis, Kol. 2: 15 en Hem werd dan ook alle macht gegeven in hemel en op aarde, Mat. 28: 

18. En toch kon Petrus, een dertigtal jaren later, nog schrijven: „De duivel gaat rond als een brie-

sende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden”, 1 Petrus 5: 8. Daarbij leert Op. 20: 1-3 ons, 

dat het pas op het einde van onze tegenwoordige aioon is, dus nu nog in de toekomst, dat de satan 

gebonden wordt opdat hij de volken niet meer zou verleiden. De uitleg van deze schijnbare tegen-

spraak is zeer eenvoudig, en men behoeft niets af te doen van het positieve der beide gegevens. In-

derdaad, wel heeft Christus aan het kruis de triomf behaald, wel kreeg Hij alle macht, maar Hij 

maakte nog geen vol gebruik van die triomf en van die macht. Teksten zoals Op. 11: 15, 17; 12: 10 
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en 19: 1, 6 leren ons dat het pas bij Zijn wederkomst is dat Hij zijn grote kracht zal aannemen en 

als Koning zal heersen. En dan ook pas wordt de „aanklager” neergeworpen, Op 12: 10, 13 en ten 

slotte gebonden, Op. 20: 1-3. 

 

Men zal kunnen inzien hoe alles duidelijk wordt als men dit onderscheid in het oog houdt. Met het 

oog op het kruis en het feit, dat het Koninkrijk op aarde weldra kon beginnen (indien Israël zich zou 

bekeren), was er bij Christus’ eerste komst al een aanvang van het in werking stellen van zijn 

macht. De demonen begonnen al onderworpen te worden, zelfs door de discipelen, Luk. 10: 17. 

Ook in de geschriften die dagtekenen vanuit het tijdperk der Handelingen, bemerken we dat dit be-

gin van onderwerping voortgaat, De vertaling van 1 Kor. 15: 27 kan de indruk geven, dat al in die 

tijd „alle dingen zijn voeten onderworpen” waren. Maar de Griekse tekst luidt: „Want Hij onder-

werpt (hupetaxen) alle (vijanden, vs. 26) onder zijn voet”, en verder: „die Hem de alle onderwer-

pende is (hupotaxantos) “, Het is pas aan het einde van de toekomende aioon, gedurende welke Hij 

als Koning zal heersen, vs. 25, dat alle vijandelijke heerschappij, gezag en kracht zal buiten werking 

gesteld zal zijn en de Here dan het Koninkrijk aan God, de Vader, zal overgeven, vs. 24. Vers 28 

zegt daarom: „En wanneer Hem de alle zullen onderworpen zijn”. Dit ligt dus zeer duidelijk in de 

toekomst. Iets dergelijks zegt Hebr. 2: 8: „Gij onderwerpt (hupetaxa) alle dingen onder zijn voe-

ten, maar nu zien we nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn”. En 1 Petr. 3: 22 moet men 

lezen: „Engelen, gezaghebbers en krachten Hem onderworpen wordende (hupotagenton)”. 

 

Laat ons nu de tegenwoordige bedeling beschouwen. Om iets te weten over de positie der boze 

machten in onze tijd, waar Israël Gods volk niet is, moeten we de brieven van Paulus nagaan, die hij 

na de gebeurtenissen van Hand. 28 schreef. 

 

In Ef. 1: 21 vinden we, dat de verheerlijkte Christus gezet is boven elke overheid en gezag en 

kracht; in Kol. 2: 10 dat Hij het Hoofd is van elke overheid en gezag, en in Kol. 2:15, zoals al ver-

meld, dat Hij over de overheden en de gezaghebbers getriomfeerd heeft. Dit alles als resultaat van 

zijn offer. Maar deze schriftplaatsen zeggen niet dat deze geestelijke wezens geheel onderworpen of 

onschadelijk gemaakt zijn en dat Christus nu al als Koning heerst. Integendeel, we leren uit andere 

teksten, dat de boze machten nog zeer actief zijn. Volgens Ef. 2: 2 werkt de overste van het gezag 

der lucht, een geest, in de zonen (huios) der ongehoorzaamheid, en volgens Ef. 6: 11-18 is er een 

strijd tussen hen die door Paulus „heiligen en getrouwen in Christus-Jezus” genoemd worden en 

de duivel, de overheden, de gezaghebbers, de wereldmachten der duisternis, de geestelijke (mach-

ten) der boosheid. Paulus noemt onze periode een „boze dag” (zie ook Ef. 5: 16) en zegt dat de vol-

ledige geestelijke wapenrusting van waarheid, gerechtigheid, bereidheid, geloof, behoudenis, Gods 

Woord en gebed nodig is om staande te blijven, om al de vurige pijlen van de Boze te kunnen uit-

blussen. 

 

Wat is dan het verschil tussen de tijden waar Israël Gods volk is (dus vóór Hand. 28 en in de toe-

komst kort voor het einde onzer aioon) voor wat betreft de boze machten? Zoals al opgemerkt, is er 

geen verschil in de relatieve vrijheid die hen nog gelaten wordt, maar:  

1. deze geestelijke wezens maken zich nu niet bekend op waarneembare wijze, evenmin als de en-

gelen Gods, en  

2. de gelovigen hebben nu de macht niet om ze „uit te werpen”. Nergens lezen we dan ook in de 

laatste brieven van Paulus iets over het uitwerpen van demonen. We herhalen: nu is het de tijd van 

het zuiver geloof in al wat God ons geopenbaard heeft door zijn Woord, samengevat: het geloof in 

Christus. 

 

Maar, al zien we die geestelijke wezens niet, toch blijven zij op geestelijk gebied even werkzaam. 

Hun slachtoffers zijn vooral de „zonen der ongehoorzaamheid”, zij die zich welbewust tegen God 

en Christus verzetten. De namen „gezaghebbers”, „overheden”, „oversten”, „heerschappijen” en bo-

venal „tronen” en „wereldmachten” duiden er op dat de geestelijke wezens, evenals in het O.T., hun 
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invloed doen gelden op de menselijke instellingen. Maar we moeten niet in het bijzonder denken 

aan oorlog, strijd, moord, diefstal, onzedelijkheid, want dit alles kan ook uit het hart van de mens 

komen, Mark. 7: 21-23; Rom. 1: 23-32, enz. Ook ziekte is veelal het gevolg van een onredelijke le-

venswijze. Waar we vooral de werking van de satan en zijn engelen moeten zoeken, is in al wat de 

uitwerking van Gods Voornemen betreft: het voortbestaan en het tot zijn doel komen van Israël en 

alles wat verder in verband staat en mogelijk gemaakt is door het offer van Christus. Natuurlijk 

wordt Gods geschreven Woord op allerlei wijzen aangetast en zijn invloed tegengewerkt, vooral het 

meest positieve dat op het werk van Christus betrekking heeft. Al kan, bij gelegenheid, de satan op 

alle gebied werkzaam zijn, dikwijls op de meest tegenstrijdige wijzen, zijn voornaamste inspanning 

zal dan ook gezocht moeten worden, allereerst in de godsdienstige wereld en de menselijke „cul-

tuur”, voor zo verre deze de mens wil verheerlijken en tot zelfverlossing drijven (waar de basis aan-

getast wordt), vervolgens in de politieke wereld voor zo ver dit Israëls herstel kan tegenwerken. Die 

antichristelijke werkzaamheid is vooral gevaarlijk, omdat ze menigmaal plaats heeft onder de dek-

mantel van godsdienst, cultuur, humanisme, menslievendheid, vooruitgang en dergelijke. De satan 

kan nog steeds de gedaante aannemen van een engel des lichts en zijn dienstknechten, die van 

dienstknechten der gerechtigheid, zoals in de tijd der Handelingen, 2 Kor. 11: 14, 15, maar nu op 

meer bedekte wijze. 

 

Na de tegenwoordige bedeling, zal er weer een meer zichtbaar aspect komen van die antichristelijke 

werking. Paulus waarschuwt dan ook voor de valse profeten en christussen, die zich in de laatste 

dagen van onze aioon zullen verschuilen onder de gedaante van godzaligheid, 2 Tim. 3: 5. Hij be-

vestigt wat de Here in Mat. 24: 24 zei, waar we ook lezen van de grote tekenen en wonderheden die 

ze zullen doen, en die zelfs de uitverkorenen zouden kunnen verleiden. Het is in die laatste tijden 

dat de vervulling plaats zal hebben van wat Daniël al voorspelde en de Here zelf bevestigde, in Mat. 

24, aangaande de „gruwel der verwoesting”. Johannes handelt in zijn brieven en in het boek Open-

baring over het „beest” uit de zee (dat men de „politieke Anti-Christus” kan noemen, en kan ver-

eenzelvigen met de „mens der zonde” van 2 Thess. 2), over het „ander beest” (dat men de „gods-

dienstige Anti-Christus” kan noemen), namelijk de valse profeet, Op. 16: 13, de „dwaze herder” 

van Zach. 11: 15-17. Dan ook zal er, in het bijzonder voor Israël, een grote verdrukking wezen 

„hoedanige niet geweest is van het begin der wereld”, Mat. 24: 21. Het zal de laatste poging zijn 

om Israël uit te roeien. 

 

We vatten nu een en ander in het kort samen. De satan en de boze machten zijn overwonnen door 

Christus, en zij begonnen al onderworpen te worden toen het Koninkrijk op aarde nabij was en nog 

kon komen. Ze blijven echter werkzaam op zichtbare wijze gedurende de tijden waar Israël Gods 

volk is, en op onzichtbare wijze in onze tegenwoordige bedeling, waarin de gelovigen zelf wel kun-

nen weerstaan aan hun invloed, maar geen macht hebben om ze bij anderen “uit te werpen”. Die 

werkzaamheid zal toenemen op het einde van de tegenwoordige boze aioon, tot Christus weder-

komt, zijn grote kracht aanneemt en als Koning heerst over de aarde. Dan pas zal de satan gebonden 

zijn. De andere vijandige machten worden gedurende de toekomende aioon onderworpen. 

 

Men ziet dus, dat er geen sprake van is, dat Christus nu al over alles zou heersen, en - zoals een he-

dendaagse theoloog schrijft - de onzichtbare machten hun boos karakter verloren zouden hebben, 

dat ze al onderworpen zouden zijn en geketend. Men bemerkt dan ook van hoe groot het praktisch 

belang is, in het dagelijkse leven, een zo Schriftuurlijk mogelijke visie te hebben op deze dingen. 

De gelovige kan dan beter uitmaken welke zijn houding moet zijn t.o.v. de politieke en religieuze 

machten. Hij kan dan ook inzien dat alle menselijke werken door geestelijke boosheden  beïnvloed 

kunnen worden, maar dat - hoeveel vrijheid deze boze machten nu nog mogen hebben - ze niets 

vermogen tegen Christus, en dus ook niets tegen hem die met de verheerlijkte Zoon des mensen in 

werkelijke, geestelijke gemeenschap staat. Tenminste niet als hij gebruik maakt van zijn wapenrus-

ting, en bovenal van het schild des geloofs en het zwaard des Geestes, wat is Gods Woord. 

 



Uit de Schriften 1960 Pagina 27 
 

Door dit voorafgaand onderzoek, betreffende het onderscheiden van tijden en bedelingen , zijn we 

nu ook beter in staat de voornaamste schriftplaatsen, waar over krachten, gezaghebbers, overheden, 

enz. gesproken wordt, nader te onderzoeken en uit te maken of het mensen of geesten zijn. 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over de Messias 

 
-J-. Zoals overeengekomen zullen we nu spreken over de Messias. In het begin van de christelijke 

jaartelling dachten de zonen Israëls dat de komst van de Messias vooral een politieke betekenis zou 

hebben. Hij zou Israël, als natie, verlossen van de onderdrukking der andere volken, en alleen de-

gene die Israël niet zouden vervolgd hebben, zouden blijven bestaan. Hij zou een wereldheerser en 

vredevorst zijn. Die Messias zou de verspreide Israëlieten in hun land verzamelen en het verbond 

met God herstellen, zodat Gods wil op aarde zou gebeuren. Door de Messias zou de vloek der zon-

de weggenomen worden van de hele schepping. 
 

-C-. Mag ik hierbij nog voegen dat het boek Daniël (en het boek van Henoch) over de Messias 

spreken als komende op de wolken van de hemel. Hij was dus geen mens? 

 

-J-. Ook de latere rabbi’s spreken over een dergelijke komst, maar toch kunnen wij, Joden, slechts 

geloven in een Messias die een schepsel is, zonder eeuwig voorbestaan of bovennatuurlijke geboor-

te. We geven toe, dat Hij alle wijsheid zal bezitten, alle verborgenheden zal kennen, zonder zonde 

zal zijn en groter dan de engelen. Maar dit alles wordt ook soms gezegd van mensen, die wij „recht-

vaardigen” noemen. De uitdrukking „Zone Gods” werd dan ook meestal vermeden in verband met 

de Messias. In de rabbijnse literatuur van een drietal eeuwen na het begin van uw tijdrekening, werd 

het volk Israël de „Zone Gods” genoemd en zo ook soms de Messias „ben David”. 

 

-C-. Wat zou die Messias ben David dan zijn? 

 

-J-. Na de verwoesting van Jeruzalem en al de beproevingen die er op volgden, is ons volk meer dan 

ooit gaan denken over de betekenis van hun lijden. Ze gaven toe dat het ten dele het gevolg was van 

het niet getrouw waarnemen der Wet, maar ze meenden dat er ook nog een onverdiend lijden was, 

dat kon dienen voor de verzoening van het hele volk. Daarom werd er dan op min of meer symboli-

sche wijze gesproken over een Messias „ben David”, die veel zou moeten lijden. Ook over een 

Messias „ben Jozef” of „ben Efraïm”, die niet zou lijden, maar sterven, 

 

-C-. Wanneer werden deze gedachten uitgedrukt? 

 

-J-. Niet lang na het jaar 70. Het was vooral onder de invloed van rabbi Aqiba dat dergelijke theo-

rieën werden ontwikkeld en verspreid. Men dacht bijv. na over de betekenis van de offers tot ver-

zoening der zonden. 

 

-C-. Mag ik u even onderbreken? U zegt „verzoening”? 

 

-J-. Ja, omdat dit het Nederlandse woord is dat men gewoonlijk in dit verband gebruikt. Maar eigen-

lijk betekenen de Hebreeuwse termen die afgeleid zijn van de wortel k-ph-r een „bedekking” der 

zonden. 

 

-C-. Ik heb gemerkt dat H. J. Schoeps dit ook zegt, in zijn laatste werk Paulus (blz. 132). Het be-

vestigt wat ik er steeds over heb geschreven, maar we zullen later de gelegenheid krijgen hierop te-

rug te komen, namelijk in verband met de zonde. 
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Maar u wilde nog meer zeggen betreffende de gedachte van een lijdende Messias? 

 

-J-. U kent natuurlijk Jes. 53, waar een gerechtige zich ten schuldoffer stelt, een Schriftplaats waar-

heen de christenen steeds verwijzen. 

 

-C-. Ja, en ik zou daarbij kunnen voegen dat ook in de boeken Henoch, Baruch en IV Ezra, evenals 

in sommige Qoemran teksten, in dergelijke zin van een lijdende „zoon des mensen” wordt gespro-

ken. 

 

-J-. Hieruit blijkt dus dat de gedachte van een lijdende Messias al bestond vóór de geboorte van Je-

zus. Maar het was pas in de loop van de derde eeuw dat men die gedachte meer algemeen uitge-

drukt vindt in de schriften van de rabbi’s. Sommigen beschouwden de lijdende dienstknecht van 

Jes. 53 als een voorstelling van het volk Israël. 

 

-C-. Het blijkt in elk geval dat er voor de Joden geen hoofdbezwaar bestond om te aanvaarden dat 

de Messias zou lijden. Waarom hebben de Farizeeën en de Schriftgeleerden van het begin onzer 

jaartelling zich dan zo verzet tegen de mogelijkheid dat Jezus de Messias was? 

 

-J-. Wel, zeer eenvoudig, omdat men nooit zo ver gegaan is te geloven dat de Messias niet slechts 

zou lijden (zoals de Messias ben David), maar daarbij ook zou sterven (zoals de Messias ben Jozef) 

voor de vergeving van de zonde van alle mensen. In de Griekse Schriften zijn er vele dingen die, af-

zonderlijk beschouwd, door de Joden aanvaard kunnen worden omdat ze al in de Hebreeuwse 

Schriften en in de literatuur der rabbi’s te vinden zijn. Maar het is het samenvoegen en toespitsen 

van al die gegevens op Jezus - en dit vooral door Paulus - waartegen wij, Joden, steeds in verzet 

komen. Ik veronderstel dat de Farizeeën en Schriftgeleerden geen bezwaar hadden tegen vele 

“woorden’’ van Jezus. Maar ze konden hem niet volgen toen hij beweerde dat hij de “Ik ben” was 

van de Hebreeuwse Schriften, zich dus als ware God beschouwde. Het is ook vooral voor deze re-

den dat we ons radicaal tegen Paulus verzetten, die steeds de nadruk legde op de godheid van Chris-

tus. Dit is voor ons een schandaal. 

 

-C-. Zo komen we wederom tot dezelfde conclusie als in ons vorig gesprek: wat ons eigenlijk 

scheidt is het geloof dat Jezus de Messias was, in de zin van Zone Gods, die leed en stierf voor de 

zonde van alle mensen. 

 

-J-. Iedereen weet natuurlijk dat het in het bijzonder deze gedachte van een goddelijke verzoener is 

die ons scheidt, maar men geeft er zich gewoonlijk geen rekenschap van in hoeveel zaken, afzon-

derlijk beschouwd, we het eens zijn. We zouden elkaar best kunnen verstaan als men slechts niet 

zozeer aandrong op die godheid van Jezus. Neem de Ebionieten der eerste eeuwen, deze waren uit-

stekende Joden al geloofden ze dat Jezus de Messias was, in de zin van een zondeloos, rechtvaardig 

schepsel. Voor hen was hij de profeet, die, volgens Deut. 18: 15, de Here uit ons midden zou ver-

wekken. En ik ken menige hedendaagse Jood die er niet ver van is een „Messiaanse Jood” te wor-

den. 

 

-C-. Ja, ik weet dat er vele ontwikkelde Joden zijn die veel gunstiger gestemd zijn t.o.v. de Here Je-

zus. Maar hebben zij een goede reden om niet te geloven in zijn godheid? Er waren toch ook meni-

ge Joden waarbij allereerst de Apostelen, die wel in Hem geloofd hebben? 

 

-J-. Ik meen twee goede redenen te kunnen aanduiden. Allereerst is er het streng monotheïsme, 

waarmee het Jodendom staat of valt. Wat ons van den beginne van de Heidenen heeft onderschei-

den was het geloof in het bestaan van slechts één God. Jezus van Nazareth kon dus geen God zijn. 
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-C-. Ik begrijp zeer goed dat de gedachte van één enkele God fundamenteel is, maar u weet dat er 

voor ons christenen toch ook slechts één God is? 

 

-J-. Toch spreekt u over drie Goden? 

 

-C-. Dit meent men soms wel, maar is niet het geval. Wel dat de éne God drie wijzen van bestaan, 

van „zijn”, kan hebben. God, die naar zijn Wezen geheel ongenaakbaar voor ons is, heeft zich geo-

penbaard in de fysieke wereld in de bestaanswijze van de Zoon. Al wat we van God kennen danken 

we aan Hem. Openbaarde de voor ons, naar zijn Wezen, onkenbare God zich niet als Jahweh? Was 

er dus in de Hebreeuwse Schriften niet al sprake van een tweede wijze van „zijn”? En zelfs van een 

derde, want Gods werking in de mensen, als „Heilige Geest” was ook al bekend. 

 

-J-. Ik merk dat u deze zaak anders voorstelt dan men vaak doet, als men bijv. spreekt over drie 

„personen”. 

 

-C-. Dit is een zeer slecht gekozen uitdrukking. Men heeft ze, in verband met de Heilige Geest, ge-

bruikt om er op te wijzen dat Hij geen gewone „kracht” was. 

 

-J-. Goed, ik kan de gedachte van drie wijzen van „zijn” niet a priori afwijzen, al verzet mijn joods 

bloed er zich nog tegen. 

 

Maar nu kom ik tot de tweede reden waarom wij niet kunnen aanvaarden dat Jezus een „Heiland” 

zou zijn, die zou geleden hebben en gestorven zou zijn voor het behoud van alle mensen. En die re-

den is zeer eenvoudig: wij, joden, hebben geen behoefte aan zulk een Heiland. U spreekt over een 

„Middelaar” tussen God en de mens. Nu is het misschien wel mogelijk dat de volken daaraan be-

hoefte hebben, dat wil ik niet uitmaken, maar wij, Joden, zijn Gods uitverkoren volk, kinderen 

Gods. Hij heeft met ons een Verbond gesloten, en er is dus niets dat ons van Hem scheidt. 

 

-C-. En de zonde? 

 

-J-. Misschien is het beter dit belangrijke onderwerp in een volgend gesprek te behandelen. 

S. Van Mierlo. 

 

ZIJN EN WORDEN 

 

Christus is, naar zijn Wezen, God. Daarom kon Hij zeggen: „Eer Abraham was, ben Ik”, Joh. 8: 58. 

Voor Abraham wordt het werkwoord ginomai (worden) gebruikt, voor Christus het werkwoord 

„eimi” (zijn). Van een schepsel kan men slechts spreken over een „worden”, van God kan men dit 

niet zeggen: Hij IS. 

 

OVER RIJKDOM 

 

Het is bijna uitsluitend Paulus, die spreekt over geestelijke rijkdommen, en dit vooral in de gevan-

genschapbrieven. Ziehier de voornaamste plaatsen: 

 

Ef. 1: 7  „de rijkdom zijner genade”. 

Ef. 1:18  „hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis”. 

Ef. 2: 4  „God echter, die rijk is aan erbarming”. 

Ef. 3: 7  „...om in de komende aionen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen”. 

Ef. 3: 8  “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”. 

Ef. 3:16  „Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid”. 

  Fil. 4: 19  „Mijn God zal in al uw behoeften, naar zijn rijkdom, voorzien, in Christus Jezus”. 
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Kol. 1: 27  „hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de volken”. 

 

HET „OPDAT” VAN MARK. 4: 12 

 

Menige lezer der Schrift heeft zich gestoten aan het woord „opdat” in Mark. 4:11, 12, waar we in de 

S.V. lezen: „maar degenen, die buiten zijn, gebeuren al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij 

ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan, opdat zij zich niet te eniger tijd 

bekeren, en hun de zonden vergeven worden”. 

 

Het eerste „opdat... niet” is de vertaling van „ina... mé”, het tweede, van „mè-pote”. Beiden kunnen 

werkelijk de betekenis hebben van „opdat... niet”, hoewel „ina” niet steeds beslist „opdat” betekent. 

Zie bijv. „dat” in Joh. 6: 39; 15:8, 12 enz. De N.V. heeft dan ook, in Mark. 4:12, „ina” door „dat” 

vertaald. 

 

Doch ook de betekenis „opdat” kan blijven indien men rekening houdt met Mat. 13: 13-15: „Daar-

om spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat (oti) zij ziende niet (ou) zien, en horende niet (ou) 

horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het ge-

hoor zult gij horen, en geenszins (ou mè) verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins (ou mè) 

bemerken; want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren bezwaarlijk ge-

hoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat-niet (mè- pote) zij te eniger tijd met de ogen zou-

den zien en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze”. 

 

Hier heeft men een meer volledig verhaal:  

1. de Here spreekt in gelijkenissen omdat zij niet zien, horen noch verstaan, dit was de vervulling 

van wat Jesaja had voorspeld;  

2. nu volgt de aanhaling van wat de profeet had gezegd: ze zouden geenszins horen, noch verstaan, 

noch bemerken, Want ze zouden hun hart (zelf) verharden, en hun oren en ogen toedoen opdat ze 

niet zouden zien, horen en verstaan, en zich bekeren. Die vervulling vindt men ook in Hand. 28: 26, 

27. 

 

Het blijkt dus, dat Mark. 4: 12 de zaak heeft ingekort en die twee punten niet zo uitvoerig heeft 

weergegeven. We kunnen dan ook dit vers als volgt lezen: „...door gelijkenissen, opdat (vervuld 

worde wat Jesaja voorspelde, namelijk dat) zij ziende zien, en niet (mè = niet willen) bemerken, 

en horende horen, en niet (mè = niet willen) verstaan, opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren...”. 
 

De Here spreekt dus in gelijkenissen omdat de profetie al vervuld is, die voorzag dat ze niet zouden 

willen horen, zien en verstaan, opdat ze zich anders misschien zouden moeten bekeren. 

 

Voor de betekenis van „mè”, „ou” en “ou mè”, zie Wat de Concordantie leert. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXV No. 4. APRIL 1960. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

HOOFDSTUK 8.  

 

WERELDMACHTEN OF GEESTELIJKE MACHTEN? 
 

Na de inleidende beschouwingen van het vorige hoofdstuk, komen we nu voor de vraag wat we 

moeten denken over die krachten, gezaghebbers, overheden, oversten, heerschappijen, heerlijkhe-

den, enz. 

 

Bij degenen die het zeer ruim nemen met de inspiratie van de Schrift, vindt men natuurlijk de bewe-

ring, dat de schrijvers van het N.T. aan allerlei geestelijke wezens gedacht hebben als ze die termen 

gebruikten, maar dat alles wat er over geesten en engelen geschreven staat op bijgeloof berust en 

weggelaten kan worden. 

 

Anderen, die meer waarde hechten aan de Schrift - al schijnen ze het N.T. toch meer als “getuige-

nis” der eerste christenen te beschouwen dan als Gods geschreven Woord - zijn nogal verdeeld in 

hun opvattingen. Velen menen dat de schrijvers „kinderen van hun tijd” waren en dus zeer beïn-

vloed door de dan heersende begrippen, die nu niet meer geldig zouden zijn. Sommigen kunnen wel 

het bestaan van persoonlijke engelen aanvaarden, maar niet van gevallen engelen en demonen. Er is 

ook de gedachte, dat Paulus bijv. zich wel bediende van termen die gebruikt werden in de Joodse 

wereld en in die der Heidenen, maar er een geheel andere inhoud aan wilde geven. 

 

Wij voor ons, nemen de Schrift als volkomen door God geïnspireerd en - waar mogelijk - letterlijk. 

We hebben elders trachten aan te tonen dat de meest waardevolle beschouwingen der wetenschap 

en der wijsbegeerte, verre van iets in te brengen tegen een dergelijk geloof, er zelf toe kunnen lei-

den. En verder, dat de feiten steeds dit vooropgesteld geloof rechtvaardigen, en de volkomen inspi-

ratie der Schrift bevestigen. 

 

Zoals in ons Woord vooraf en in de Inleiding uiteengezet, beweren we niet dat de schrijvers zich 

niet, in zekere mate, hebben aangepast aan de toen gangbare begrippen, en gebruik gemaakt van de 

bijzondere woorden en uitdrukkingen van hun tijd - want anders konden ze niet begrepen worden - 

maar we zijn overtuigd dat dit steeds op zodanige wijze gebeurde, dat ze nooit iets onwaars schre-

ven of aanleiding gaven tot het vormen van verkeerde begrippen door een lezer, die de waarheid 

werkelijk liefheeft. Daarbij komt het er voor ons niet zo zeer op aan wat de schrijvers zelf dachten, 

maar wel wat God ons door middel van hen wil leren. Waar velen het er mee eens zijn, dat de be-

doeling van Oud- en Nieuw-Testament is, ons te doen denken aan allerlei geestelijke wezens, aan-

vaarden we dit als onderwijs dat van God komt en waarop we kunnen steunen. We geloven dus 

bijv. in het bestaan van een persoonlijke satan, persoonlijke engelen en persoonlijke boze geestelij-

ke wezens. 

 

Laat ons nu meer in het bijzonder de opvatting uiteenzetten, volgens welke Paulus, als hij sprak 

over krachten, gezaghebbers, overheden, enz., met deze termen aardse ordeningen en machten be-
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doelde - zoals bijv. de staatsmacht - ofwel allerlei onpersoonlijke levensverbanden. Men zegt dan 

dat deze nodig waren als “voogden” en „toezieners” (Gal. 4: 2) en dus min of meer „goed” binnen 

bepaalde perken (want anders zou er chaos en anarchie geweest zijn), maar ook tot misbruik aanlei-

ding konden geven. Ze konden bijv. door de mensen „aanbeden” worden, ten koste van wat ze aan 

God verschuldigd zijn. 

 

Dat dergelijke aardse machten - zowel godsdienstige als staatkundige - zelfs een Gode vijandig ka-

rakter kunnen aannemen, zou dan gebleken zijn door het feit, dat ze Christus verworpen en gekrui-

sigd hebben. Maar door de opstanding en verheerlijking van Gods Zoon zou dan zijn overste macht 

gebleken zijn, die andere machten dus ontmaskerd en ontwapend zijn. Zo werd het mensdom be-

vrijd van die machten, bleef niet meer gebukt onder hun slavernij, behoefde ze niet langer als mach-

tige „goden” te beschouwen, kreeg zijn normale positie in het leven, onder Christus’ heerschappij. 

 

Men meent zelfs dat er een „kerstening” dezer machten plaats gehad heeft en het rijk van Christus 

nu al op godsdienstig en op sociaal gebied zijn intrede gedaan heeft. 

 

aanvaarden, dat er nu al sprake is van een „Koninkrijk Gods”, in de zin dat God heerst in elk intelli-

gent Maar toch, al zijn die machten in principe ontmaskerd en ontwapend, in feite heeft dit slechts 

plaats waar Christus wordt gepredikt en geloofd. Het is dus door de „Gemeente van Christus” dat 

hun macht in het dagelijkse leven beperkt wordt. En er is nog een strijd, tot hun vijandige macht ge-

heel buiten werking gesteld zal worden, 1 Kor. 15: 24.) 

 

Op het eerste gezicht schijnt deze visie geheel tegenovergesteld te zijn aan de onze, volgens welke 

we rekenen met persoonlijke geestelijke machten. Maar toch is dit niet helemaal het geval. 

 

Laat ons de verschillen nagaan. Het essentieel verschil is dat betreffende de aard van de tegenwoor-

dige bedeling. De vermelde visie steunt op de gedachte dat het rijk van Christus al zijn intrede ge-

daan heeft in de wereld, terwijl dit, bij de onze niet het geval is. Het is echter nodig dit meer in de-

tail na te gaan. 

 

Natuurlijk is men verplicht - door de feiten gedrongen - te erkennen dat de boze machten slechts in 

principe overwonnen zijn, dat het „rijk van Christus” alleen gerealiseerd wordt waar Christus ge-

predikt en geloofd wordt. Hier nu bestaat er een zekere overeenkomst met onze opvatting, maar we 

onderscheiden tussen het algemene Koninkrijk Gods (dat in verband staat met de hele schepping, in 

alle tijden) en het zeer beperkte Koninkrijk der hemelen, dat pas in de toekomende aioon komt en, 

als is het van hemelse oorsprong, de aarde betreft. 

 

We kunnen wezen dat zich aan Hem onderwerpt. Maar dat is niets nieuws voor de tegenwoordige 

bedeling en geen kenmerk van het Rijk van Christus. 

 

We kunnen er insgelijks in toestemmen, dat Christus nu al heerst in de harten der oprechte gelovi-

gen, maar ook dat wil niet zeggen dat zijn Rijk op aarde al ingetreden is, voor wat de algemene we-

reldtoestand en de godsdienstige en sociale gebieden betreft. 

 

Verder zijn we het eens, dat de mens die in Christus gelooft, op actieve wijze gebruik moet maken 

van al Gods gaven, en deel kan nemen aan al de werkzaamheden der Maatschappij. Dat, in deze zin, 

voor wat betreft zijn persoonlijk denken en handelen – in zoverre deze werkelijk overeenstemmen 

met Gods wil - de boze machten ontmaskerd en ontwapend zijn. Maar we aanvaarden niet, dat door 

die werkzaamheid der christenen op godsdienstig en sociaal gebied, het „Rijk van Christus” zich op 

aarde zal uitbreiden in de tegenwoordige bedeling. En dat daarna pas Christus zal wederkomen. We 

menen dat de gelovigen, door hun getrouwe wandel, alleen kunnen getuigen van Gods genade en 

Christus kunnen verheerlijken te midden van een boze wereld, die tot de ondergang gedoemd is. Ze 
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moeten niet verwachten een leidende rol te spelen in de samenleving, maar in tegendeel er rekening 

mee houden dat ze vervolgd zullen worden, 2 Tim. 3: 12, misschien vooral door de godsdienstige 

wereld. Evenals Paulus. Verre van door menselijke werken, hoe goed ook gemeend, het Koninkrijk 

der hemelen op aarde te doen aanbreken, zal dit, volgens de Schrift, uitlopen op de komst van de 

Anti-Christus en de eindcatastrofe. En dan zal het blijken dat het mensdom nog niet bevrijd is van 

de boze machten. 

 

Voor wat betreft het relatief goede, dat er in de wereldmachten kan zijn, ook dit heeft niets te stellen 

met het toekomende Rijk van Christus op aarde. In alle tijden heeft de Allerhoogste heerschappij 

over de koninkrijken der mensen, Dan. 4: 32, door Hem regeren de koningen en verordenen de 

machthebbers recht, Spr. 8: 15. Het goede in de wereldse machten en ordeningen is door Hem ver-

ordineerd, zodat hierdoor de Maatschappij enigszins beschut wordt tegen een chaos. In de tijden 

waar Israël Gods volk was, hield de Here zich speciaal bezig met deze natie en liet Hij de volken in 

hun wegen wandelen, Hand. 14: 16, 17, maar zelfs dan liet Hij zich niet onbetuigd. In onze bedeling 

laat God niet alleen de volken, maar ook Israël in hun wegen wandelen. God „zwijgt” nu in deze 

bedeling van overvloedige genade. Hij toont zich nog niet als de Machtige en Gerechtige. Het is nu 

nog niet dat Christus over de wereld heerst, of begint te heersen, maar pas bij zijn wederkomst, als 

Hij zijn grote macht aangenomen zal hebben. 

 

Maar, behalve die zeer belangrijke verschillen betreffende de wijze waarop God de wereld admini-

streert, is er niet noodzakelijk volkomen tegenstelling in verband met de aard der geestelijke mach-

ten. Het is méér zo, dat in de vermelde visie blijkbaar alleen gedacht wordt aan de wereldse mach-

ten, terwijl wij menen dat de geschriften van Paulus, bijv., in de eerste plaats op geestelijke wezens 

wijzen, zonder de wereldse en menselijke machten daarom uit te sluiten. We menen dus dat die vi-

sie te eenzijdig is. 

 

Waar zich nu nog in zekere mate de invloed doet gevoelen van de materialistische stroming der 

vroegere decennia, bestaat er bij vele theologen de neiging de schriftgegevens betreffende de gees-

telijke wezens niet als zuivere waarheid te aanvaarden. Zoals in ons Woord vooraf al opgemerkt, 

redeneren ze dan min of meer op de volgende wijze: „Waar de moderne wetenschap heeft aange-

toond dat het oude (en hedendaagse) volksgeloof niet langer beschouwd kan worden als uitdrukking 

der waarheid, en de Bijbel zich schijnt aan te sluiten bij een dergelijk geloof, kan men ook geen ver-

trouwen meer hebben in dergelijke schriftaangaven”. Wil men iets méér overhouden van het 

Schriftgezag, dan zegt men dat de schrijvers wel sommige populaire termen hebben gebruikt, maar 

er niet dezelfde betekenis aan gehecht hebben. De termen die het volk gebruikt om geestelijke 

machten aan te duiden zouden eigenlijk, in de Schrift, wereldse machten aanwijzen. 

 

Maar, als men goed acht geeft op wat de menselijke fantasie levert (en waarvan we in Hoofdstuk 5 

enkele staaltjes gegeven hebben) en wat de Schrift ons wil leren, is het dan niet duidelijk dat deze 

laatste zich juist niet aansluit bij die menselijke dwalingen en zich zelfs verzet tegen alle menselijke 

„filosofie”? Om een moderne uitdrukking te gebruiken, zou men kunnen zeggen dat de Schrift de 

menselijke opvattingen „ontmythologiseert” en ons alleen volkomen betrouwbare inlichtingen le-

vert aangaande de geestenwereld. 

 

In het volgende hoofdstuk trachten we aan te tonen, dat de hele leer van het O.T. betreffende de 

geestelijke wezens door de geïnspireerde woorden van Paulus bevestigd wordt en dat dus ook zijn 

geschriften bijdragen om ons méér te leren over die wezens. Als Paulus daarbij ook aan aardse 

machten denkt, dan kan dit zijn in de al vermelde zin, dat deze beïnvloed worden door God en door 

boze geestelijke machten. 
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Gesprek met een Godvrezende Jood over de zonde 
 

-C-. Als inleiding tot ons gesprek, zou ik graag van u vernemen welke de algemene gedachte van de 

rabbi’s was aangaande de zonde. 

 

-J-. Laat mij er allereerst op wijzen dat wij niet geloven aan de „erfzonde”, in de betekenis die men 

er bij u, christenen, gewoonlijk aan hecht. We aanvaarden eenvoudig wat de Schrift zegt, namelijk 

dat, na Adams zonde, alle mensen onderworpen waren aan de dood. Wij zouden dus kunnen spre-

ken van „erfdood”. 

 

-C-. Ik meen dat Paulus niets anders heeft gezegd in Rom. 5: 12 “Zo is ook de dood tot alle mensen 

doorgegaan”. 

 

-J-. Jawel, maar daarop volgt: „omdat allen gezondigd hebben”. 

 

-C-. Dit staat er inderdaad in de Nieuwe Vertaling, maar dit versdeel heeft steeds aanleiding gege-

ven tot discussie. Zonder vooropgestelde mening, moet men erkennen dat het Griekse “eph o” wil 

zeggen “op welke”, en men moet lezen: „naar aanleiding van welke (Adam) allen gezondigd heb-

ben”. Wellicht kunnen we hierop later terugkomen. Maar wees nu zo goed voort te gaan met uw 

uiteenzetting. 

 

-J-. De rabbi’s leerden in het algemeen, dat er bij alle mensen van jongs af aan een boze neiging (je-

ser hara) bestaat, maar ook een goede neiging (jeser hat-tob). De mens is dus niet verplicht te zon-

digen, hij bezit een zekere vrijheid, door de ingeschapen goede neiging, de boze te overwinnen. Dit 

is tenminste het geval bij de zonen Israëls, want zij zijn kinderen Gods en hebben de Thorah ont-

vangen, die hen kan helpen de boze neiging tegen te gaan. Wijst Deut. 11: 26-28 niet op die betrek-

kelijke vrijheid? Ik moet echter ook zeggen dat enkele rabbi’s niet zo optimistisch gezind waren. 

Sommigen beschouwden de jeser hara als een demonische macht. 

 

-C-. Deze laatsten kwamen dus dicht bij de leer van Paulus! Ook in het boek IV Ezra en in sommige 

documenten van Qoemran vindt men de gedacht van de onmacht van de Jood de Wet te houden. 

 

-J-. De meest verspreide gedachte - zonder twijfel ook in het begin van uw jaartelling - was echter 

dat de Jood de geboden der Wet kan houden. Elke gebodsvervulling werd dan beschouwd als een 

verdienste, elke overtreding als een schuld. Men stelde zich voor dat elke Israëliet als het ware een 

rekening had bij God, en de verhouding tussen verdienste en schuld de maat aangaf van zijn „ge-

rechtigheid”. Als de verdiensten de schuld overtroffen, dan meende men een „rechtvaardige” te zijn 

en hoopte men, na het sterven, naar de „tuin van Eden” te mogen gaan. Maar, indien er een te kort 

was, moest men vrezen naar de „gehinnom” te gaan. 

 

-C-. Is het misschien in verband met die opvatting, dat we in Kol. 2: 14 de term „cheirographon” 

(door „bewijsstuk” vertaald) vinden, daar dit woord in de toenmalige gerechtstaal de betekenis had 

van „schuldbrief”? 

 

-J-. Ik meen dat we daaraan niet moeten twijfelen. Dit beeld van een schuldbrief vindt men ook in 

de joodse liturgie, bijv. in het gebed „Abinoe malkenoe” (lt. Taanith 25 d.) 

 

-C-. Het was dus door de hulp der Wet dat de Jood meende zijn boze neiging te kunnen overwinnen. 

Maar kon hij de hele Wet houden? 

 

-J-. Dat was een moeilijke vraag voor de rabbi’s, vooral in verband met Deut. 27: 26: „Vervloekt is 
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hij, die de woorden van de Wet niet metterdaad volbrengt”. U weet dat sommige handschriften, 

evenals de Septuagint en de Samaritaanse tekst, hier lezen: „die al de woorden “ 

 

De rabbi’s spraken dan ook over 248 geboden en 365 verboden. Moesten deze allen gedaan worden 

om te leven (Lev. 18: 5), of was al de neiging ze te doen voldoende? Zou, volgens Hab. 2: 4, de 

rechtvaardige niet door zijn geloof leven? Al was er dus een zekere weifeling, toch meenden de 

meesten dat het de bedoeling was die vooral telde. De zonden werden overigens bedekt door de of-

fers, de grote „verzoendag”, het lijden en de dood. Tijdens zijn leven kon de Israëliet ook steeds 

door boetedoening, vasten en gebed zijn „krediet” vergroten en waardig geacht worden naar de „hof 

van Eden” te gaan. 

 

-C-. Dit alles ging dus de richting uit dat de mens zich door zijn eigen werken kan verlossen en 

rechtvaardigen, een gedachte die men later ook in het christendom tegenkomt? 

 

-J-. Ik moet bekennen dat dit zeer waarschijnlijk dikwijls bij de Joden het geval is geweest, dat er 

meestal een „uiterlijke” gerechtigheid bestond, en men te veel roemde op de werken der Wet. Maar 

dit was niet het geval bij allen. Hoe ook, de Jood zou in het gericht komen en geoordeeld worden 

volgens zijn werken. Ik meen dat de Griekse Schriften dit ook leren. Sommige rabbi’s leerden uit-

drukkelijk dat de ware rechtvaardigheid alleen van God kan komen. 

 

-C-. Als ik u goed begrijp, maakt u dus verschil tussen de Farizeeën en Schriftgeleerden van uit de 

tijd waar de Here Jezus op de aarde was en de opvatting van meer alleenstaande godvruchtige Jo-

den? 

 

-J-. Zeer zeker. In de meer moderne tijden hebben vele ontwikkelde en godvrezende Joden gemeend 

dat de Talmoed te veel de richting is uitgegaan van een uitwendig, letterlijk nakomen van de talrijke 

geboden en verboden, en te weinig acht heeft gegeven op de symbolische betekenis der Wet. Het 

komt er voor hen op aan, door een waarachtig geloof in God als Verbondsmaker met Israël, met zijn 

hele hart te willen wat God verlangt. Een der functies van de Thorah is het openbaren van die wil. 

Het voornaamste gebod is dat der liefde, en verder heeft men dan allerlei goede voorschriften op 

godsdienstig en sociaal gebied. 

 

-C-. Dergelijke beschouwingen hebben heel wat gemeen met het onderwijs van de Here Jezus en 

van de Apostelen. Zij hadden de strijd niet tegen dergelijke godvrezende Joden, maar wel tegen de 

opvattingen van leiders, die te veel pochten op hun eigengerechtigheid uit de werken der Wet en die 

zich niet als zondaren erkenden. 

 

-J-. Ik meen dat er toch ook een radicaal verschil bestaat, vooral in verband met het feit dat Paulus 

zegt dat de zonde de mens - ook de Jood - belet Gods wil te doen, en de scherpe tegenstelling die hij 

maakt tussen het geloof en de werken, tussen de genade en de Wet. Bij vele Joden bestaat er geen 

dergelijke tegenstelling. Sommigen hebben uitdrukkelijk beweerd dat het door het geloof is dat men 

de werken kan doen, door Gods genade de Wet houden. 

 

-C-. Wilt u zo goed zijn een en ander wat uitvoeriger uiteen te zetten? U spreekt over “geloof”. 

Welk geloof? 

 

-J-. Ik bedoel een waar geloof, dat de hele mens in beslag neemt, in God als Schepper, als Ver-

bondsgod en dan ook als Openbarer van de Thorah. Dat geloof moet er zijn vóór we de werken 

kunnen doen, en het zijn dan ook eigenlijk niet die werken die ons rechtvaardigen, maar ons geloof. 

U bemerkt dat dit, in zekere zin, overeenstemt met wat Paulus leerde , maar wij spreken over geloof 

in God als Schepper (Elohim) en in God als Verbondsmaker (JHVH), terwijl Paulus handelt over 

geloof in Christus. 
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-C-. Ja, dit is zeer duidelijk en ik wil hierop terugkomen nadat u me over een tweede punt wat nader 

hebt ingelicht. U hebt gesproken over een zekere „vrijheid”. Hoever reikt die? 

Hangt alles niet af van God? 

 

-J-. Ik antwoord u het best met het woord van Rabbi Chanina, dat men in de Babylonische Talmoed 

vindt (Ber. 33b): „Alles ligt in handen van de hemel, uitgenomen de vreze Gods”. En hij verwijst 

dan naar Deut. 10: 12: „Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te 

vrezen ..... U weet, dat de Prediker in zijn slotwoord eerst zegt „Vrees God”, en daarna „onderhoud 

zijn geboden”. De gedachte is, dat God ons naar zijn Beeld heeft geschapen om, als zodanig, door 

middel van onze vreze Gods en ons geloof, naar zijn wil te leven en Hem in zekere mate te doen 

kennen aan de andere schepselen. 

 

We zijn dus geen automaten zonder verantwoordelijkheid, de vreze Gods hangt van ons af. God gaf 

ons de mogelijkheid Hem te vrezen. Die vreze is geen „werk”, iets positiefs dat zijn oorsprong in 

ons zou hebben. Het is een niet-weer- staan aan Gods genade, die zich niet aan ons op machtige 

wijze wil opdringen en ons tot een automaat herleiden. 

 

-C-. Het verblijdt mij dit alles uit uw mond te horen, want het stemt nagenoeg overeen met mijn op-

vatting. Maar zeg me nog meer over de vreze Gods. 

 

-J-. Het is natuurlijk geen vrees voor straf. Ook geen houding met het oog op gewin of verdienste. 

Het beste is misschien te verwijzen naar Abraham, die niet meer aan zichzelf dacht, of aan zijn 

zoon, maar alleen op God zag, en aan wie de Here dan zeide: „Nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt”. 

Verder kan men van de Wet zeggen, dat hare fundamentele vereiste van liefde tot God en de even-

naaste en haar talrijke voorschriften - die voortdurend de gedachten op God vestigen - de Israëliet 

tot het bewustzijn van zijn eigen nietigheid en zo tot de vreze Gods kon leiden. 

 

-C-. U meent dus dat de Hebreeuwse Schriften wel degelijk leren dat ook de Israëliet een zondaar 

is, die zich tot God moet keren en dat hij vrij is dat te doen? 

 

-J-. Zeer zeker, kijk maar eens in uw Hebreeuwse Concordantie hoeveel maal het werkwoord 

„sjoeb” gebruikt wordt voor een wederkeren tot God, en hoe dikwijls Israël tot die wederkeer wordt 

uitgenodigd. Daarbij weet u dat bijv. Deut. 4: 30 van de algemene omkering van Israël in de toe-

komst spreekt. 

 

-C-. Uit wat we nu over de zonde hebben gezien, blijkt dat er ten dele overeenkomst bestaat tussen 

de opvattingen van de godvrezende rabbi’s en wat Paulus heeft geleerd, maar dat er ook verschil 

bestaat. Wilt u zo goed zijn die verschillen nu doen uit te komen? 

 

-J-. U doet zeer goed de nadruk te leggen op het woord „godvrezend”. Alle Joden zijn dit niet, en 

het spreekt vanzelf dat er daarom een groot verschil van mening kon bestaan tussen Paulus en vele 

van zijn tijdgenoten. Ik kan mijzelf dikwijls aan zijn zijde scharen. Maar ik meen dat het meest ken-

schetsende verschil tussen Paulus en het Judaïsme, op zijn best, ligt in de betekenis van de Wet en 

natuurlijk in het geloof in Christus. Laat mij enkele verschillen in de vorm van een tabel opgeven. 

 

Godvrezend Jodendom      Paulus 
 

De Wet de enige openbaring Gods.   Christus, de bijzondere openbaring, 

       Daarbij ook persoonlijke openbaringen. 

 

Het grote belang der Wet.    De Wet in zekere zin bijkomstig. 
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       Niet tot rechtvaardiging. 

De nadruk op het doen.     Nadruk op het geloof. Onmacht om het  

Betrekkelijke vrijheid het goede te doen.  Goede te doen is de regel. 

 

Geen verwachting van een goddelijke Messias,  Jezus is de Christus, de Zone Gods, 

van een onontbeerlijke Heiland, die de plaats  de enige Middelaar 

van de Wet zou innemen. 

 

Geloof en bekering betreffen God.   Het geloof betreft Christus 

 

Later kunnen we nog over een paar andere verschillen spreken, bijv. betreffende het Verbond en het 

„ware Israël”. 

 

-C-. We staan dus voor een merkwaardig probleem: zoveel overeenkomst en toch zoveel verschil! 

Ik meen dat dit een gevolg is van het feit dat men Paulus niet goed begrepen heeft. Dit was niet al-

leen het geval bij de Joden, maar ook bij de christenen in het algemeen, vooral gedurende de eerste 

eeuwen. Na onze gesprekken over de Wet en de zonde stel ik u voor de toekomende maal te hande-

len over de rechtvaardigheid.       S. v. M. 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over de Wet 
 

-J-. Men zegt steeds dat, volgens Paulus, de Wet „te niet” is gedaan door Christus. Hoe denkt u 

hierover? 

 

-C-. Laat mij er allereerst aan herinneren hoe deze interpretatie van Rom. 10: 4 ontstaan is. Het is 

een algemeen erkend feit dat de grote meerderheid der christenen van de eerste eeuwen Paulus niet 

begrepen heeft, en niet gevolgd is. Na de algemene verwarring veroorzaakt door de verwoesting van 

Jeruzalem en van de Tempel, in het jaar 70, kwam men tot de gedachte dat Israël slechts een sym-

bolisch volk was geweest en er nu een christelijke Kerk voor in de plaats gekomen was, het „ware 

Israël!” Hieruit volgde dat de Wet, in de vorm waaraan ze aan Israël werd gegeven, haar functie had 

volbracht en door de komst van Christus was „te niet” gedaan. 

 

-J-. Ik weet dat u deze theorie niet aanvaardt, omdat u gelooft wat de Schrift leert aangaande de toe-

komst van Israël als natie. Maar de woorden van Paulus „Want Christus is het einde der wet” schij-

nen toch uit te drukken dat deze Apostel werkelijk meende dat de Wet had opgehouden van kracht 

te zijn? 

 

-C-. Men kan dit, inderdaad, uit die vertaling afleiden. Maar de Griekse tekst gebruikt voor het 

woord „einde” de term „telos” die meer de betekenis heeft van „doel” dan van een „ophouden”. 

Rom. 10: 4 moet gelezen worden in verband met de context, In het vorige vers lezen we: „trachten-

de hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onder-

worpen”. En dan volgt „Want Christus is het doel der Wet, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft”. 

Laat ons daarbij ook Gal. 3: 23-25 lezen: „Doch vóór dat dit geloof kwam, werden wij onder de 

Wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De 

Wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd 

zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”. 

 

-J-. Ja, het schijnt mij duidelijk dat Paulus hier niet bedoelde dat de Wet had opgehouden van kracht 

te zijn, maar wel dat ze moest voeren tot Christus en dat de mens door Hem kon komen tot de ware 

gerechtigheid. Voor ieder die in Christus gelooft, heeft de Wet haar doel bereikt, maar ze blijft on-

ontbeerlijk voor de grote meerderheid. 

 



Uit de Schriften 1960 Pagina 38 
 

Men zegt echter dat Paulus de waarde van de Wet heeft geminimiseerd. 

 

-C-. Het is voldoende enkele uitdrukkingen van Paulus aan te halen om te zien dat dit niet het geval 

is.  

Zo bijv.: Het was een voorrecht van de joden dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd, Rom. 3: 

1, 2. 

Door de Wet kent de Jood Gods wil. is hij onderwezen en heeft kennis van de waarheid, Rom. 2: 

18-20. 

De Wet is heilig, het gebod heilig en rechtvaardig en goed, Rom. 7: 12. 

 

Laat er ons ook aan denken dat Paulus zich verlustigde in de Wet Gods, Rom. 7: 22, en dat hij dan 

ook de instellingen der Wet zelf, op getrouwe wijze, hield. Verre van de Wet buiten werking te stel-

len door het geloof, zei hij dat deze de Wet veeleer bevestigde, Rom. 3: 31. 

 

-J-. Dus, zoals u al zei, had Paulus niets tegen de werken der Wet, zelfs voor Joden die in Christus 

geloofden, maar alleen tegen de gedachte dat de mens door die werken kan komen tot de absolute 

gerechtigheid voor God. 

 

-C-. Juist. Dat heeft men nooit begrepen. 

 

-J-. Nu zou ik graag hebben, dat u mij een kort overzicht wilde geven van de eigenlijke rol van de 

Wet. 

 

-C-. Waarom zou u niet eerst samenvatten wat de Joden er over denken? 

 

-J-. Goed, maar u weet dat wij geen bepaalde dogma’s hebben. Er bestaat dus geen verschil van 

mening. Maar ik meen te mogen zeggen dat de meest vooraanstaande rabbi’s steeds de nadruk heb-

ben gelegd op twee dingen:  

1. het verband tussen de Wet en het verbond met Israël, 

2. dat de Wet niet eenvoudig een verzameling van “wetten” is.  

 

U weet dat voor ons de Thorah een geheel vormt, dat men daarom soms “de vijf vijfden van de 

Wet” heeft genoemd, en dat we verkiezen te spreken over „lering” of „onderwijs”. 

 

-C-. Ik herinner me dat het boek der Jubileeën - dat men nu als een der oudste Joodse werken be-

schouwt, namelijk van een driehonderdtal jaren vóór Christus - steeds over de Wet spreekt in ver-

band met het Verbond, en dat 1 Mak. 1: 60 van „het boek des Verbonds” handelt. 

 

-J-. Dat is een Schriftuurlijke uitdrukking, want ze werd door Mozes zelf gebruikt bij de sluiting van 

het verbond, Ex. 24: 7. En ook de „tien woorden” worden de „woorden van het verbond” genoemd. 

Ex. 34: 28. 

 

Door het luisteren naar Gods stem en het houden van de geboden zou het verbondsvolk Israël zijn 

taak als koninkrijk van priesters en heilig volk kunnen vervullen. Door de inzettingen in acht te ne-

men zouden zij waarlijk leven. 

 

-C-. Het was dus omdat Israël Gods volk was, al in gemeenschap met God, dat ze zijn geopenbaarde 

wil moesten volbrengen. 

 

-J-. Juist. Dat verbond was „eeuwig”, en er kon dus voor de Israëlieten geen sprake zijn dat het eens 

zou ophouden of dat de Wet, die in verband stond met het verbond, „te niet” gedaan zou kunnen 

worden. Men heeft Paulus verweten te veel beïnvloed geweest te zijn door de „Griekse” Joden van 
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Alexandrië, die het hebreeuwse „berith” (verbond) door „diathèkè” vertaalden, een term die ook de 

betekenis kan hebben van „testament”. Zo is men er dan toe gekomen te beweren dat Gods „erfe-

nis” was overgegaan tot de volken. 

 

Paulus heeft ook geschreven over het oude testament en het nieuwe en sommigen beweren dat hij 

dus ook verantwoordelijk is voor de gedachte dat de volken de erfenis hebben ontvangen die eigen-

lijk aan Israël beloofd was. Gij christenen geeft zelfs de naam „Oud Testament” aan de hebreeuwse 

Schriften! 

 

-C-. Het gebruik van de termen Oud Testament en Nieuw Testament kenschetst de fundamentele 

fout die in de loop der eerste eeuwen werd begaan, toen men meende dat de „Kerk” in de plaats was 

gekomen van Israël en dat Gods verbond met die Kerk was gesloten. Maar men moet de fout niet 

bij Paulus zoeken, maar wel in het verkeerd begrijpen van wat hij leerde. Ik vrees echter dat er van 

joodse zijde ook een principiële vergissing is begaan in verband met Verbond en Wet. 

 

-J-. Wees dan zo goed uw zienswijze uiteen te zetten. 

 

-C-. Natuurlijk zal het slechts een kort overzicht zijn, het beknopt resultaat van lange studie, en 

moet ik u naar mijn geschriften verwijzen voor de „schriftbewijzen”. 

 

Zowel in het Jodendom als in het christendom heeft men bijna steeds van HET Verbond gesproken, 

alsof God er slechts een enkel zou gesloten hebben. Volgens de Joden betreft het alleen Israël, voor 

de meeste Christenen betreft het alle mensen, maar in het bijzonder de Kerk. 

 

Laat ons terug gaan naar de Schrift en onderzoeken wat ze over de verbonden leert. 

 

-J-. Wel, er is natuurlijk eerst het verbond met Noach, maar daarover behoeven we nu niet te spre-

ken. Dan horen we over verbonden met Abraham die bevestigd worden met Izaak en Jakob. 

 

-C-. Die verbonden vullen elkaar aan, en mogen we beschouwen als vormende één enkel Verbond, 

volgens wat God aan Abraham en zijn zaad vele dingen beloofde, Zo bijv. het bezit van het land 

tussen de Nijl en de Eufraat, het vader zijn van een menigte volken, de zegening in Abraham van 

alle geslachten. Men bemerkt ook de nadruk die er op gelegd wordt dat het een „eeuwig” Verbond 

is, in de zin dat de beloften in de toekomende olam zullen gerealiseerd worden. En het is God zelf 

die alles zal doen, de enige voorwaarde waaraan de zonen Israëls moeten voldoen is de besnijdenis 

toe te passen, een teken van het Verbond, Gen. 17: 10, 11. 

 

-J-. Daarna komt het verbond van Sinaï en de Wet. Dit vatten wij op als een verdere ontwikkeling 

van het Verbond met Abraham. 

 

-C-. Het is hier dat men zeer voorzichtig moet zijn. Wat zegt Deut. 5: 2, 3. 

 

-J-.”De Here, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op Horeb. Niet met onze vaderen heeft 

de Here dit verbond gesloten, maar met ons”. Hier wordt inderdaad onderscheid gemaakt. 

 

-C-. En let nu ook op de volgende punten: 

 

1. Het is een voorwaardelijk verbond: “Indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond 

bewaart“, Ex. 19:5. Zowel in Lev. 26 als bij de vernieuwing van dit verbond spreekt Mozes over de 

mogelijke keuze en het “te gronde gaan” van Israël indien het volk de geboden niet houdt, Deut. 29.  

 

2. Er staat nergens dat dit verbond ,.eeuwig” is. Integendeel zegt Jer. 31: 31 dat de Here met het 



Uit de Schriften 1960 Pagina 40 
 

huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En, om elke vergissing te 

vermijden volgt hierop: „Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat 

Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken heb-

ben”. Men bemerkt daarbij dat dit nieuwe verbond ook wederom onvoorwaardelijk is en God zelf 

alles zal doen, de Wet in hun binnenste zal leggen en in hun hart schrijven. 

 

-J-. As ik het goed begrijp, wordt in die tijd het Verbond met Abraham gerealiseerd: het Nieuwe 

Verbond zou de Verwezenlijking zijn van het verbond met Abraham. Geheel onderscheiden hiervan 

is er dan het Oude Verbond, het werkverbond, van Sinaï? Ik meen toch dat men bij Sinaï een ver-

dere ontwikkeling had van het verbond met Abraham. Israël was toen al Gods volk en zij kenden 

zijn beloften. Nu openbaarde God wat Hij van hen verwachtte en leerde hun wat goed en nuttige 

was. 

 

-C-. Er was toen wel een verdere ontwikkeling in de realisatie van Gods voornemen, maar daarom 

niet van het vorige verbond. Terwijl dit laatste met personen, Abraham, Izaak en Jakob, gesloten 

werd, betreft het verbond bij Sinaï meer Israël als volk, ik bedoel met de zonen Israëls in het alge-

meen. De Wet staat wel in verband met dit Oude Verbond, maar het kenmerkende van dit verbond 

is dat het, het doen der Wet vraagt, terwijl de Israëlieten van nature de nodige goddelijke gaven niet 

hadden om dit te doen. Al blijft de Wet gelden, ook voor de toekomende olam, toch kan het Oude 

Verbond ophouden en vervangen worden door het Nieuwe Verbond, waar de zonen Israëls de ga-

ven zullen krijgen om de Wet te onderhouden. 

 

-J-. Maar de rabbi’s dachten juist, dat het door dat verbond was, door het feit dat ze dus al een zeke-

re gemeenschap hadden met God, door de kracht van Gods woorden die ze ontvangen hadden, dat 

ze er toe konden komen hun natuurlijke boze neiging te overwinnen, en dan ook - tenminste in ze-

kere mate - de voorschriften der Wet te houden. 

 

-C-. Voor zover ik weet,  zegt de Schrift dit niet. Het Verbond met Abraham betrof de beloften, het 

verbond bij Sinaï alleen voorschriften, maar gaf niet de kracht om ze te houden. Israël was toen 

Gods verbondsvolk in de zin dat Hij het wou opleiden om in de toekomst een koninkrijk van pries-

ters en een heilige natie (goj) te zijn. Maar om tot deze geestelijke gemeenschap met God te komen, 

was juist de vereiste: „Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, 

dan“,  Ex. 19: 5, 6. Dan pas zou de Here in hun midden wandelen, hun werkelijk tot hun God zijn, 

en zij werkelijk zijn volk zijn, Lev. 26: 12. 

 

-J-. Er wordt toch gezegd, dat de Thorah hun het leven kon geven, Lev. 18: 51 

 

C. Er staat dat ze zouden leven indien ze de Wet hielden, niet dat de Wet zelf het ware leven kon 

geven. 

 

-J-. Maar, als God zijn wil bekend maakt en vraagt daarna te handelen, mag men dan niet veronder-

stellen dat ze in staat waren het te doen? 

 

-C-. Hier benaderen we de kern van het vraagstuk. We mogen niet vergeten dat de hoofdvereiste 

was: liefde tot God en de evennaaste. Natuurlijk geen oppervlakkige „liefde”. Ze konden ook wel 

meerdere „uitwendige” voorschriften houden, zoals men een wet-code in acht neemt, maar zonder 

de ware liefde, waren het dan geen liefde-werken. Daarom staat er dan ook: „Vervloekt is hij, die 

woorden van de Wet niet metterdaad volbrengt”, Deut. 27: 26. U hebt zelf gezegd dat hier sprake is, 

volgens de rabbi's, van de hele Wet, van de 613 ge- en verboden, en dat de meest optimistisch ge-

zinden niet durfden beweren dat alle zonen Israëls in die zin de Wet konden houden. Het gaat dan 

ook niet, in de eerste plaats over zondige daden, want deze konden „bedekt” worden door de offers, 

maar over de zondige gezindheid van de natuurlijke mens. 
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-J-. Maar, dan was er geen uitweg. God verlangde dan het onmogelijke. 

 

-C-. Jawel, het menselijk onmogelijke. Maar had God, door middel van Mozes, daarop niet gewe-

zen en de oplossing gegeven? 

 

-J-. U bedoelt zeker Deut. 8: 17, 18: „Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en sterkte mijner handen 

heeft mij dit vermogen gegeven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die U 

kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen.” Ik moet bekennen 

dat ik nooit veel acht heb gegeven op deze woorden. 

 

-C-. In verband met het feit dat men zich van joodse zijde dikwijls verzet heeft tegen wat Paulus 

schreef over de „vloek van de Wet”, laat mij hier ook herinneren aan Jer. 17: 5: „Vervloekt is de 

man, die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt”.  Het is niet de Wet zelf die gebrekkig is. 

Het is de mens, zelfs de Jood, die onmachtig is, in eigen kracht de Wet te houden.   

(Wordt vervolgd)          S. v. M. 

 

DE HELDERZIENDHEID VAN ELIZA 
 

De hedendaagse parapsychologen hebben moeite mensen te ontdekken die de gave van „helder-

ziendheid” hebben, tenminste in betrouwbare en blijvende vorm. Zij die - onder hen - de Schrift 

kennen, zullen het jammer vinden niet te leven in de tijd van Eliza, die „hoorde” wat de ko- ning 

van Syrië in zijn binnenste slaapkamer sprak, en ook anderen de hemelse legioenen kon laten zien, 

2 Kon. 6: 8-17. 

 

Wat bij deze profeet het resultaat was van een bijzondere inwerking Gods, zal in de toekomst de re-

gel zijn bij alle mensen, die - na hun opstanding of verandering van lichaam hun normale geestes-

gaven zullen bezitten. Zie hierover de hoofdstukken 3 („De krachten der toekomende aioon”) en 4 

(„De toestanden in de komende aioon”) van Koninkrijk en Kerk.    S. v. M. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXXII   No. 5   MEI 1960

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

HOOFDSTUK 9 

 

PAULUS EN DE MACHTEN 

 

We kunnen nu overgaan tot het onderzoek van wat het N.T., en de brieven van Paulus in het bijzon-

der, ons leren aangaande de geestelijke wezens. 

 

Allereerst enkele woorden over de betekenis die het N.T. in het algemeen hecht aan het woord „an-

gelos”. Waar het, zoals we al gezien hebben, „bode” of „boodschapper” betekent, vinden we na-

tuurlijk ook hier dat dit woord zowel gebruikt wordt voor een menselijke bode als voor een geeste-

lijke bode van God, dus van een „engel”. 

 

Als men zich afvraagt of de „engel” toch geen verpersoonlijking is van een natuurlijke macht, bijv. 

van een menselijke psychische werking, en of zelfs de Here zich niet aansluit bij een elementair 

volksbegrip, maar ons eigenlijk niet wil leren dat er werkelijk persoonlijke geestelijke wezens be-

staan, dan kan men verwijzen naar schriftplaatsen waar dit zeer moeilijk of in het geheel niet het 

geval kan zijn.  

Zo bijv.  

Mat. 24: 31 „En Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn 

uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden”. 

 

Mat. 26: 53 „Hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten”. 

 

Luk. 1: 26 „Werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea”. 

 

Luk. 12: 8 „Dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods”. 

 

Hand. 5: 17 „Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis, en leidde 

hem uit, en zeide” 

 

Hand. 8: 26 „Een engel des Heren sprak tot Filippus” (en zie vs. 39 waar die geest des Heren Fi-

lippus van uit de nabijheid van Jeruzalem tot Azote wegvoert). 

 

1Kor. 4: 9 „Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen en den mensen”. 

 

1Kor. 6: 3 „Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen?” 

 

2Thes. 1: 7 „In de openbaring des Heren Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht”. 

 

2 Petr. 2: 4  „De engelen die gezondigd hebben”. 

 

In Hoofdstuk 1 over de engelen, hebben we er al op gewezen dat menige andere schriftplaatsen van 
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het N.T. hun alle karakteristieken van persoonlijke wezens toeschrijft en dat twee engelen, Gabriël 

en Michaël zelfs bij name genoemd worden. Waar zelfs het „bezeten zijn” door demonen, geen wij-

ze van spreken is voor een zuiver menselijk-psychische storing (want Mat. 8: 31, 32 en de overeen-

stemmende plaatsen, zeggen dat de uitgeworpen demonen in een kudde zwijnen voeren) en we deze 

demonen dus niet tot natuurlijke machten kunnen herleiden, kan dit nog minder het geval zijn met 

de engelen. 

 

We menen dus, dat we mogen besluiten dat het N.T. in het algemeen en Paulus in het bijzonder, de 

engelen werkelijk voorstelt als persoonlijke geestelijke wezens. Paulus gebruikt 14 maal het woord 

angelos, en in de brief aan de Hebreeën, die men dikwijls aan hem toeschrijft, vinden we dit woord 

12 maal. 

 

Laat ons nu de voornaamste plaatsen nagaan, waar Paulus het woord „dunamis” (kracht) gebruikt, 

en die het meest belangrijk zijn voor wat betreft ons tegenwoordig onderzoek. We bespreken hierbij 

ook een paar teksten die niet van Paulus’ hand zijn. 

 

In Rom. 8: 38, 39 zegt de Apostel, dat geen schepsel (stoffelijk of geestelijk) ons scheiden kan van 

de liefde Gods, en noemt, als voorbeeld allerlei verschillende dingen: dood, leven, engelen, overhe-

den, heden, toekomst, krachten, hoogte, diepte. Men lette er goed op, dat in de uitdrukking „enig 

ander schepsel” het woord „ander” de vertaling is van „heteros”. Een meer nauwkeurige vertaling is 

„andersoortig” of „verschillend”.  Hieruit blijkt, dat de bedoeling van Paulus niet was allerlei din-

gen van dezelfde aard op te sommen, bijv. alleen „aardse realiteiten”, maar integendeel de meest 

verschillende dingen. Waar hij ook engelen, dus persoonlijke wezens, vermeldt, kunnen de „over-

heden” ofwel geestelijke ofwel menselijke overheden zijn. Zo kunnen de „krachten” natuurkrachten 

betreffen, ofwel geestelijke wezens, zoals we verder ook zullen nagaan. De termen „hoogte” en 

„diepte” betreffen niet noodzakelijk afmetingen. „Upsóma” wordt in 2 Kor. 10: 5 gebruikt voor een 

hoogmoedige neiging, en „bathos” in 1 Kor. 2: 10 voor de „diepten Gods”, en in Op. 2: 24 voor de 

„diepten des satans”. 

 

Waar Paulus in meerdere andere plaatsen wijst op beproevingen en verleidingen door geestelijke 

machten (bijv. 2 Kor. 2: 11; Ef. 6: 2) zal hij in Rom. 8, bij de opsomming der meest verschillende 

schepselen, ook wel - en misschien in de eerste plaats - aan persoonlijke geestelijke wezens gedacht 

hebben. 

 

Het belang van het gebruik van het woord „engel” in Rom. 8: 38 heeft men trachten te ontzenuwen, 

door er op te wijzen, dat de gewone betekenis van „angelos” bode is, en we dus in deze Schrift-

plaats niet noodzakelijk behoeven te denken aan geestelijke wezens. Hierop kan men antwoorden, 

dat in alle gevallen waar de Schrift „angelos” in deze algemene betekenis van „bode” gebruikt, de 

context het duidelijk maakt dat we niet aan een geest moeten denken. Zo bijv. Mat. 11: 10; Mark. 1: 

2; Luk. 7: 27, waar „mijn engel” op Johannes de doper wijst. Luk. 7: 24 „boden van Johannes”. 

Luk. 9: 52 „Hij zond boden uit”. Jak. 2: 25 „als zij de gezondenen heeft ontvangen”. 

 

We moeten er dus toe besluiten dat „angelos” werkelijk een engel aanduidt in Rom. 8: 38 en dat, bij 

gevolg, de overheden en krachten ook geestelijke wezens kunnen zijn. 

 

We komen nu tot 1 Kor. 15: 24, 25: „Wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en 

alle macht en kracht; want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder zijn voe-

ten zal gelegd hebben”. Het betreft hier dus vijanden, en indien de woorden „heerschappij”, 

„macht” en „kracht” geestelijke wezens aanduiden zijn het boze wezens.  Wie in de val van de satan 

(en van zijn engelen) gelooft, en ernst maakt met de schriftplaatsen die over boze geesten handelen, 

heeft geen moeite met 1 Kor. 15: 25, Er bestaan natuurlijk boze aardse machten, maar de boze 

geestelijke machten zijn vijanden die veel méér te duchten zijn. 



Uit de Schriften 1960 Pagina 44 
 

 

Maar wat moeten we verstaan onder „teniet doen”? De Griekse term „katargeo” betekent, naar de 

woordafleiding, „buiten werking stellen”. De betekenis moet natuurlijk aangepast worden aan het 

onderwerp, maar de vertaling „teniet doen” kan een verkeerde indruk geven. Die vijanden bestaan 

nog wel, maar worden „onder zijn voeten gelegd”, vs. 25 en kunnen zo hun boze werking niet meer 

uitvoeren.  In 1 Kor. 2: 6 is er sprake van het buiten werking stellen van de „oversten dezer aioon”. 

Waar vs. 8 zegt, dat deze oversten de Here gekruisigd hebben, kan men veronderstellen dat het 

menselijke „oversten” betreft. Toch mag men niet vergeten dat deze mensen gedreven kunnen wor-

den door geestelijke „overheden”. 

 

In Ef. 1: 21, waar gezegd wordt dat de verheerlijkte Here in het overhemelse gezet is „verre boven 

alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt“ kunnen 

we niet anders dan bij die „alle” ook - en voornamelijk - aan geestelijke wezens denken. Spreekt het 

niet van zelf dat Hij boven alle aardse machten verheven is? Het gebruik van het woord “naam” 

duidt overigens op personen, en niet op vage machten of „levensverbanden”. 

 

Laat ons in dit verband nog opmerken, dat we de term „dunamis” (kracht) ook vinden in 1 Petr. 3: 

22: „Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krach-

ten Hem onderdanig gemaakt zijnde”. Men bemerkt hoe ook hier zowel die machten en krachten, 

als de engelen, op persoonlijke geestelijke wezens wijzen, geheel in overeenstemming met wat Pau-

lus schreef. 

 

Voor wat de term „exousia” betreft, deze wordt (in het enkelvoud) zeer dikwijls gebruikt voor ge-

lijk welk gezag. In het meervoud (of waar het meervoud bedoeld is, door de toevoeging van „alle” 

of „ieder”) wijst hij op persoonlijke wezens, hetzij mensen, hetzij geesten.  Luk. 12: 11 bijv. betreft 

zeker menselijke overheden en gezaghebbers. 

 

Voor wat Paulus aangaat, menen we dat hij in Rom. 13: 1-4 en Tit. 3: 1 in het bijzonder spreekt (en 

denkt) over mensen, namelijk staatsoverheden en gezaghebbers.  

 

Behalve de teksten, die al besproken werden in verband met de termen „dunamis” en „exousia”, 

zijn er nog Ef. 2: 2; 2: 10; 6: 12; Kol. 1: 16; 2: 10, 15. 

 

Bijzonder kenmerkend is Ef. 3:10: “aan de overheden en machten (gezaghebbers) in het overhe-

melse (en tois epouraniois)”. Hier gaat het over persoonlijke schepselen, die behoren tot een sfeer, 

die volkomen onderscheiden wordt van de aardse sfeer. 

 

Verder Ef. 6: 12, waar het contrast gemaakt wordt tussen mensen (vlees en bloed) en de overheden, 

gezaghebbers en wereldmachten der duisternis, namelijk de geestelijke boosheden. Vervolgens Kol. 

1: 16 betreffende alle schepselen in de hemelen en op aarde. 

 

Voor wat Kol. 2: 15 betreft: „de overheden en gezaghebbers uitgetogen hebbende, heeft Hij die in 

het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd” verwijzen we naar het 

Aanhangsel 2. Er is hier geen sprake van de Wet en van de oversten van Israël, maar wel over het 

kwijtschelden van onze misdaden t.o.v. God door het kruis van Christus. We menen dus, dat die 

overheden en gezaghebbers geen mensen kunnen zijn (bijv. de schriftgeleerden en Farizeeërs, na-

melijk de godsdienstige „machten”, ofwel de Romeinse staatsmacht, die openlijk tentoongesteld, of 

ontmaskerd, en ontwapend geweest zouden zijn, daar het nu bleek dat zij geen “goden” waren), 

maar wel geestelijke boze machten, waarvan we volkomen bevrijd kunnen zijn („apek- duomai”, 

door „uitgetogen” vertaald). Deze werden op vrijmoedige wijze (of „openlijk”= in parrèsia) getoond 

niet almachtig te zijn, daar de Zoon des mensen over hen getriomfeerd had. 
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We gaan nu over tot het gebruik van de term „archè” (overheid). Hij duidt menselijke overheden 

aan in Luk. 12: 11 en Tit. 3: 1, zoals hierboven al gezegd, maar veronderstelt ook de werking van 

geestelijke wezens op die aardse machten. Deze geestelijke overheden worden als zodanig aan-

geduid in de andere schriftplaatsen, die we al onderzochten. 

 

In Judas 6 staat archè in het enkelvoud en heeft hier de betekenis van „beginsel” of „oorspronkelijke 

bestaanswijze”. Het betreft hier zeer duidelijk gevallen engelen en geen mensen. We hebben deze 

tekst al onderzocht in Hoofdstuk 4. 

 

„Archon” betreft zeer dikwijls mensen, maar niet in de volgende schriftdelen: 

   

Mat. 9: 34; 12: 24; Mark. 3: 22; Luk. 11: 15 „de overste der demonen”. 

 

Joh. 12: 31; 14: 30; 16: 11 „Overste dezer wereld”, namelijk Christus. 

 

Rom. 13: l4 en Tit. 3: 1, in verband met de term „exousia”, kan het hier zowel menselijke oversten 

aanduiden, die de Here gekruisigd hebben als geestelijke oversten, die hen daartoe dreven. 

 

Ef. 2: 2 “de overste van de macht der lucht”. 

 

Op. 1: 5 “de Overste van de koningen der aarde,” namelijk Christus. 

 

Het gebruik van kuriotès (heerschappij) in Ef. 1: 21 en Kol. 1:16 hebben we al besproken. 

 

2 Petr. 2: 10 en Judas 8 vermelden heerschappijen en heerlijkheden (doxa) en duiden hiermee, zon-

der twijfel, geestelijke wezens aan, daar onmiddellijk daarna de engelen en de archangel Michael 

genoemd worden. 

 

Over Kol. 1:16 hebben we al gehandeld. De „tronen” kunnen evengoed de onzienlijke als de zien-

lijke betreffen. 

 

De term „kosmokratór” komt alleen voor in Ef. 6: 12. waarvan we al gesproken hebben. Het zijn 

geen machten der aarde (gè), maar van de kosmos, die zowel de hemelen als de aarde omvat. 

 

Uit dit alles besluiten we, dat - in overeenstemming met de hele Schrift - Paulus met de termen en-

gelen, krachten, gezaghebbers, overheden, heerschappijen, heerlijkheden en tronen niet slechts 

menselijke “machten”, „levensstructuren” of „ordeningen” bedoelt, maar wel in de eerste plaats per-

soonlijke geestelijke wezens (goede en boze), die op de mensen inwerken en dus het wereldgebeu-

ren beïnvloeden. 

 

Het schijnt ons toe, dat, voor wie gelooft dat er een persoonlijke God bestaat en een wereld van de 

geest, het zeer gewaagd en tamelijk naïef zou zijn te beweren dat er geen geestelijke wezens be-

staan, alleen omdat ook de heidense volken en de oud-Joden er over spreken. Ook hun mythen, 

sagen en legenden berusten zonder twijfel dikwijls op werkelijkheden, die aan het mensdom min of 

meer bekend waren van af Adam, maar die ze - door hun geestelijke verwijdering t.o.v. God en zijn 

openbaring - op hun wijze hebben voorgesteld en misvormd. 

 

En als die geesten dan werkelijk bestaan en werkzaam zijn, spreekt het ook van zelf, dat de profeten 

van Oud en Nieuw Testament door Gods Geest gedreven werden om ons te waarschuwen voor hun 

verderfelijke invloed en ons in te lichten aangaande de overwinning van Christus over hen. Ook die 

schriftdelen doen ons beter Christus kennen. 
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Gesprek met een Godvrezende Jood over de Wet 
 

(Vervolg van het aprilnummer). 

 

-J-. Al kan ik U nog niet in alles volgen, toch moet ik bekennen dat de Israëlieten bij Sinaï niet te 

lichtelijk hadden moeten beloven al de woorden te doen, die de Here had gesproken, d.w.z. het ver-

bond te aanvaarden in de zin dat ze alles konden doen in eigen kracht. Ze moesten in de eerste 

plaats de „vreze Gods” hebben. Het is een feit, dat sommige rabbi’s de nadruk hebben gelegd op 

Gods genade en de omkering tot God. Ik meen dat, al heeft het volk in het algemeen de goede keuze 

tussen zegen en vloek (van Deut. 28) niet gedaan, er toch menige individuele Joden, de eeuwen 

door, ze wel zal gedaan hebben. 

 

-C-. Dit schijnt geen twijfel te lijden. Zei Salomo bijv. niet: „Als de Here het huis niet bouwt, tever-

geefs zwoegen de bouwlieden daaraan “? 

 

-J-.  En in de Spreuken vinden we: „De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan 

toe”. 

 

-C-. Verder vindt men in de Psalmen menigmaal dat de Wet niet werd beschouwd als een last, die 

zelf moest gedragen worden. Neem bijv. Ps. 119: 20: „Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar 

uw verordening te allen tijde”. En als de psalmist dan zegt de weg der geboden te lopen, voegt hij er 

bij: „want Gij verruimt mij het hart”. 

 

-J-. Als ik het dus wel begrepen heb is, volgens U, het doel der Wet: 1. dat het verbondsvolk Gods 

wil zou leren kennen, namelijk wat waarlijk goed is, 2. dat ze hun onmacht zouden erkennen Gods 

wil in eigen kracht te doen? 

 

-C-. Anders gezegd, dat, al waren ze, als volk, door God uitverkoren om later grote dingen te doen,  

zij er zich van bewust moesten worden dat ze, individueel beschouwd, zondaars waren. En dat, niet 

zozeer omdat ze zondige daden bedreven, maar vooral omdat ze een zondige gezindheid hadden. De 

natuurlijke mens, hij zij Jood of niet-Jood, wil altijd zelf iets zijn en kunnen. Dit is feitelijk vijand-

schap t.o.v. God. 

 

-J-. Door de Wet zelf moesten ze dus tenslotte inzien dat ze zich tot God moesten keren en zo, door 

middel van hun geloof en op grond van Gods genade, de werken der Wet te kunnen doen. Daarna 

zouden ze het doel hunner uitverkiezing kunnen uitwerken. 

 

-C-. Juist, U ziet dan ook, dat men het Oude Verbond niet mag vereenzelvigen met de Wet. Het 

O.V. was tijdelijk, het betrof de toestand waar Israël nog niet bekeerd was tot God, waar God zijn 

wil al had geopenbaard, maar het volk nog niet de kracht had ontvangen. Maar de Wet zelf, als on-

derwijs en uitdrukking van Gods wil, is „eeuwig” en zal dan ook nog gelden voor de toekomende 

aioon. Dat wil zeggen, dat ook onder het Nieuwe Verbond met Israël de Wet van kracht blijft, ja, 

dan pas kan gehouden worden. De Wet staat niet in tegenstelling tot de genade, want deze laatste 

maakt het mogelijk ze uit te werken. 

 

-J-. Ja, dat is me nu duidelijk. Sommige rabbi’s hebben dat ook gezegd. De hoofdfout is dat men op 

grond van de werken der Wet, in eigen kracht ondernomen, tot de rechtvaardigheid voor God wil 

komen, de zondige gezindheid zelf wil overwinnen. Ik begin nu ook Paulus beter te begrijpen. Toch 

meen ik, dat hij wel steunde op menige waarheden, maar dat zijn conclusies soms te ver gaan. 

Maar, we hadden al zo’n lang gesprek, en het zal beter zijn hierover een andere maal te handelen. Ik 

moet zelf nog eens goed nagaan wat onze rabbi’s hebben geleerd over de vreze Gods en het doen 

der Wet. 
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Een brief van een Godvrezende Jood over de wet en de vreze 

Gods 
 

Enige tijd na hun gesprek over de Wet, ontving C een brief van J., waarin hij het volgende schreef: 

„U weet dat H. J. Sehoeps - een godsdiensthistoricus, die meent onafhankelijk te zijn beide van het 

Judaïsme én het christendom - in zijn laatste boek Paulus, de Apostel allerlei verwijt. In het bijzon-

der dat hij een verkeerde voorstelling heeft van de Wet en het Verbond en niet voldoende rekening 

houdt met het feit dat de Jood vrij was tot de „vreze Gods” te komen. 

 

Wat mij tot nu toe vooral hinderde om zelf tot een wel bepaalde overtuiging te komen in verband 

met deze dingen, is het feit dat de rabbi’s en de joodse geleerden en filosofen het niet eens zijn over 

de vraag of de „vreze des Heren” (die men ook „geloof” kan noemen) nodig is om de Wet te hou-

den, ofwel of het doen van de Wet tot die vreze kan leiden. Schoeps handelt hierover vooral in het 

laatste hoofdstuk van zijn boek. 

 

Hij zegt bijv. op bl. 304, dat de moderne joodse gedachte is dat het geloof in God als Schepper, als 

Openbaarder der Thorah en als Verlosser, de basis is voor de werken der Wet. Het is pas als de 

openbaring geloofd wordt (wat zou overeenstemmen met „vreze Gods”) dat de Wet in het geloof 

gedaan kan worden. De Thorah wordt dan beschouwd als een uitnodiging zoveel mogelijk naar 

Gods wil te handelen. Ze is een oproep tot zelfbeproeving van de mens haar in het ware geloof te 

doen. Het verschil met de opvatting van Paulus zou dus vooral hierin liggen, dat deze moderne Jo-

den spreken over geloof in God (als Schepper en Openbaarder der Wet), terwijl Paulus handelt over 

geloof in Christus. 

 

Voor wat de Talmoed betreft, deze meent dat de vreze Gods een schat is, die al tot onze beschikking 

staat, die we vrij kunnen aanvaarden. Het is een daad van de mens, die voorafgaan moet gaan aan 

het doen van de Wet. 

 

Daarentegen zegt de grote joodse denker Mozes Maimonides, dat de Thorah eigenlijk slechts één 

doel heeft: te leiden tot de vreze Gods, namelijk tot het gevoel van eigen onwaarde en onmacht 

t.o.v. God. Op zijn beurt moet het geloof, de vreze Gods, voeren tot het liefhebben van de Here met 

geheel ons hart, ziel en kracht, Deut. 6: 5. 

 

Verder spreekt Schoeps over Jozef Albos, die meerdere gedachten tot een „dogmatiek” heeft ver-

werkt. Volgens deze rabbi verstaat de joodse theologie onder „vreze Gods” de ware wijze van be-

staan van de mens t.o.v. God, waartoe het echter moeilijk is te komen. De goddelijke voorschriften 

en geboden helpen hem hierin. In de eerste plaats zou dus de Here geen vreze Gods vragen maar 

slechts het houden van de geboden en inzettingen, Deut. 10: 13. In deze gedachtegang komen de 

werken vóór het geloof (of vreze Gods). Er zou dus een dubbele tegenstelling met Paulus zijn: 1. 

volgens deze kan de mens uit zich zelf geen goede werken doen, 2. het geloof is geen menselijke 

wijze van bestaan, die hij uit het kennen der schepping kan bekomen, zonder bijzondere inwerking 

van God. 

 

U bemerkt uit dit alles, dat er geen eensgezindheid bestaat bij de Joden. Kort samengevat, zou voor 

de ouderen de volgorde zijn: eerst de werken der Wet, dan de vreze Gods, terwijl voor de meer mo-

derne, eerst de vreze zou moeten bestaan en daarna de werken. In het algemeen is men het er over 

eens dat de vreze Gods kan komen zonder bijzondere inwerking van God. Er is, volgens hen, ook 

geen behoefte aan een “Middelaar”, die dus tussen God en het schepsel zou staan, De zonen Israëls 

zijn, als zodanig, al - door het Verbond - in gemeenschap met God. 
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Bij het lezen van dit hoofdstuk van Schoeps heb ik gedacht aan wat U geschreven hebt over de 

„weg der behoudenis” en de nadruk die U er steeds op legt dat het object van het geloof en de beke-

ring steeds bepaald dient te worden. Het schijnt mij duidelijk dat de Joden eigenlijk slechts over het 

begin van die weg (van geloof in God als Schepper en Verbondsmaker) spreken, terwijl Paulus 

vooral handelt over een verder voortschrijden op die weg (geloof in Christus) zonder daarom het 

begin te verwaarlozen. 

 

In verband met het gebrek aan eensgezindheid van de Joden over de volgorde „werken - vreze 

Gods”, of omgekeerd, heb ik voor mijn eigen lering de meeste teksten van de Hebreeuwse Schriften 

onderzocht waar sprake is van het verband tussen deze twee. Ik kan U natuurlijk in deze brief 

slechts een kort overzicht geven van mijn conclusie. Ziehier de verschillende fasen die ik meen te 

moeten onderscheiden: 

 

1. Er was een openbaring van God, een onderwijs voor Israël, met opgave van wel bepaalde 

voorschriften, die hen een gedachte konden geven van wat goed en kwaad was. Ex. 20: 20 geeft het 

algemene doel aan: „God is gekomen om U op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over 

u kome, dat gij niet zondigt”. 

 

2. Vele sociale en godsdienstige geboden konden zonder meer gehouden worden, zoals men de 

bepalingen van een wet gehoorzaamt. Op deze wijze werd de aandacht van de Israëlieten voortdu-

rend gevestigd op God als Schepper en Verbondsmaker met Israël, en konden ze leren Hem, op 

„uitwendige” wijze, te vrezen, d.w.z. niet overmoedig te zijn. Ik meen dat deze volgorde: betrekke-

lijk doen en daardoor betrekkelijk vrezen, onder meer, in de volgende plaatsen te vinden is; Deut. 4: 

10; 16: 24; 8: 6; 14: 23; 28: 58. 

 

3. Die betrekkelijke vreze kan zich verder ontwikkelen, zoals aangegeven in Spr. 2: 1-5: „Mijn 

zoon indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid 

opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid  dan zult gij de vreze des Heren verstaan 

en de kennis Gods vinden.” Wat waarschijnlijk in het verleden slechts met enkelen het geval was, 

zal zich in de toekomst veralgemenen, zoals we uit Jer. 32: 38-40 vernemen: „Zij zullen Mij tot een 

volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij 

vrezen al de dagen ...... en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken”. 

 

De betrekkelijke, menselijke, vreze is nu vervangen door een ware vreze, door God ingewerkt. Door 

het „uitwendig” houden der geboden denken ze dus aan de Here, en Deze geeft hun kracht om ver-

mogen te verwerven, ten einde het Verbond gestand te doen, Deut. 8: 18. 

 

4.  Door Gods inwerking en de ware vreze Gods, kunnen ze dan de woorden der Wet, al de in-

zettingen, naarstig onderhouden, Deut. 17: 19; 31: 13, de Here liefhebben en dienen met hun hele 

hart en ziel, Deut. 10: 12, van harte lust hebben in de geboden des Heren, Ps. 112: 1. 

 

In deze fase is de volgorde dus: ware vreze Gods, het van harte doen en liefhebben. 

 

Als ik het juist zie, dan hadden in zekere zin al de rabbi’s, geleerden en filosofen gelijk, maar som-

migen gaven meer acht op de eerste stappen, andere méér op de laatste. De volledige reeks zou dus 

zijn: betrekkelijke kennis van God, het betrekkelijk doen der Wet, de betrekkelijke vreze; dan een 

inwerking van God in het hart en daardoor ware kennis en vreze, naarstig doen, liefde. Ik veronder-

stel dat U, naar de woorden van de Griekse Schriften, zou zeggen dat die inwerking Gods de 

,.nieuwe geboorte” of ,.geboorte van boven” tot gevolg heeft. 

 

Het is me nu duidelijk dat de Here Jezus kwam te midden van een geslacht, dat meende door het 

stipt nakomen van een wet-code, en dit in eigen kracht, een rechtvaardige te worden, opgehouden 
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zondaar te zijn. Hij, en zijn discipelen na Hem, hebben dan gewezen op de noodzakelijkheid van de 

bekering tot hun Schepper en Verbodsgod, om tot de geboorte uit de Geest te komen en zo tot het 

vervullen van het hoofdgebod der liefde. 

 

We kunnen in ons volgend gesprek eens nagaan wat Paulus heeft geleerd over de rechtvaardigheid. 

 

Cybernetica 
 

Cybernetica” is een vreemd woord, dat sinds een tiental jaren gebruikt wordt om een van de voor-

naamste en actueelste gebieden van de natuurkunde en de techniek aan te duiden. Deze term is afge-

leid van het Griekse woord „kubernèsis”, dat in 1 Kor. 12: 28 vertaald werd door „om te besturen”. 

Het verwante woord „kubernètès” komt voor in Hand. 27: 11 en Op. 18:17 (stuurman). 

 

In onze moderne tijden heeft men er zich rekenschap van gegeven dat men voor het besturen van 

elektrische en mechanische inrichtingen, geheel nieuwe en zeer belangrijke resultaten kan bekomen 

als men een beginsel toepast, dat men ook in het dierlijke organisme heeft ontdekt, namelijk dat van 

“tegenkoppeling” en wisselwerking. Een voorbeeld hiervan vindt men bij het schrijven. Met de pen 

nadert men het papier. Maar het is gebleken dat dit geen eenvoudig gebeuren is. Als het oog merkt 

dat de afstand tussen pen en papier klein wordt, stuurt het een signaal - door het zenuwstelsel - aan 

de spieren van de hand. Deze verminderen verder de afstand, wat wederom door het oog gesigna-

leerd wordt. Er ontstaat een wisselwerking tussen de verschillende delen van het lichaam. 

 

Een zeer belangrijk gevolg van deze wijze van zien, is dat het hele organisme: zintuigen, zenuwstel-

sel, spieren, een eenheid vormt. Men kan de onderdelen wel onderscheiden, maar niet van elkaar af-

scheiden. Er bestaat geen eenvoudige relatie van oorzaak tot gevolg bij de werking van zintuigen, 

zenuwstelsel en spieren, maar alles werkt samen, de zintuigen besturen de spieren, de beweging die 

door de spieren wordt veroorzaakt beïnvloedt de zintuigen, die dan weer de spieren besturen, in het 

kort, er bestaat een wisselwerking. En dit is eigenlijk het geval met het gehele wezen van de mens, 

er bestaat een eenheid, waarin alles van alles afhankelijk is. Al bij de mechanische en elektrische in-

richtingen is gebleken dat men de werking niet kan uitleggen door een eenvoudige redenering, hoe-

veel te méér geldt dit bij de mens. 

 

Maar waarom spreken we in dit tijdschrift over deze dingen? Omdat ook in geestelijk opzicht de 

gedachten van „eenheid” en „wisselwerking” zo belangrijk zijn, en men tot onoplosbare problemen 

komt zolang men hierop geen acht geeft. We willen hier slechts wijzen op de eeuwenoude vraag: 

hoe kan men de gedachte van Gods oppergezag behouden, zonder van de mens een mechanisme te 

maken? Anders gezegd: hoe kan God alles besturen, en kan de mens toch een zekere vrijheid be-

houden, en dus ook een zekere verantwoordelijkheid? Hierover bestaat in hoofdzaak drieërlei op-

vatting: 

1. Het is God die alles uitwerkt. Maar dan bestaat er eigenlijk geen verantwoordelijkheid  

 meer voor de mens en zou God de oorzaak zijn van de zonde. 

 

2. De mens is volkomen vrij. Maar dan offert men Gods oppergezag op. 

 

3. Er bestaat een samenwerking: God handelt en is de oorzaak van alle gebeuren, maar ook  

 de mens handelt en is oorzaak.  

 

Deze laatste oplossing vindt men onder meer bij Roomse theologen, maar er bestaat het gevaar 

dat men te kort doet aan Gods autoriteit en te groot vermogen aan de mens toekent. 

 

Een bijzonder geval van dit algemene probleem doet zich voor bij de vraag hoe de mens behouden 

wordt: is het uitsluitend Gods werk (doch dan is de mens een biologische pop zonder verantwoorde-
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lijkheid); is het de mens die zelf iets kan doen (doch dan komt men tot de gedachte van zelfver-

lossing en wijst men de noodzakelijkheid af van het offer van Christus); of is het God die iets doet, 

met eenvoudige medewerking van de mens (doch dan kan de mens toch weer iets doen in eigen 

kracht). 

 

Het is een feit dat men door eenvoudige redenering niet kan komen tot een oplossing die voldoening 

geeft, die Schriftuurlijk is. Waar we nu echter beginnen in te zien, dat in de gehele schepping de ge-

dachten van eenheid en wisselwerking zo belangrijk zijn, kunnen we nagaan of ze ons niet kunnen 

helpen om tot een betere oplossing te komen als het gaat over de verhouding van God tot zijn 

schepsel. Men kan, inderdaad, het schepsel nooit volkomen afscheiden van de Schepper, noch de 

werking Gods van die van het schepsel. Vindt men de gedachte van wisselwerking bijv. niet in de 

volgende schriftplaatsen: 

 

1Kon. 8: 58. Salomo vroeg de Here het hart van de zonen Israëls te neigen om in al zijn wegen te 

wandelen. Het betrof geen goddelijke werking die buiten de mens om zou plaats hebben. 

 

Ps. 51: 12. David bad God hem een rein hart te scheppen en in het binnenste van hem een vaste 

geest te vernieuwen. Dus geen eenvoudige werking van David, noch van God. 

 

In Ps. 119 lezen we: “Ik heb verkoren de weg der waarheid”, (vs. 30); maar ook: “Neig mijn hart 

tot uw getuigenissen”, (vs. 36). En dan, wederom: “Ik heb mijn hart geneigd, om uw inzettingen 

eeuwiglijk te doen”, (vs. 112). Men merkt dat er geen sprake is van werkingen, die men van el-

kander zou kunnen afscheiden, van een eenvoudige relatie van oorzaak tot gevolg. 

 

Klaagl. 5: 21. Jeremia bad: „Here, bekeer ons tot U, zo zullen we bekeerd zijn”. 

 

Jak. 4: 2: „Gij hebt niet, omdat gij niet bidt”. 

 

2Kor. 8: 16, 17. Het was God, die naarstigheid gegeven had in het hart van Titus, en toch - zeer 

naarstig zijnde - reisde deze „gewillig” tot de Korintiërs. De Griekse tekst gebruikt voor het woord 

„gewillig” de term „authairetos”, samengesteld uit „autos” (zelf) en haireomai (verkiezen). Het was 

iets dat Titus zelf verkoos. Het resultaat hing zowel af van God als van Titus. 

 

In Fil. 2: 12, 13 zegt Paulus, dat God beide het willen en het werken “inwerkt’’ (energon en), zodat 

de Filippensen hun eigen heil kunnen „werken” (katergazesthe), namelijk in overeenstemming met 

Gods inwerking, hun heil kunnen realiseren. 

 

Menselijke woorden zijn niet zeer geschikt om geestelijke toestanden te omschrijven. Als we spre-

ken over een geestelijke „gemeenschap” met God, dan moeten we denken aan een werkelijk ver-

band, aan een zekere „eenheid”. Zodra, door Gods ingrijpen, in de eerste plaats door de geboorte 

van boven, een dergelijke geestelijke eenheid bestaat tussen God en de mens, kan er ook een geeste-

lijke wisselwerking plaats vinden. Dan is het niet langer mogelijk op eenvoudige wijze te redeneren, 

en te zeggen dat het een of het ander Gods werk is of dat van de mens. Beide zijn waar, maar niet 

van elkander af te scheiden. In de theologische gedachte van „synergisme” (samenwerking) ligt bij-

gevolg een kern van waarheid , maar niet in de zin van twee naast elkander lopende werkingen - 

waar de ene uitsluitend die van God zou zijn, en de andere uitsluitend die van de mens - maar in de 

zin van een onontleedbare wisselwerking, die het gevolg is van een eenheid. 

 

Toch zijn de gedachten van eenheid en wisselwerking niet voldoende om alles duidelijk te maken 

voor wat betreft de weg des heils. Het is daarbij noodzakelijk goed acht te geven op het onderscheid 

dat de Schrift maakt tussen de geestelijke posities van de mens, op de graden van geestelijke een-

heid met God en Christus. En bestaat wel een wisselwerking in een bepaalde positie, maar niet voor 
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wat betreft de overgang van positie tot positie. Het is door een souvereine werking Gods dat de na-

tuurlijke mens kan komen tot de geboorte van boven (of „wedergeboorte”). Het is alleen God die 

van de wedergeborene, het (kleine) kind Gods, een „rechtvaardige - in - Christus” kan maken, door 

de „oude mens” te kruisigen, en het is ook slechts God, die de mens van de positie van „rechtvaar-

dige”, van zoon van God, kan plaatsen in die van volwassen man en volmaakte - in - Christus. De 

mens komt er voor niets tussen als het de overgang van positie betreft, hier hangt alles af van Gods 

souvereine genade; de mens kan zichzelf niet verheffen. Maar in een gegeven positie, en door de 

eenheid en de gemeenschap met God die met deze positie overeenstemt, kan er een wisselwerking 

plaats grijpen, die aan de mens toelaat naar zijn positie te wandelen. 

 

We menen dat dergelijke beschouwingen ons kunnen helpen een meer precieze kennis te verwerven 

van de goddelijke cybernetica, d.i. van de wijze waarop God het mensdom bestuurt. Buiten de ge-

vallen waar we alleen aan zijn absolute autoriteit moeten denken, en waar Hij zijn wil (in de zin van 

„besluit”) uitvoert, zonder medewerking van de mens, zijn er gevallen waar een wisselwerking 

plaats vindt, die aan de mens toelaat naar Gods wil (in de zin van „verlangen”) te leven en Hem 

door een getrouwe wandel te verheerlijken. 

 

OVER VREDE. 
 

Als men in het land Israël komt, wordt men getroffen door de gewoonlijk gebruikte groet „sjalom”. 

Een niet-Jood zal u dan zeggen, dat dit woord „vrede” betekent. Maar een Jood zal er gewoonlijk 

méér de betekenis van „welzijn” aan hechten. 

 

Ook in de Schrift is de grondbetekenis van „sjalom” welzijn, zoals bijv. blijkt uit Gen. 29: 6, waar 

Jakob vraagt of het Laban „wel gaat”; uit Gen. 37: 14, waar Israël aan Jozef vroeg te onderzoeken 

„naar de welstand” van zijn broeders: en uit Gen. 43: 27, waar Jozef vraagt of het „wel” is met zijn 

vader. 

 

Het welzijn kan betrekking hebben op de materiële zijde van het leven, op de verhouding t.o.v. an-

dere mensen, op de gemoedstoestand, op de geestelijke gesteldheid, op de verhouding tot God. In 

sommige gevallen staat sjalom in tegenstelling tot vijandschap, maar dan blijft toch nog de grond-

betekenis bestaan: het welzijn als gevolg van de „vrede”. 

 

Het ware welzijn van Israël ligt in de toekomst, in de toekomende aioon van het Koninkrijk op aar-

de, als het „verbond des vredes” - al aan Pinehas beloofd, Num. 25: 12 - gesloten zal zijn, Ezech. 

34: 25; 37: 26. Dit komt overeen met het „nieuwe verbond” van Jer. 31: 31, het aionisch verbond 

van Jes. 55: 3; 61: 8; Jer. 32: 40; Ezech. 16: 60; 34: 25; 37: 26. Dan is er algemeen „welzijn” op 

aarde, in alle opzichten: geen vrees voor wilde dieren of vijandelijke volken, geen vrees voor een 

slechte oogst, welzijn als gevolg der geestelijke gaven en der gemeenschap met God, en bovenal 

omdat de Here woning zal maken bij hen en zij werkelijk zijn volk zullen zijn. 

 

In verband met bovenstaande, denke men er aan, dat het Griekse woord „eirènè” (vrede) in het zo-

genaamde Nieuwe Testament voor de joodse schrijvers de grondbetekenis had van sjalóm, en, zoals 

dit laatste, menigmaal als groet gebruikt wordt (bijv. in Luk. 10: 5; Joh. 20: 19-26), en het ook al de 

schakeringen bezit van sjalom, van het welzijn. Christus is onze ware „vrede”, in de drie sferen van 

zegening. 
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DEEL XXXII No. 6. JUNI 1960. 

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

AANHANGSEL 1. 

 

HET VRAAGSTUK DER STOICHEIA. 

 

Steeds hebben de schriftuitleggers zich afgevraagd wat men onder de stoicheia (door „eerste begin-

selen” vertaald in de Statenvertaling) moet verstaan. Dit werd ten dele veroorzaakt door de verschil-

lende betekenissen die de woorden stoicheion en stoicheo hadden in de Griekse wereld. Laat ons 

hierover een en ander zeggen. 

 

Die woorden staan in verband met „stoa” en “histèmi”. De betekenis van histèmi is eenvoudig 

„staan”, zoals men dan ook in vele schriftdelen kan vinden. Dit werkwoord betreft fysiek staan (zo-

als in Mat. 6: 5 „op de hoeken der straten staande”) of een abstract „staan” (zoals bijv. in Mat. 12: 

25 „zal niet bestaan”; Kol. 4: 12 „opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van 

God”). 

 

Stoa, vindt men in Joh. 5: 2 (zalen); 10: 23 (voorhof); Hand. 3:11 (voorhof); 5: 12 (voorhof) en 

duidt een zuilengang aan, zoals de Nieuwe Vertaling het woord dan ook weergeeft. Het waren rijen 

van staande pilaren. 

 

Men ziet dus al in verband met deze twee woorden stoa en histèmi zich verschillende betekenissen 

ontwikkelen: staan, op een rij staat (voor stoffelijke dingen), bestaan, staande blijven, getrouw zijn, 

enz. (betreffende het leven en het gedrag).  

 

De Griekse literatuur van het begin onzer jaartelling gebruikt dan ook de woorden stoicheo en stoi-

cheion in meerdere betekenissen. Het werkwoord stoicheo kan wijzen op een in rij staan, een in rij 

gaan, een gedrag of „wandel” in overeenstemming met een regel, een getrouw volgen of „wande-

len” enz. In het N.T. komt dit werkwoord vijf maal voor, en men kan het steeds vertalen door „ge-

trouw wandelen”: 

 

Hand. 21: 24 „Gij zijt getrouw wandelende, zelf de Wet houdende”. 

 

Rom. 4: 12 „doch tot hen die getrouw wandelen, naar de voetsporen van het geloof van onze va-

der Abraham, in onbesneden staat”. 

 

Gal. 5: 25 „naar de geest ook getrouw mogen wandelen”. 

 

Gal. 6: 16 „en zovelen als naar deze regel getrouw wandelen”. 

 

Fil. 3:16 „naar dezelfde regel getrouw te wandelen”. 

 

De betekenis van „stoicheion” had zich in een andere richting ontwikkeld, en zo vindt men in de 
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Griekse literatuur, onder meer, de twee betekenissen, die we in 2 Petr. 3: 10, 12 (“elementen” der 

aarde) en in Hebr. 5: 12 („eerste principes” van een onderwijs, het ABC van een leer) vinden. In het 

eerste geval betrof het allerlei bestanddelen der schepping: de vier „elementen” water, lucht, aarde, 

vuur; de hemellichamen, die de tijden bepalen; dan ook de onzichtbare wezens of krachten die, naar 

men veronderstelde, de hemellichamen besturen of in de natuur werkzaam zijn, enz. Men begrijpt 

dus dat het voor de schriftuitleggers een moeilijk probleem was te beslissen wat Paulus bedoelde 

met de stoicheia in Gal. 4: 3, 9; Kol. 2 ; 8, 20. 

 

De meeste „Kerkvaders” meenden dat de Apostel er schepselen mee aanduidde, hetzij de hemelli-

chamen, hetzij wereldkrachten of geestelijke wezens die de hemellichamen, in het bijzonder, bestu-

ren, hetzij allerlei aardse dingen in verband met het getrouw wandelen naar een onderwijs (zoals 

bijv. de ceremoniën der Wet), enz. 

 

Meerdere moderne theologen aanvaarden de betekenis; „geestelijke wezens die de wereld (kosmos) 

besturen”. Zo vindt men dan ook in de Nieuwe Vertaling de term „wereldgeesten” voor „stoicheia 

tou kosmou” in Gal. 4: 3 en Kol. 2 ; 8, 20. Zelfs in Gal. 4: 9 vindt men deze vertaling, al gebruikt de 

Griekse tekst hier alleen „stoicheia” (dus zonder „tou kosmou”). 

 

Deze interpretatie steunt op het feit, dat het geloof aan geestelijke wezens, die de natuurverschijnse-

len en de hemellichamen beïnvloeden, niet alleen bij de heidenen te vinden is, maar ook in de oud-

joodse geschriften en de Alexandrijnse theologie. Nu gebruiken echter die Joodse geschriften soms 

wel de term „engelen” in verband met het wereldgebeuren, maar niet het woord „stoicheia” of een 

Hebreeuws woord dat er mee overeenkomt. Integendeel, in de weinige plaatsen waar „stoicheia” 

voorkomt, bijv. in het apocriefe boek Wijsheid (7: 17; 19: 18) wordt dit woord gebruikt voor na-

tuurelementen (zoals in 2 Petr. 3 ; 10, 12), zonder gedachte aan geestelijke wezens. 

 

Het blijkt dus dat, zelfs indien men niet gelooft in de volkomen inspiratie der Schrift, en men dus 

meent dat deze allerlei primitieve volksbegrippen weergeeft, de oud-joodse literatuur geen aanlei-

ding schijnt te geven om bij de term stoicheia te denken aan wereldgeesten. 

 

Vooral in Gal. 4: 3 kan men deze betekenis niet aanvaarden, want Paulus duidt hier onder de „wij” 

de zonen Israëls aan, die getrouw het onderwijs der Wet volgden, een onderwijs dat wel tot hen ge-

komen was door bemiddeling van engelen, maar niets te stellen had met geesten die in de natuur 

werken en waarvan ze slaven zouden geweest zijn. 

 

We komen nu tot de tweede betekenis van stoicheia, namelijk die van principes of beginselen van 

een onderwijs, of wat men ook kan noemen, het ABC van een leer, dus „leerbeginselen”. Deze term 

betreft dan geen schepselen, maar gedachten, begrippen, onderwijs. 

 

Welnu, zelfs in de tijd waar het geloof aan geesten die de wereld besturen zo algemeen was, hebben 

enkele „Kerkvaders” deze betekenis aanvaard. Zo bijv. Tertullianus, Hieronymus en Primasius. 

 

Het is in elk geval de ware betekenis in Hebr. 5: 12, waar we lezen: “Hebt wederom van node dat 

men u lere, welke de eerste beginselen (stoicheia) zijn der woorden (logión) Gods”. Wat zijn die 

„logion Gods”? Het zijn bijv. de levende woorden die Mozes ontving op de Sinaï, Hand. 7: 38; 

Rom. 3: 2. Maar ook de woorden die God sprak tot de profeten van Oud- en Nieuw-Testament. In 

Hebr. 5: 12 betreft het in het bijzonder het ABC van het Evangelie van Christus, zoals men uit He-

br. 6: 1 kan leren: „Daarom daarlatende het beginsel (archè) van Christus”. Het was het begin, de 

eerste principes van het onderwijs betreffende Christus: een geestelijk voedsel, dat vergeleken 

wordt met de melk die een klein kind (nèpios) nog nodig heeft, Hebr. 5: 13. Het verder onderwijs, 

dat die eerste principes te boven ging, was vaste spijs voor „volwassenen”, vs. 14. Deze zijn de 

„zonen” (huios) van Gal. 4: 5- 7. 
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Maar, als dan zonder twijfel deze betekenis aanvaard moet worden in Hebr. 5: 12, waarom ze ook 

niet behouden in de andere schriftplaatsen waar stocheion voorkomt en waar men niet kan denken 

aan stoffelijke „elementen”, zoals in 2 Petr. 3: 10, 12? Het voornaamste bezwaar daartegen, schijnt 

te zijn, dat dit niet gaat als er sprake is van de wereld (kosmos), omdat de uitdrukking „stoicheia tou 

kosmou” nooit in de oude Griekse geschriften gebruikt wordt voor de beginselen van een leer. Dit 

kan inderdaad een argument zijn voor hen die de Schrift slechts beschouwen als de feilbare getui-

genis van min of meer „geïnspireerde” mensen, waarvan men de geschriften moet uitleggen door de 

gangbare begrippen van hun tijd. Maar als we overtuigd zijn, dat we met een ten volle geïnspireerd 

Woord Gods te doen hebben, dan moet men verwachten dat er uitdrukkingen in voorkomen die niet, 

of toch niet in dezelfde zin, gebruikt worden door andere schrijvers. 

 

Terecht spreekt Paulus over de eerste beginselen der wereld want zij hadden tot doel de mensenwe-

reld te redden uit haar slavernij t.o.v. de zonde. Waren de uitspraken Gods bij de Sinaï niet de eerste 

vingerwijzingen, die - beginnende met het uitverkoren volk Israël - tot de behoudenis der wereld 

kunnen dienen? Eens zal de Wet, het Woord des Heren, uitgaan vanuit Jeruzalem, Mich. 4: 2, tot 

een licht van alle volken, Jes. 51:4. De Here en de Apostelen gaven een meer uitvoerig onderwijs. 

Paulus in het bijzonder gaf vaste spijs en vervolledigde zelfs Gods Woord, Kol. 1: 25. Hij, de Apos-

tel der volken, kon dus zeer gepast spreken van de beginselen der wereld, beginselen die Israël en 

de wereld wel nodig hebben, maar waarbij ze niet moeten blijven staan. 

 

Het woord stoicheia heeft, overigens, bij Paulus geen ongunstige betekenis op zich zelf. In Gal. 4: 9 

voegt hij er dan ook „arme en zwakke” bij en Hebr. 5:12 gebruikt de uitdrukking „eerste beginselen 

van de woorden Gods”. De inleidende begrippen of bestanddelen van een onderwijs zijn zeker niet 

onwaar of onnuttig, als dat onderwijs in het algemeen goed is. En waar het hier gaat over wat God 

aan Israël en aan de volken wenst te leren, zijn ook de beginselen goed. 

 

Maar als het een menselijk onderwijs betreft, dat in strijd is met Gods openbaring, dan zijn de be-

ginselen hiervan natuurlijk ook niet goed. En verre van naar dergelijke beginselen te luisteren, mag 

men ze zeker niet als een slaaf dienen. 

 

Voor we trachten te begrijpen wat Paulus juist bedoelde met de stoicheia van Galaten en Kolossen-

sen, moeten we een en ander herhalen van wat we in andere geschriften op meer uitvoerige wijze 

hebben uiteengezet. 

 

Het is van het grootste belang er op te letten, dat Paulus al gedurende zijn leven door de meeste 

christenen verlaten werd en dat zijn onderwijs steeds in grote mate verwaarloosd werd. Vooral door 

de Reformatie kwam er een kentering in deze houding, maar die terugkeer tot de bijzondere leer van 

de Apostel werd sterk gehinderd door de on-Schriftuurlijke grondgedachte, dat de „Kerk” Israël 

vervangt en dat de Wet eens en voor al tot een eind gekomen is door het offer van Christus. Men 

gelooft nog steeds aan de valse beschuldiging, volgens welke Paulus geleerd zou hebben dat de Jo-

den, die in Christus geloven, de inzettingen der Wet niet meer moeten volgen, Hand. 21: 18.- 26. En 

toch wou hij door zijn offerande in de Tempel, openbaar bewijzen dat hij zelf die inzettingen hield 

en noch tegen de Wet der Joden, noch tegen de Tempel gezondigd had, Hand. 24: 17-19; 25: 8; 28: 

17. 

 

Wel leerde Paulus - tegenover de algemene gedachte der Joodse leiders - dat de Wet op zichzelf 

onmachtig was te behouden, en een belangrijk deel van zijn onderwijs heeft tot doel het duidelijk te 

maken, dat men niet door de werken der Wet van Mozes (of van gelijk welke wet) kan gerechtvaar-

digd worden voor God, dat die wettische voorschriften maar het ABC waren, het beginsel der leer 

van Christus, dat de Israëliet (in de eerste plaats) tot Christus moest leiden. Maar juist hierdoor 

toonde hij, des te duidelijker, dat die voorschriften nodig waren ( en ook nog in de toekomst nodig 
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blijven) voor allen, die nog niet tot Christus gekomen zijn. Door de Wet kon de zonde, als zodanig, 

gekend worden, Rom. 7: 7, 13, en werd alle mond gestopt, de gehele wereld strafschuldig voor God, 

Rom. 3: 19. De Wet was dus op zichzelf wel heilig, geestelijk en goed, Rom. 7: 7-16, maar het zou 

blijken dat niemand de ware vereisten der Wet kon vervullen in eigen kracht, om voor God door die 

werken gerechtvaardigd te worden, Rom. 3: 20; Gal. 2: 16. De rechtvaardiging, door Gods genade, 

kan alleen komen door de verlossing die in Christus Jezus is, Rom. 3: 22, 24. 

 

Zo waren de zonen Israëls dan onder de Wet, in bewaring, met het oog op het geloof. Die Wet was 

een „paidagogos”, die hen, als kleine kinderen, tot Christus kon leiden, Gal. 3: 21-24. 

 

Al hadden sommigen zich tot God gekeerd en waren, door wedergeboorte, „kinderen Gods”, ze wa-

ren nog kleine kinderen (nèpios), ze waren nog zondaren en dus slaven der zonde, onder de Wet als 

slaven. Het goede dat ze wilden doen, deden ze niet, en het kwade dat ze niet wilden, deden ze wel, 

Rom. 7. In hen leefde nog de oude mens, die de neiging had zelf te beslissen wat goed was, en in 

eigen kracht het goede te doen. Ze meenden nog door de werken gerechtvaardigd te kunnen worden 

voor God. Zo waren ze onder (hupo) de zonde, Rom. 7: 14, onder (hupo) de Wet als slaven, Rom. 

6: 14; Rom. 7: 1, onder (hupo) de vloek, Gal. 3: 10. Hoe goed de Wet ook was, ze bestond slechts 

uit onderwijs en voorschriften en kon de zondaar niet veranderen in een rechtvaardige voor God. 

Daartoe was Gods genade nodig en het geloof van, en in Christus. 

 

De mensenwereld bestond dus uit twee groepen: 

 

1. de Israëlieten, die - behorende tot het uitverkoren volk - grote voorrechten hadden, waarbij de 

openbaring van Gods wil en de verbonden, maar die nog slaaf waren van de Wet; 

 

2. de heidenen, die onder de slavernij waren van de afgoden. 

 

Op normale wijze had eerst Israël, als volk, tot bekering moeten komen en de volken tot Christus 

leiden, maar door hun ongeloof werd deze weg afgesneden. Gedurende het tijdperk der Handelin-

gen deed Paulus een andere weg kennen die, steunende op de hogere Abrahamietische beloften, de 

individuele mens, zonder Israëls bemiddeling, tot de wedergeboorte en het zoonschap kon brengen, 

tot het geloof in Christus Jezus en de rechtvaardiging voor God. Zowel de individuele Jood als de 

Griek kon dus ontkomen aan de slavernij der zonde, hetzij in de vorm van slavernij onder de Wet, 

hetzij aan de slavernij onder de afgoden. 

 

Na dit kort overzicht, kunnen we nu overgaan tot de uitleg van Gal. 4: 3.-10. We geven er een zo 

letterlijk mogelijke vertaling van: 

 

Vs. 3 „Alzo wij ook, toen wij kleine kinderen (nèpioi) waren, waren in slavernij onder (hupo) de 

beginselen (stoicheia) der wereld (kosmos). 

 

Vs. 4 Maar toen de volheid van de tijd kwam, zond God zijn Zoon uit, gekomen uit een vrouw, ge-

komen onder wet,  

 

vs. 5 opdat Hij hen, die onder wet waren, zou uitkopen, opdat wij het zoonschap (huiothesia) mogen 

verkrijgen. 

 

Vs. 6 En, omdat gij zonen (huios) zijt, zendt God de geest van zijn Zoon tot-in onze harten, roepen-

de: Abba de Vader. 

 

Vs. 7 Zo zijt gij niet langer slaaf, maar zoon (huios). En indien zoon (huios), dan ook bezithebber 

van God door Christus. 
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Vs. 8 Maar toen gij God inderdaad niet bemerkte, waart gij slaven van degene die (van nature) geen 

goden zijn. 

 

Vs. 9 En nu, kennende God, ja meer nog, zijnde gekend door God, hoe keert gij u opnieuw om tot 

de zwakke en arme beginselen (stoicheia), voor welke gij opnieuw slaven wilt zijn?” 

 

De „wij” van vers 3 duidt de Joden aan, die God liefhadden, zijn geboden wilden houden, maar  van 

mening waren dat ze door de werken der Wet gerechtvaardigd konden worden voor God. Ze waren 

dus in slavernij onder de Wet, die hen niet kon rechtvaardigen voor God. Die Wet omvat slechts het 

ABC van de leer, het volle licht kwam door Christus en de openbaringen aan de Apostelen gegeven. 

Toch zullen die beginselen eens (namelijk in de toekomende aioon) hun dienst bewijzen t.o.v. de 

gehele wereld, Mich. 4: 2; Jes. 51: 4, en de volken tot het volle licht, tot Christus leiden. De Wet 

omvat dus wel degelijk de beginselen der wereld. 

 

De verlossing uit de slavernij der zonde en der Wet kwam door het geloof in Christus Jezus. Zo pas 

konden ze „zonen” (huios) worden Gal. 3: 26, want door dit geloof, en de daarmee overeenkomende 

geestelijke gemeenschap met Christus, waren ze der zonde dood, gerechtvaardigd, Rom. 6: 2-7. 

 

Voor wat betreft de gelovigen uit de volken, zegt vers 8 dat ook zij slaven waren, niet van de Wet, 

maar van de afgoden. Dat waren geen goede „beginselen”, door God gegeven, maar, volgens vers 9, 

zwakke en arme beginselen. Misschien waren er wel mooie gedachten in hun leer en was er wel bij 

sommigen een goede neiging tot de onbekende God, maar ze waren toch slaven. Men lette er op, dat 

juist in dit vers er geen sprake is van de beginselen der wereld, namelijk van de voorschriften der 

Wet. Maar, door de prediking van Paulus hadden sommigen God leren kennen, hadden zich tot de 

Here gekeerd en waren, door middel van hun geloof in Christus Jezus, zonen (huios) Gods gewor-

den, evenals de Joden die in Christus geloofd hadden. Ze waren dus niet langer, naar hun positie” 

slaaf, vs. 7. Hoe was het dan mogelijk dat ze naar hun wandel, zich opnieuw als slaven onder die 

zwakke en arme beginselen wilden stellen, beginselen die zelfs niet konden vergeleken worden met 

de beginselen der wereld, door God gegeven? Al hun aandacht was opnieuw gevestigd op het waar-

nemen van dagen, maanden, tijden en jaren, op het dienen van hen, die van nature geen goden zijn. 

vs. 8. Wel was dit dienen waarschijnlijk niet meer geheel hun vroegere afgoderij, misschien hadden 

ze een en ander van de godsdienst van Israël overgenomen, maar het was nog steeds een dienen als 

een slaaf, terwijl ze, als zonen, geheel vrij waren. 

 

Vervolgens geven we een zo letterlijk mogelijke vertaling van Kol. 2: 8 en 20: 

 

Vs. 8 „Ziet toe, dat niemand u medeslepe door de filosofie en ijdele verleiding, naar de menselijke 

overlevering, naar de beginselen (stoicheia) der wereld, en niet naar Christus”. 

 

Vs. 20 „Indien gij dan samen met Christus gestorven zijt, weg van de beginselen (stoicheia) der we-

reld, waarom zijt gij aan vleselijke voorschriften onderworpen (dogmatizeso)?” 

 

In een andere studie hebben we trachten aan te tonen, dat Paulus in de brief aan de Kolossensen niet 

het gewone judaïsme bestrijdt, waar men door de werken der Wet denkt rechtvaardig te kunnen 

worden t.o.v. God, maar wel een stroming, onder de christenen, die misschien voorkwam van de 

Essenen en die later tot het christelijk gnosticisme zou voeren. Hierin werd allerlei zaken vermengd: 

de Wet, heidense filosofie, ascetisme, neiging tot verering der engelen, enz. 

 

In vers 8 waarschuwt Paulus dan ook in twee richtingen: ze moesten zich niet laten meeslepen door 

menselijke overleveringen noch door de gedachte dat het houden van wettische voorschriften ie-

mand kon rechtvaardigen voor God. 
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In vers 20 wijst hij op het absurde: waar ze al door hun geloof, in de geest met Christus gestorven 

zijn en dus niet meer aan de Wet, de beginselen der wereld die God aan Israël gegeven had, als sla-

ven onderworpen zijn, hoe kunnen ze zich dan laten onderwerpen aan wat nog minder waarde heeft, 

namelijk de vleselijke voorschriften der mensen? Dit stemt min of meer overeen met wat we hier-

boven gezien hebben voor Gal. 4. 

 

Dergelijke schriftplaatsen leveren heel wat moeilijkheden op om door ons juist begrepen te worden, 

omdat we niet heel goed vertrouwd zijn met de toen heersende toestanden en gedachten. Maar, als 

men goed rekening houdt met andere delen van het onderwijs van Paulus bijv. betreffende Israël en 

de Wet, aangaande het onderscheid tussen een klein kind (nèpios) van God en een „zoon” (huios), 

en vasthoudt aan de volkomen inspiratie der Schrift, kan men toch een betrouwbare oplossing vin-

den voor het vraagstuk der stoicheia. Deze zijn beslist beginselen, het ABC van een leer of van een 

onderwijs. Maar de Apostel maakt daarbij het contrast tussen stoicheia der wereld, namelijk de 

voorschriften der Wet, en de zwakke en arme beginselen en overleveringen der mensen. En hij wijst 

er op dat, waar de christen, die met Christus gestorven is, geen slaaf meer is van de goede en heilige 

beginselen der wereld - door God gegeven -  hij zich zeker niet meer in slavernij moet laten brengen 

onder de menselijke beginselen. 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over de Rechtvaardigheid 
 

-C-. Wie is, volgens U, een „rechtvaardige”? 

 

-J-. U weet dat ik vele joodse leermeesters zeer hoog schat, maar ik ga steeds, zoals U, terug tot de 

Schrift. Wat een „tsaddiq” is, leren we bijv. uit de volgende schriftplaatsen: 

 

Gen. 6: 9 “Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig man”. 

 

Ex. 23: 7 “De onschuldige en de rechtvaardige”. 

 

1 Sam. 24: 17 „Gij zijt rechtvaardiger dan ik”. 

 

In de rechtstaal is het een onschuldige tegenover een schuldige. In het gewone leven is het iemand, 

die in het algemeen goed handelt. Voor een Jood is het dan ook iemand die Gods Wet zoveel moge-

lijk houdt. 

 

-C-.  Een „rechtvaardige” is dus niet iemand zonder zondige gezindheid, zonder enige hoogmoedige 

houding t.o.v. God? 

 

-J-. Neen, alleen in verband met God kan het woord „rechtvaardig” een absolute betekenis hebben: 

volkomen recht. Overigens, heb ik in ons gesprek over de zonde, al gezegd dat de rabbi’s van een 

boze neiging in de mens spreken. Deze kan wel, in min of meer grote mate, door de goede invloed 

van de Wet overwonnen worden, maar voor zover ik weet, heeft nooit iemand beweerd dat een 

mens volkomen rechtvaardig kon genoemd worden t.o.v. God. 

 

-C-.  En de Messias? 

 

-J-. Ja, van Deze werd gezegd dat Hij zonder zonde zou zijn. Maar, al meende men dat het een 

schepsel was, daarom was Hij nog geen mens, of tenminste geen gewoon mens. 

 

-C-. We hebben ook gezien dat de zondige daden van de Jood konden „bedekt” worden, bijv. door 

de „zoenoffers”. Wil „bedekt” hier niet zeggen dat, voor God, die daden nog bestonden, dat er nog 
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schuld was, maar dat God er (voorlopig) geen acht op gaf, met het oog op de houding van de Israë-

liet bij het offeren? 

 

-J-. Ik meen dit te kunnen aanvaarden, zei David niet: „Verberg uw aangezicht voor mijn zonden”? 

(Ps. 51: 11) 

 

-C-. Maar David wenste nog méér: „Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein”. „Schep mij een rein 

hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest”. Meent U niet dat dit verder gaat dan 

het „bedekken” der zonden, waarvoor bijv. Asaf bad? (Ps. 79: 9) 

 

-J-. Ja, dat schijnt wel zo. Laat me even zien. „Ontzondigen” is de vertaling van de Piël vorm van 

het werkwoord chata. Het betekent werkelijk het wegnemen der zonde. En, waar de Here het zou 

doen, moet men denken aan een volkomen ontzondigen. 

 

-C-. En voor wat Abraham betreft, hij geloofde (of „vertrouwde”) in de Here, en dit geloof werd 

hem door God toegerekend als gerechtigheid, Gen. 15: 6. Hier ook is het de Here die toerekent: 

Abraham werd gerekend als zijnde een volkomen gerechtigde. 

 

-J-. Goed, maar waar wilt U heen met dit alles? 

 

-C-. Ik wil uw aandacht er op vestigen dat Paulus gewoonlijk over deze ware gerechtigheid handelt, 

die hij „gerechtigheid Gods” noemt in 2 Kor. 5: 21. In Fil. 3: 9 maakt hij het kontrast tussen de rela-

tieve gerechtigheid, die hij zelf kon verwerven door de Wet, namelijk door de werken te doen, en de 

gerechtigheid welke uit God is. In zekere zin is deze gerechtigheid méér een positieve eigenschap 

dan de afwezigheid van een zondige gezindheid. 

 

-J-. Dit is iets nieuws voor mij, ik moet er over nadenken. Maar ga verder. 

 

-C-. De vraag is nu hoe een mens tot die positie van gerechtige voor God kan komen. De paar 

teksten die we nagegaan hebben in verband met David en Abraham, laten al zien dat dit onmogelijk 

is van de zijde van de mens, dat alleen God iemand kan „ontzondigen” en als absoluut gerechtigde 

rekenen. De Wet was zeer nuttig om tot een relatieve gerechtigheid te voeren. Het is in deze zin dat 

Paulus over de Wet spreekt. Het is niet door de werken der Wet dat men tot die geestelijke positie 

kan komen; het is de zondige gezindheid van de natuurlijke mens die moet weggenomen worden. 

En dat kan alleen God doen, 

 

-J-. Maar wat moet er dan gebeuren? Bedoelt U dat God op willekeurige wijze op sommigen in-

werkt - dus door een machtsdaad -  en hem ontzondigt? 

 

-C-. Laat ons nogmaals aan Abraham denken. Het was door zijn geloof, dat hem de gerechtigheid 

werd toegerekend. Een machtsdaad zou de mens herleiden tot een automaat. Ik ben het met U eens 

dat God de mens in zekere mate vrij laat. Daarom heeft hij dan ook een zekere verantwoordelijk-

heid. 

 

-J-. Ik begrijp U niet. U geeft toe dat er iets van de mens afhangt, en toch zegt U dat de mens niet 

door zijn werken kan gerechtvaardigd worden? 

 

-C-. Inderdaad. Er bestaat geen tegenstelling tussen deze twee gedachten als men slechts goed acht 

geeft op het Schriftuurlijk begrip „vrijheid”. Deze term staat steeds in kontrast met „slaaf zijn”, vol-

komen onderworpen. Er is een (beperkte) vrijheid zodra men kan weerstaan aan de invloed van de 

omgeving, hetzij in stoffelijke zin, hetzij in verband met mensen hetzij zelfs in verband met God. 

Dat men kan weerstaan aan wat God van de mens verlangt, verwacht, hoopt (niet aan wat God be-
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sloten heeft), blijkt uit de hele Schrift en uit de hele menselijke gebeurtenis. 

 

-J-. In deze zaak ben ik het geheel eens met U. Zonder vrijheid zou de mens Gods doel met hem niet 

kunnen bereiken: Hem liefhebben en verheerlijken. Maar van die vrijheid kan de mens een slecht 

gebruik maken door op volkomen absurde wijze een hoogmoedige houding aan te nemen, te menen 

zelf iets te zijn en te kunnen. Daardoor die eeuwenlange zondige gebeurtenis  van het mensdom. 

Maar er blijft steeds de mogelijkheid tot bekering, zoals de Schrift ons leert. 

 

-C-. Welnu, ik meen dat de Schrift ons ook leert dat God steeds bereid is, door zijn vrije genade, op 

de mens in te werken. Ik spreek nu over individuele mensen, niet over volken als zodanig, niet over 

Gods verbond met Israël bijv. Maar God dringt zijn genade en liefde niet op, Hij laat de mens vrij in 

de zin dat deze aan die goddelijke werking kan weerstaan, dat hij vrij is ze niet te aanvaarden. 

 

-J-. U wilt dus tot het besluit komen dat God, uit liefde voor de mens, verlangt hem te „ontzondi-

gen”, te ontdoen van zijn hoogmoedige gezindheid. Alle positieve actie zou dan haar oorsprong 

hebben bij God, niet bij de mens. Deze kan slechts een negatieve houding aannemen: God weer-

staan door zelf iets te willen doen. 

 

-C-. Ja, dit is ongeveer mijn opvatting. 

 

-J-. Maar laat ons nu terugkomen tot de Wet. Ik begrijp dat volgens uw theorie - vergeef me deze 

term te gebruiken - de Wet niet voldoende was om tot de rechtvaardigheid te komen. Maar op welke 

wijze kan het geloof er dan toe voeren? Ik geloof toch ook, waarom ontzondigt God mij dan niet? 

 

-C-. Het is steeds verwarrend als men over „geloof” spreekt, zonder te bepalen wie of wat dat ge-

loof betreft. U hebt zelf er op gewezen, dat het Judaïsme handelt over geloof in God als Schepper en 

Verbondsmaker, terwijl Paulus gewoonlijk spreekt over geloof in Christus. Geloof in God kan lei-

den tot een geestelijke gemeenschap met Hem, die de Griekse Schriften in verband brengen met de 

„wedergeboorte “, een geboorte uit de Geest. Maar het is het geloof in Christus Jezus, in de opge-

stane Zoon Gods, dat voert tot de rechtvaardiging, zoals Paulus zegt in Gal. 2: 16 bijv. 

 

-J-. Dan is het geloof toch weer een soort werk van de mens, als hij door het geloof gerechtvaardigd 

wordt? 

 

-C-. De Griekse tekst maakt het duidelijk dat dit niet het geval is. Zo bijv. in Rom. 3: 28: “Want wij 

zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder (beter: “apart van”) de 

werken der Wet”. Hier wordt het Griekse woord „dia” (door) met de genitiefvorm gebruikt en bete-

kent dan „door middel van”. Met de accusatief zou de betekenis zijn „uit oorzaak van”. Het geloof 

is slechts een middel tot, geen oorzaak van de rechtvaardiging. Paulus maakt overigens duidelijk het 

kontrast tussen geloof en werk in Rom. 4: 4, 5. 

 

-J-. Op welke wijze is het geloof dan een middel? 

 

-C-. Alle geloof heeft tot resultaat het vormen van een gemeenschap. Door het geloof in de opgesta-

ne Christus Jezus ontstaat er een geestelijke gemeenschap met Hem als zodanig, die in Gal. 3: 27 

omschreven wordt door de termen „in Christus gedoopt” en „met Christus bekleed”. Rom. 6 ont-

wikkelt dit verder. Door de doop, de indompeling, in Christus is men in zijn dood gedoopt en met 

Hem ook begraven. Men is één plant geworden in de gelijkenis zijns doods. De oude mens (met zijn 

hoogmoedige, zondige gezindheid) is met Hem gekruisigd opdat het lichaam der zonde te niet ge-

daan zij, zodat men geen slaaf meer is van de zonde (de zondige gezindheid), maar gerechtvaardigd. 

Waar men - door de geloofsgemeenschap - met Christus is gestorven, is men zelf der zonde gestor-

ven. En men heeft ook deel aan de gerechtigheid van Christus. 
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U zult begrijpen dat de mens hiertoe niets positiefs kan bijdragen: hij moet zich door God laten do-

den voor wat betreft de zondige gezindheid, en komt alleen door zijn geestelijke gemeenschap met 

Gods Zoon tot de absolute gerechtigheid voor God. Het is „in Christus” dat hij een rechtvaardige is. 

 

-J-. Dit alles doet me duizelen. Het verschilt zodanig van hetgeen ik van christenen heb gehoord. Zij 

menen, in het algemeen, dat er in Rom. 6 sprake is van een doop in water, van een „sacrament”. 

Laat me wat tijd om een en ander te overdenken. Maar ik moet U zeggen, dat ik niet kan aanvaar-

den dat iemand nu al zondeloos zou zijn. 

 

-C-. Het is dan ook mijn bedoeling niet dit te beweren. 

 

-J-. Hoe dan? U spreekt toch van ontzondigen, van absolute rechtvaardigheid, die al nu het deel zou 

kunnen zijn van hen die in Christus geloven?  

 

-C-. De Schrift leert ons te onderscheiden tussen „positie” en „wandel”. God kan, uit genade, de na-

tuurlijke mens in een nieuwe geestelijke „positie” plaatsen. Dan geeft Hij daarbij ook het vermogen 

om naar die positie te wandelen. Maar de mens maakt niet steeds gebruik van die vermogens en 

daarom stemt zijn wandel dikwijls niet overeen met zijn positie. In de eerste hoofdstukken van zijn 

brief aan de Romeinen, handelt Paulus over de positie “in Christus”, over het „zoonschap”. In de 

hoofdstukken 12 tot 16 heeft hij het dan vaak over de wandel. Zo ook bijv. in de brieven aan de 

Efeziers en de Kolossensen. 

 

Het is dus zo: als men met Christus der zonde dood is, dan is men geen slaaf meer van de zondige 

gezindheid, men behoeft niet te zondigen (zoals voorheen, Rom. 7: 14-23) er is een grotere vrijheid. 

Maar men kan nog zondigen, ten gevolge van allerlei invloeden der boze aioon waarin we leven. De 

in-Christus-rechtvaardige laat zich vaak verstrooien door de zondige omgeving en is daarom niet 

steeds bewust van zijn vrijmaking. 

 

In het dagelijkse leven blijven er dus nog zondige daden, al is de oorspronkelijke (vijandige) ge-

zindheid t.o.v. God dood. 

 

-J-. Nu begrijp ik U beter. Ik begin nu ook in te zien waarom Paulus alles laat afhangen van de god-

heid van Christus en van de noodzakelijkheid van een goddelijke Middelaar. Het is niet de geeste-

lijke gemeenschap met een schepsel dat ons kan voeren tot de absolute gerechtigheid, maar alleen 

een identificatie met God zelf. Ik moet erkennen dat uw „theorie” vele dingen duidelijk zou maken. 

 

-C-. Ik hoop dus dat U dit alles rustig wilt overdenken. Als mijn „theorie” de waarheid benadert, 

dan begrijpt U ook welk noodlottig misverstand er heerst tussen de godvrezende Jood en de oprech-

te christenen. 

 

GEEN LEERSTELLINGEN ? 
 

Sommigen menen dat het er niet op aankomt een goede leer te hebben of over de leer veel te spre-

ken, maar dat het meest belangrijke het leven naar Gods wil, de goede wandel is. Maar hoe kan men 

getrouw naar Gods wil leven als men zijn geschreven Woord niet goed begrijpt? Men kan er in toe-

stemmen, dat het zuiver intellectueel kennen van een leer niet voldoende is, dat die leer ook nage-

leefd moet worden, maar men mag dus het schriftonderzoek niet verwaarlozen dat als doel heeft een 

Schriftuurlijke leer te ontvangen. 

 

Er zijn dus twee vereisten: 1. een Schriftuurlijke leer (en bijgevolg ook studie, opdat de menselijke 

uitdrukking er van zo goed mogelijk zou samenvallen met wat de Schrift werkelijk leert) en 2. een 
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wandel in overeenstemming met die leer. Handelt bijv. Rom. 6: 1 - 11 niet over de leer van het 

t.o.v. de zonde sterven met Christus, en volgt daarop niet de uitnodiging: „Laat dan de zonde niet 

langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam“? Schrijft Paulus, in de eerste hoofdstukken 

van Efeze, niet over de leer van de volmaaktheid in Christus, en begint hij dan het vierde hoofdstuk 

niet met: „Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping“? Legt 

de Apostel in het begin van de brief aan de Kolossensen niet de nadruk op de leer van de godheid 

van Christus, en voegt hij er daarna niet aan toe: „Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, 

wandelt in Hem“ ? ................          S. v. M. 

 

WAT DE KONKORDANTIE LEERT. 
 

Koninkrijk - Regering. 

 

Als men de chronologie van de boeken der Koningen en der Kronieken tracht na te gaan, doen zich 

enkele moeilijkheden voor. Neem bijv. het volgende geval: volgens 1 Kon. 15: 33 werd Baësa ko-

ning over Israël in het derde jaar van (de regering van) Asa - die koning over Juda was - en regeerde 

24 jaar, en volgens 1 Kon. 16: 6-8 stierf Baësa in het 26e jaar van Asa; maar in 2 Kron. 16: 1 lezen 

we in de Nieuwe Vertaling: „In het zes en dertigste jaar der regering van Asa trok Baësa, de ko-

ning van Israël op, tegen Juda...”. 

 

Dit kan natuurlijk niet, want Baësa zou toen al 10 jaren dood geweest zijn. 

 

In een dergelijk geval kan men op twee manieren te werk gaan. Indien men de Schrift slechts als 

een feilbare getuigenis van mensen bekijkt, dan is het besluit spoedig genomen: de tekst moet hier 

foutief zijn. Maar, indien men gelooft dat de Schrift volkomen door God is geïnspireerd, dan

is men voorzichtiger en vraagt men zich af of men de tekst wel goed heeft begrepen. 

 

Natuurlijk is het mogelijk dat, door het overschrijven van de oude documenten in het gebruik der 

lettertekens, er soms een fout kan voorkomen in de Hebreeuwse tekst die we nu bezitten. Maar dan 

blijkt het gewoonlijk mogelijk een dergelijke fout te herstellen, door andere schriftdelen. 

 

In het hierboven vermelde geval merkt men, dat de Statenvertaling 2 Kron. 16:1 als volgt weer-

geeft: “In het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa“. Hier staat dus „koninkrijk” in 

plaats van „regering”. Maar wat zegt de Hebreeuwse tekst? Het gebruikte woord is “malekoeth”, dat 

zowel een koninkrijk (zie bijv. 2 Kron. 11: 17; 36: 22; Ezra 1: 1) als een koningschap kan aandui-

den (bijv. in 1 Kron. 11: 10: 12: 23). 

 

Het ligt dus voor de hand 2 Kron. 16: 1 te verstaan in de zin dat dit vers niet handelt over het 36e 

jaar van de regering van Asa, maar over het 36e jaar van het koninkrijk (Juda) waarover hij regeer-

de. Vóór Asa regeerde Abiam 3 jaar over Juda, 1 Kon. 15: 2 en vóór Abiam, had Rehobeam 17 jaar 

geregeerd, 1 Kon. 14: 21. Het 36e jaar van het koninkrijk waarover Asa regeerde, was dus het 16e 

jaar van zijn regering of koningschap. Waar Baësa koning over Israël werd in het 3e jaar van Asa, 

zoals hierboven vermeld, viel zijn 14de jaar samen met het 16e jaar van Asa en wordt alles duide-

lijk.  

 

Men kan zich afvragen waarom de N.V. in 2 Kron. 16:1  het woord „regering” gebruikt heeft, waar 

de S.V. toch al het betere woord „koninkrijk” heeft geschreven.    S.v. M. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXII No. 7. JULI 1960. 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

AANHANGSEL 2. 

 

KOLOSSENSEN 2:15. 
 

De Statenvertaling geeft Kol. 2: 15 als volgt weer: “En de Overheden en Machten uitgetogen heb-

bende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriom-

feerd”. 

 

Men kan zich afvragen welke die overheden en machten zijn, wat verstaan moet worden door „uit-

getogen” en waarop „hetzelve” betrekking heeft. 

 

Natuurlijk moet men dit vers in verband met het overige van die brief lezen, en in het bijzonder met 

het voorgaande. In ons geschriftje, dat als titel draagt Moeten de Christen-Joden de Wet nog on-

derhouden? hebben we de redenen aangegeven waarom men, naar onze overtuiging, vers 14 onge-

veer als volgt zou moeten lezen: „En u, doden zijnde ten opzichte van de misdaden en de voorhuid 

uws vleses, maakt Hij medelevend met Hem, alle misdaden kwijtscheldende; uitgewist hebbende 

de ons aanklagende schuldbrief, die, door de vleselijke voorschriften, tegen ons was, en heeft 

hem weggenomen, hem aan het kruis nagelende”.  

 

We hebben in Hoofdstuk 9 al een en ander gezegd over die „overheden” (archè) en „machten” 

(exousia), en er op gewezen dat die termen hier in de eerste plaats geestelijke wezens aanduiden. 

 

Het woord „uitgetogen” is de vertaling van het werkwoord „apekduomai”, dat in het N.T. nog al-

leen voorkomt in Kol. 3: 9. Het overeenstemmende naamwoord „apekdusis” vindt men alleen in 

Kol. 2: 11. De betekenis is duidelijk: volledig uitdoen, ontdoen, uittrekken of afleggen. In Kol. 2: 11 

en 3: 9 betreft het de volledige aflegging van „het lichaam des vleses” of „de oude mens”. Zie ook 

Rom. 6: 6 en 8: 24 in dit verband. In Kol. 2: 15 zijn het de overheden en gezaghebbers die door 

Christus volledig afgelegd worden of waarvan Hij zich volledig ontdoet. Dit staat in verband met 

het aan het kruis nagelen van de schuldbrief van vers 14. 

 

De verwijzing naar het kruis kan veel duidelijk maken. Allereerst betreft het Christus zelf, maar 

daarbij ook allen die, naar de oude mens, niet slechts met Christus gekruisigd zijn en met Hem be-

graven in de doop tot-in de dood, Rom. 6: 6 en Kol. 2: 12, maar die zich volledig van het „lichaam 

des vleses”, Kol. 2: 11, of de „oude mens”, Kol. 3: 9, hebben ontdaan. 

 

Voor wat Christus betreft, weten we dat Hij in alle dingen verzocht werd gelijk wij, Hebr. 4:15. Hij 

werd door de duivel verzocht, meerdere malen rechtstreeks, maar ook door middel van mensen, 

bijv. door Petrus, Mat. 16: 23. En ten slotte ook aan het kruis, Luk. 22: 53. Maar steeds bleek het 

dat de boze machten geen vat hadden op hem, en door zijn gewillige overgave aan het kruis triom-

feerde Hij voor goed over hen. Zo had Hij zich dan voor goed en op volledige wijze van hen ont-

daan. 
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Voor wat de gelovigen betreft, die door hun geestelijke gemeenschap met Hem gekruisigd werden, 

deze hebben nog wel de strijd tegen die boze machten, Ef. 6: 12 omdat hun lichaam nog niet volle-

dig verlost is, Rom. 8: 23, maar, waar de Here over die machten getriomfeerd heeft, behoeven ze 

niets meer te vrezen, als ze slechts de hele wapenrusting Gods nemen, Ef. 6: 13. 

 

We komen nu tot de uitdrukking „openbaar tentoongesteld”. Dit laatste woord is de vertaling van 

het werkwoord deigmatizo, dat alleen hier voorkomt en de betekenis heeft van „tonen” of „tentoon-

stellen”. Het werkwoord paradeigmatizó vindt men in Mat. 1: 19 en Hebr. 6: 6, waar het door 

„openlijk te schande maken” vertaald wordt. 

 

In Kol. 2:15 heeft de Statenvertaling het Griekse „en parrèsia” door „openbaar” weergegeven, maar 

in Joh. 7: 13, 26 gebruikt zij „vrijmoediglijk”. De grondbetekenis van „in parrèsia” kan men ook 

door „openlijk” weergeven. Het werkwoord parrèsiozomai wordt bijna steeds door „vrijmoediglijk” 

vertaald. 

 

In Kol. 2:15 zouden wij bij voorkeur „openlijk tentoongesteld” schrijven, zoals de Nieuwe verta-

ling. Iets dat „openlijk” gebeurt kan ook wel „in het openbaar” plaats hebben, maar het woord „par-

rèsia” heeft niet noodzakelijk deze betekenis. In Joh. 7: 4 bijv. staat dit woord in tegenstelling met 

„in het verborgen”, en heeft dus min of meer de betekenis van „in het openbaar”. En toch gebruikt 

de Statenvertaling juist hier „openlijk”. 

 

Aan het kruis heeft Christus die overheden en gezaghebbers openlijk tentoongesteld in de zin, dat 

Hij het duidelijk heeft gemaakt dat deze machten, die door velen als goden aangebeden werden, in 

feite antichristelijke persoonlijkheden waren. Wel waren het menselijke overheden en gezagheb-

bers, die op aarde Christus vervolgd hebben, maar we weten, onder meer door Ef. 2: 2, dat de Over-

ste (archon) van het gezag (exousia) der lucht (en dan ook alle geestelijke overheden en gezagheb-

bers die aan die Overste onderworpen zijn) werkt in de “zonen der ongehoorzaamheid”. 

 

We komen nu tot de woorden „en outo”, die door de Statenvertaling worden weergegeven door 

„door hetzelve”, namelijk het kruis. De Nieuwe vertaling schrijft echter „en zo”, daarmee bedoelen-

de dat Hij door het openlijk tentoonstellen der overheden en machten, over hen gezegevierd had. 

Anderen menen dat het door het zegevieren is, dat ze openlijk tentoongesteld werden. 

 

De meest letterlijke betekenis wordt echter zonder twijfel weergegeven door de Statenvertaling: het 

was door het kruis dat Christus triomfeerde. In plaats van „triomferen” kan men ook lezen „in tri-

omf voeren”. In 2 Kor. 2:14 zijn het de gelovigen die „in triomf gevoerd worden” in Christus. 

 

Dit alles samenvattende, stellen we de volgende vertaling voor: „zich volledig ontdaan hebbende 

van de overheden en gezaghebbers, heeft Hij die openlijk tentoongesteld en door hetzelve (kruis) 

hen in triomf gevoerd.” 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over Paulus 
 

-C-. Het verblijd me dat u mijn visie inzake vorige onderwerpen zijt gaan delen. We hebben nu 

meerdere punten besproken en daaruit is te zien dat menige zoon van Israël al in het verleden tot de 

geboorte van boven is gekomen. Daarom hebben sommigen dan ook in Christus geloofd, bij zijn 

komst in vernedering. 

 

De twaalf Apostelen der besnijdenis nodigden ook de Joden uit tot bekering, die kon voeren tot de 

wedergeboorte. 

 

Maar toch was dit, wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën noemt „het eerste onderwijs aan-
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gaande Christus”. In ons gesprek over de rechtvaardiging hebben we gezien dat Paulus, de Apostel 

der volken, verder is gegaan. Na de wedergeboorte kan er geloof zijn in de opgestane Christus-

Jezus, sterven t.o.v. de zonde en deel hebben - naar de positie -  aan de absolutie rechtvaardigheid 

van de verheerlijkte Zoon des mensen: God geopenbaard in het vlees. 

 

-J-. Maar ik wilde U nu nog een en ander vragen over het onderwijs van Paulus. U weet hoe de 

ontwikkelde joden zich steeds verzet hebben tegen dit onderwijs. Men geeft toe dat hij steunt op ve-

le gedachten die de Joden kunnen aanvaarden, maar beweert dat hij er misbruik van maakt en te 

scherpe conclusies trekt. Door onze vorige gesprekken heb ik wel gemerkt dat men vaak Paulus 

verkeerd heeft begrepen en hem heeft veroordeeld om wat hij niet heeft geschreven, maar voor wat 

men meende dat hij geleerd had. U hebt het mij al duidelijk gemaakt, dat hij de Wet niet gering 

schatte en dat hij ook niet beweerde dat ze had opgehouden door de dood van Christus. Dat nu nog, 

en ook nog in de toekomst, de Wet kan dienen om de Jood tot Christus te leiden. Maar er zijn nog 

andere dingen die ik niet begrijp en niet kan aanvaarden. 

 

-C-.  Begin maar gerust met de hoofdbezwaren. 

 

-J-. In een van onze eerste gesprekken zei u terloops, dat de christenen van af de eerste eeuwen heb-

ben beweerd dat hun Kerk de plaats had ingenomen van Israël. Maar was dat niet omdat Paulus de 

christenen al „het Israël Gods” had genoemd? Past hij de vrije aanhaling van Hos. 1: 9-11 en 2: 22 

„Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn volk” niet toe op de bekeerde heidenen? Zegt hij niet dat er 

geen onderscheid is tussen Jood en Griek? Handelt hij niet over de „val” van Israël en het „inenten” 

van de volken op de goede olijf, waarvan de takken waren afgebroken. Er zijn nog meer schrift-

plaatsen, die schijnen aan te tonen, dat Paulus wel degelijk dacht dat Israël slechts een symbool was 

van het „ware Israël”, de christelijke Kerk. 

 

-C-. Ik zou U eenvoudig kunnen antwoorden dat de Apostel duidelijk heeft gezegd dat heel Israël 

behouden zal worden, dat zij naar de verkiezing geliefden zijn en dat de genadegaven en de roeping 

Gods onberouwelijk zijn, Rom. 11: 25-29. 

 

-J-. Maar dergelijke uitdrukkingen kan men ook „vergeestelijken”. Het zou daarom beter zijn als U 

meer in detail de schriftplaatsen wilde bespreken, waarheen ik verwees. 

 

-C-. Goed. Dan beginnen we maar met Gal. 6: 16: „En allen die zich naar die regel zullen richten - 

vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël Gods”. Hier is sprake van twee 

groepen: 1. zij die naar „die regel” zullen wandelen, 2. het Israël Gods. 

 

Uit wie bestaat de eerste groep? Hij wordt natuurlijk gevormd door hen waarover de hele brief aan 

de Galaten handelt en waarvan Gal. 3: 27 zegt: „Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 

met Christus bekleed”. We hebben hierover gesproken in verband met de rechtvaardiging door het 

geloof. Het gaat hier niet over mensen die in water gedoopt werden, maar over hen die in Christus 

zelf „gedompeld” zijn, die met Christus gestorven zijn en, in ware geestelijke gemeenschap met 

Hem, deel hebben aan zijn gerechtigheid. Dit betreft hun positie. In Gal. 5: 25 zegt Paulus dan: „In-

dien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden”. Dit betreft de „wan-

del”. De Statenvertaling vertaalt hier het Griekse stoicho door „wandelen”, evenals in Gal. 6: 16, en 

zo ziet men beter het verband tussen die twee schriftplaatsen. 

 

Wat is nu de tweede groep? Paulus heeft steeds onderscheid gemaakt tussen twee soorten zonen Is-

raëls: „Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël”, Rom. 9: 6. Er zijn kinderen van het 

vlees en kinderen der belofte. In 1 Kor. 10:18 gebruikt hij de uitdrukking „het Israël naar het 

vlees”. De kinderen der belofte kunnen daarom „het Israël Gods” genoemd worden. 
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Hieruit besluiten we dat de tweede groep overeen stemt met de „rest” waarover Jes. 10: 22 handelt, 

dat zich bekeerd heeft. Het zijn de „godvrezende” Joden, die in de toekomende aioon de volken tot 

de Here zullen leiden. In de brief aan de Galaten spreekt Paulus vooral over de eerste groep, maar 

hij denkt ook aan de godvrezende Joden die toen leefden, en aan de prachtige toekomst van zijn 

volk. 

 

-J-. Het schijnt mij dan ook duidelijk dat Paulus met „Israël Gods” geen gelovige uit de volken aan-

duidde. Weet U dat die vredewens van de Apostel mij herinnert aan sommigen onzer gebeden? Een 

er van luidt ongeveer als volgt: „Leg vrede en erbarmen op ons en op uw hele volk Israël”. 

 

-C-. Voor wat nu de aanhaling van Hosea, in Rom. 9: 25, betreft, dit vers moet natuurlijk in verband 

met het hele hoofdstuk gelezen worden. We hebben al gezien dat hij onderscheid maakt tussen de 

Israëlieten der belofte, vs. 8, en Israël naar het vlees. In vs. 27 haalt hij dan ook de woorden van Jes. 

10 aan, betreffende de „rest”. De andere citaten, van vs. 25 en 26 uit Hosea, betreffen ook letterlijk 

Israël. Maar in dit hoofdstuk handelt Paulus ook over de zegening der volken. Niet alleen Mozes, 

maar de meeste profeten hadden inderdaad over de bekering der volken gesproken. In Zach. 2:11 

lezen we bijv.: „Vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen”. Maar dat wil niet zeggen, dat dit volk (uit de 

volken) Israël kan genoemd worden, of dat beide de bekeerden uit Israël en de volken een nieuw Is-

raël zullen vormen. Het is Israël, Gods uitverkoren volk, dat als taak heeft een bekeerd „volk” uit de 

volken te vormen, een groep Heidenen tot Christus te leiden. Voor wat de roeping Gods betreft van 

de natie Israël blijft er dus - op nationaal gebied - scheiding tussen het uitverkoren volk en „Gods 

volk” uit de volken. 

 

Maar tussen Israël, Gods uitverkoren volk, en Gods volk (uit de volken) bestaat er toch in sommige 

opzichten een overeenkomst: evenals Israël eens „niet-mijn-volk” was en daarna Gods volk, zo wa-

ren de Heidenen ook eerst „niet- mijn-volk” en zou daarna een groep uit hen Gods volk worden. 

Daarom gebruikt Paulus in vs. 25 het woord „gelijk”: „Gelijk Hij ook bij Hosea zegt”. Voor wat de 

overgang van „niet-mijn-volk” tot „mijn volk” betreft kunnen de woorden van Hosea dus in zekere 

zin toegepast worden op de volken, al waren die woorden werkelijk bestemt voor Israël. 

 

-J-. Begrepen. In de Griekse Schriften blijft Israël dus steeds Israël. Wilt U nu iets zeggen over de 

Schriftplaats waar Paulus schrijft dat er geen verschil bestaat tussen Jood en Griek? 

 

-C-. U bedoelt natuurlijk Gal. 3: 28: „Hierbij is geen sprake van Jood of Griek”. Maar U weet, dat 

deze brief de bijzondere geestelijke positie „in Christus” betreft, waar de mens die in Christus-Jezus 

gelooft (d.i. niet slechts in God als Schepper, of in Christus als gekruisigd, maar in de opgestane en 

verheerlijkte Zone Gods) in nauwe geestelijke gemeenschap met Hem is. In die geestelijke „sfeer”, 

in Christus, zijn ze allen één, of ze nu naar hun geboorte Jood of Griek zijn. Maar die mensen leven 

nog op aarde, en naar de sociale toestanden op aarde zijn er nog steeds onder hen slaven en vrijen, 

in sexueel opzicht zijn er nog mannen en vrouwen. Zo bestaat er ook op nationaal gebied (en naar 

de roeping op aarde) Jood en Griek. 

 

-J-. Paulus zei dus niet dat een Jood ophield Jood te zijn als hij in Christus geloofde. Maar waarom 

beweert hij dan dat Israël als volk „gevallen” is? 

 

-C-. Men heeft, inderdaad, Rom. 11: 11 als volgt vertaald: „Door hun val is het heil tot de heide-

nen gekomen”. Maar let nu op de tegenstelling met het begin van het vers: „Zij zijn toch niet zo 

gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet!” 

 

-J-. Men vraagt zich af hoe geleerde mensen zo iets kunnen schrijven. Maar wat bedoelde Paulus 

dan? 
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-C-. Paulus gebruikte het woord „paraptoma”, dat door „val” vertaald wordt op deze plaats, terwijl 

het elders door „overtreding” wordt weergegeven. De eigenlijke betekenis is „misstap”. Door hun 

„struikelen” begingen ze een misstap, maar ze waren nog niet „gevallen”. 

 

-J-. Welke misstap? 

 

-C-. Het niet erkennen, allereerst in Jeruzalem, en later in de steden der verstrooiing, dat Jezus de 

Christus was. Zo komen we van zelf tot het „inenten” van de volken. Wat zegt Rom. 11: 17? 

 

-J-. „Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt 

en aan de saprijpe wortel van de olijf deel hebt gekregen “. Ik veronderstel dat die weggebroken 

„takken” de groepen Joden voorstellen van de steden waar Jezus al als Messias werd verworpen? 

 

-C-. Inderdaad. De „edele olijf” stelt Israël voor in verband met zijn geestelijke zegeningen, en die 

olijf bestond nog in die tijd, al waren al delen „weggebroken”, bijv. de groepen van Jeruzalem, An-

tiochië en Korinthe. Groepen uit de volken werden ingeënt, niet op de olijf, niet op Israël, maar op 

de wortel, tussen de nog overgebleven takken. Zo hadden die heidenen al deel aan de vettigheid van 

die wortel. We kunnen hier gerust die wortel beschouwen als een voorstelling van de aan Abraham 

beloofde zegeningen, die niet alleen Israël zouden betreffen, maar later ook de volken. De „vet-

tigheid” van die wortel wijst op de geestelijke zegeningen, niet op nationale of andere zichtbare ze-

geningen. Ook niet op een godsdienstige organisatie. 

 

-J-. Inderdaad, in de Hebreeuwse Schriften stelt de olie (bijv. van de olijf) steeds geestelijke zege-

ningen voor. Dit beeld betekent dus niet dat gelovigen uit de volken op Israël zijn ingeënt en er al-

dus een „geestelijk” Israël zou ontstaan, en nog minder dat een christelijke Kerk Israël zou vervan-

gen. 

 

-C-. Beiden zijn afzonderlijk in contact met de wortel, hebben deel aan de zegeningen die uit de 

wortel voortkomen, maar vormen geen nieuwe olijf. Weet U dat, bij de olijfteelt, men nooit op de 

„boom” of de al bestaande takken inent, maar steeds op de wortel? 

 

-J-. Ik had nog een paar andere moeilijkheden met wat men van Paulus vertelt, maar het is mij nu 

duidelijk dat men Paulus is gaan lezen vanuit de vooropgestelde mening dat de Kerk Israël had ver-

vangen. Ook het „gehele Israël” van Rom. 11: 26 betekent het zaad van Izaak (Rom. 9:7), be-

staande alleen uit Israëlieten. Dit herinnert mij de woorden van Jes. 59: 20: „Maar als Verlosser 

komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtredingen bekeren”. 

 

-C-. Als conclusie van ons gesprek kunnen we dus zeggen, dat de gedachte dat de Kerk Israël ver-

vangt en het „ware” of „geestelijke” Israël is, om de meer gematigde opvatting volgens welke dit 

„ware Israël” zou bestaan uit Kerk en Israël, hun oorsprong niet hebben bij Paulus. Deze gedachten 

kwamen op na het jaar 70 toen de laatste „tak” van de olijf, namelijk de joodse groep van Rome, 

werd weggebroken, Hand. 28: 28, en de tamme olijf, die de geestelijke zegeningen van Israël als 

volk voorstelde, gans verdwenen was. Israël werd tijdelijk terzijde gezet voor het uitvoeren van het 

object van zijn uitverkiezing: de volken tot zegen te zijn. Toen begonnen de christenen te beweren 

dat zij het ware Israël waren, vergeestelijkten al de beloften aan dit volk gedaan en eigenden zich 

die beloften toe. Nu is het tragische van het geval, dat de Joden door deze verkeerde uitleg er vast 

van overtuigd zijn dat Paulus zijn volk heeft verraden. Zo heeft men dan een grote hinderpaal ge-

plaatst op de weg die hen tot bekering had kunnen leiden, ik bedoel natuurlijk bekering tot Christus. 

 

-J-. Als de christenen een nuttig „gesprek” willen aanknopen met de Joden, zouden ze moeten be-

ginnen Paulus beter te verstaan. 
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-C-. Ik stel U voor de volgende maal te handelen over het feit dat de gedachte, dat de Kerk Israël 

heeft vervangen ook aanleiding heeft gegeven tot de ontwikkeling van het antisemitisme. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 73. 

HET TWEEDE BUITENDEEL. 

Het tweede buitendeel omvat hoofdstuk 9-16 en heeft vier hoofddelen: hoofdstuk 9 -11, 12 en 13; 

14 - 15: 7 en 15: 8 - 16: 23; het wordt afgesloten door 16: 25 - 27 dat de samenvatting van de Brief 

geeft. (Zie de structuur aan het begin van de Brief). 

 

X Gods roeping en verkiezing onberouwelijk. 

Rom. 9-11. 

 

Het eerst hoofddeel bevat vijf onderdelen: 

 

A
1
 / 9: 1-5   Paulus’ droefheid over Israëls falen. Lofverheffing: Christus is God over allen,  

te prijzen gedurende de aionen (vs. 5). 

 

       B
1
 / 9: 6-29   Het overblijfsel behouden. - Ontferming over sommigen. 

 

C / 9:                 C / 9: 30 - 11: 10   De Steen des aanstoots. Christus het einddoel der wet en ter  

        rechtvaardiging voor een ieder die gelooft. 

 

       B
2
  / 11: 11 - 32   Geheel Israël behouden. Allen genadig.  

 

A
2
  / 11: 33 - 36 Paulus’ lofprijzing over Gods wegen. - Lofverheffing: Uit Hem en door Hem en 

       tot Hem alle dingen. Hem de heerlijkheid gedurende de aionen. (11: 36). 

 

(Ook deze structuur is weer van Chas. H. Welch en ontleend aan The Epistle to the Romans, dl. 

XXVII van The Berean Expositor, jrg. 1937, blz. 157). 

 

Naar men ziet opent dit gedeelte met Paulus’ droefheid over Israëls verharding en sluit het met een 

lofprijzing voor Gods bestel. Dan laat hij zien dat er in deze aioon slechts een overblijfsel behouden 

wordt, de ontferming slechts over een deel gaat. Uiteindelijk wordt geheel Israël behouden en zal 

God hun allen genadig zijn. In het centrale gedeelte vinden we dat, hoewel Christus de Steen des 

aanstoots is voor Israël, Hij is ter rechtvaardiging voor ieder die gelooft, 10: 12. Hier vinden we dus 

een brede kring, en is er geen onderscheid. Hij is Heer van allen, rijk over allen die Hem aanroepen. 

 

A1  Paulus’ droefheid om Israëls falen. 

Rom. 9: 1-5. 

1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt dit mede door heilige 

geest; 2. ik heb een grote smart en een voortdurend hartenleed. 3. Want zelf wenste ik eens van 

Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4. im-

mers zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en 
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de wetgeving en de eredienst en de beloften; 5. hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees 

betreft, Christus, die over allen is God, te prijzen gedurende de aionen, Amen. 

 

Rom. 9: 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt dit mede 

door heilige geest; 2. ik heb een grote smart en een voortdurend hartenleed. 

 

In vers 1 geeft Paulus een drievoudige betuiging van zijn hartenleed over Israël; hij zegt dat hij de 

waarheid spreekt, niet liegt en zijn geweten mede getuigt in heilige geest. We vinden ook elders 

zulke krachtige verzekeringen (2 Kor. 1: 23; 2: 17: 11: 31: Gal. 1: 20). 

 

De meeste vertalingen zetten hier hoofdletters: in de Heilige Geest, ter aanduiding van Zijn Per-

soon. In het Grieks ontbreekt het lidwoord, wat echter besloten kan zijn in het voorzetsel; toch me-

nen we dat we hier beter doen te denken aan de verlichting of beïnvloeding door de Heilige Geest 

dan aan Zijn tegenwoordigheid in Paulus, daar deze zich in de gemeenschap, de sfeer van Christus 

stelt: hij spreekt de waarheid in Christus, hier: als in Christus’ tegenwoordigheid. Hoe ook genomen 

- de onderscheiding van de Geest als Persoon en als gave blijft een moeilijke zaak - één ding is ze-

ker: het is Paulus er alles aan gelegen dat zijn lezers en hoorders te Rome er ten volle van overtuigd 

zullen zijn of worden dat hij zijn volk niet ontrouw is geworden of verguist, al is hij de apostel der 

Volken. Hij is een Israëliet, een Hebreeër uit de Hebreeën en heeft de liefde tot zijn volk behouden 

al heeft men hierover mogelijk een andere mening gehoord of verkregen. Hij heeft over hun verhar-

ding een grote droefheid en een voortdurend hartenleed. 

 

Rom. 9: 3. Want zelf wenste ik eens van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broe-

ders, mijn verwanten naar het vlees; 

 

De S.V. zet het Gr. werkwoord over door: “ik zou zelf wensen”, waaraan ze nog het woord „wel”, 

dat de tekst niet heeft, toevoegt. De Nwe Vert. is haar hierin gevolgd, evenzo de Leidse en Brouwer. 

Men vindt deze overzetting ook in vreemde talen. Volgens deze vertalingen drukt Paulus hier een 

wens uit die hij bij het schrijven van deze Brief had, n.l. om verbannen te worden van Christus. 

Echter, het Grieks heeft hier een verledentijd vorm, „wenste”; deze vorm vinden we in het meer-

voud in Handelingen 27: 29 waar Lukas schrijft dat de schepelingen „wensten dat het dag werd”. 

Dit „wensten” is de beschrijving van wat zij toen gaarne zagen komen, evenals het „wierpen” er 

vlak voor een handeling is die zij toen deden. Paulus nu zegt in Rom. 9: 3 dat hij vroeger, eertijds 

iets wenste; het „wenste” moet dus niet opgevat worden als „ik zou (wel) willen”, maar is de weer-

gave van een verlangen dat hij eenmaal in het verleden had; duidelijkheidshalve kan men het verta-

len door een voltooid tegenwoordige tijd. De Vert. van Voorhoeve geeft het als zodanig weer, ze 

zet: „want ikzelf heb gewenst door een banvloek van Christus gescheiden te zijn”. Wij plaatsten er 

„eens” bij. 

 

Ikzelf: De Gr. term “autos ego” komt behalve in Lk. 24: 39 en Handelingen 10: 26 alleen bij Paulus 

voor en wel in 2 Kor. 10: 1; 12: 13 en Rom. 7: 25; 9: 3; 15: 14. Hij geeft een sterke beklemtoning 

aan. De liefde van Paulus voor zijn ongelovige volksgenoten, zijn „maagschap”, d.i. de uit één 

voorvader gesprotenen, ging zover dat hij zelf eens verbannen wenste te zijn en niet zij die het 

evangelie weerstonden. 

 

Het woord „vervloeking”, Gr. „anathema”, wordt in de Septuaginta vaak gebruikt als vertaling van 

het Hebr. woord voor „ban”, datgene wat verbannen is. Zie Lev. 27: 28; Deut. 7: 26. In het N.T. 

vindt men het in Handelingen 23: 14; 1 Kor. 12: 3; 16: 22; Gal. 1: 8, 9; het betekent wat aan het 

Goddelijk gericht is prijsgegeven. Paulus wilde dus eens door de vloek van de gemeenschap met 

Christus afgesneden worden. 
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Paulus drukt zich hier nog sterker uit dan Mozes. Deze vroeg, terwille van Israël, uit Gods boek, het 

boek des levens, uitgedelgd te mogen worden, daaruit weggestreept, Ex. 32: 32. God had tot hem 

gezegd dat Hij het hele volk wilde verteren, vs. 10, en dat Hij hem tot een groot volk wilde maken. 

Maar Mozes vraagt of hij mag sterven en het volk leven. Niet alleen wil hij zijn overige levensjaren 

ten koste geven maar God moge hem ook uit het levensboek delgen, d.i. hem geen aionisch leven, 

dat van de toekomende eeuw, schenken.  Paulus nu ging nog verder; hij wilde voor zijn volk met de 

ban geslagen worden, een vloek over zich halen. 

 

Dit wenste hij eenmaal, het was mogelijk vlak na zijn bekering. Toen hij door Christus zelf onder-

wezen was en gezien had dat Zijn wegen anders en hoger zijn dan de onze, heeft hij dit standpunt 

verlaten en is gekomen tot wat hij in het verdere van dit en de twee volgende hoofdstukken schrijft 

over de verkiezing en Gods leiding van het deel tot het geheel. 

 

Rom. 9: 4. immers zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de 

verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;  

 

In dit gedeelte geeft Paulus Israëls voorrechten weer, nadat hij deze verzen door een bijzonder sa-

mengesteld voornaamwoord aan vs. 3 verbonden heeft. We hebben de weergave benaderd door te 

zetten, zij zijn immers Israëlieten. 

 

De aanneming tot zonen. Israël neemt een bijzondere plaats in, het is Gods volk en werd verkoren 

om in een nadere verhouding tot Hem te staan. Dit blijkt uit de opsomming hunner weldaden. Zij 

zouden het eerst tot zonen gesteld worden. In beginsel was Israël al Gods eerstgeboren volkenzoon, 

Ex. 4: 22. God heet hun Vader, Deut. 32: 6, zij zonen (Hebr.), Jes. 1: 2, 63: 16. Maar de nationale 

roeping zou moeten leiden tot een geestelijke positie, zij zouden moeten gaan wandelen in de voet-

stappen des geloofs van hun vader Abraham en zo komen tot de rechtvaardiging door het geloof in 

de Zoon en Diens werk. Dat ook tevens de Heidenen daarin zouden delen blijkt al uit Abrahams 

roeping en in de beoefening van zijn geloof toen hij nog onbesneden was, Rom. 4, maar door de 

verkiezing van Israël kreeg dit daarna de voorrang. „Eerst de Jood”. 

 

De heerlijkheid. Dit is de inwoning van Gods heerlijkheid in hun midden, Ex. 16: 10; 40: 34; 2 

Kron. 7:1; Ez. 9: 3; 

 

De verbonden. Dit zijn de verschillende verbondssluitingen die de Here met Abraham en Israël ge-

maakt heeft; Gen. 15: 18; 17: 2, 4-8, 9-14; Ex. 24: 7; Deut. 29: 1 e.v.; Jer. 31: 31-34. 

 

De wetgeving. Met het oude verbond was de wetgeving verbonden; hierin treedt de Here op als Ko-

ning voor Zijn volk. 

 

De eredienst. Deze diende met zijn offers om het volk tot het besef van zonde te brengen en Chris-

tus als het ware Lam noodzakelijk te maken. 

 

De beloften. Dit zijn de beloften van het nationaal herstel na hun bekering, Israëls schone toekomst 

en het heil der volken en in het bijzonder de Messiaanse beloften, die van lijden en heerlijkheid met 

de uitwerking van het welbehagen des Heren. 

 

De vaderen. Na dit vijftal, verbonden door het woord „en”, noemt de apostel nog de vaderen, waar-

onder we zeker wel de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob (of Israël) te verstaan hebben, een ver-

binding die we vijftien maal vinden, terwijl het verbond met Abraham, Izaak en Jakob vijfmaal en 

de God van Abraham, Izaak en Jakob zevenmaal in het O.T. en vijfmaal in het N.T. voorkomt. 
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De Christus. Als achtste heerlijkheid die alle vorige overtreft, volgt dan: “en uit wie de Christus is.” 

Echter, er is hier een beperking: Deze is maar niet een zoon dezer vaderen, al is Hij de Zoon van 

Abraham, Mt. 1:1; Gal 3: 16. Hij is dit voor wat betreft Zijn vleselijke afstamming. Uit Maria is Hij 

vlees en bloed deelachtig geworden; meer niet, want Hij is naar Zijn Wezen God, over allen, te prij-

zen en dit zal zijn in, gedurende, de aionen. 

 

De S.V. zet: God boven allen. Dit is in wezen wel waar, maar staat hier niet. Het Gr. voorzetsel is 

“epi” en wordt gevolgd door de tweede naamval, het betekent hier: gesteld over, macht hebbend 

over. We vinden het ook in Mt. 24: 45, 25: 21; Handelingen 6: 3, 8: 27 , waar de St. Vert „over”, en 

in Ef. 4: 6, waar ze „boven” zet. Het heeft niet de betekenis van „meer dan” maar „over”, boven ge-

ordend. Christus heeft macht over alle dingen. 

 

De tweede bepaling is dat Hij God is. Men heeft dit willen loochenen en gezegd dat de verheerlij-

king die nu volgt betrekking heeft op God, dus dat men moet lezen: God is te prijzen gedurende de 

aionen. Achter „allen” wil men dan een punt zetten. Schriftuurlijk is dat niet vol te houden. Zulk 

een lofprijzing begint steeds met „geprezen” of „geloofd” of andere soortgelijke woorden die dan 

voor „God” staan, zie bijv. Ps. 31: 22; 41: 14; 72: 18, 19; 89: 53; 106: 48; Lk. 1: 68; 2 Kor. 1: 3; 1 

Petr. 1: 3; Ef. 1: 3. 

 

Christus is in wezen God, de lichamelijke God, de Zich vroeger aan Israël geopenbaard hebbende 

God, die wat het vlees aangaat uit Israël is, geboren uit de maagd; nadat Hij Zich ontledigd had, 

maar die naar Zijn. Wezen is voor Abraham. Dit is een verborgenheid, een geheim, zoals Paulus 

zegt in 1 Tim. 3: 15 en 16, waar we de tekst aldus kunnen lezen: Een pilaar en vastheid der waar-

heid en buiten alle twijfel groot is de verborgenheid der godzaligheid: God geopenbaard in het 

vlees.         Tot zover de vertaling van Rotherham. 

 

Rom. 9: 5. hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, Christus, die over allen is 

God, te prijzen gedurende de aionen, Amen. 

 

Te prijzen in, gedurende, de aionen. De S.V. zet de grondtekst „eis tous aionas”, wat meervoud is, 

doordat de vertalers geen overzicht hadden over het voornemen der eeuwen, onjuist over door: in 

eeuwigheid Het meervoud van aioon vertaalt ze echter in Ef. 2: 7 wel in het meervoud: in de toe-

komende eeuwen, waarom dan ook hier niet? Christus zal geprezen worden gedurende de aionen, 

dit zijn, evenals in Ef. 2: 7, de (twee) toekomende aionen, n.l. als Hij over het Huis Jakobs regeert 

in die aionen, Lk. 1: 33, waar we precies dezelfde term hebben als in Rom. 9: 5. Dit wil niet zeggen 

dat Hij het nu niet wordt, maar betekent dat Hij Zich dan als God over allen zal openbaren en men 

in brede lagen Hem zal loven, wat nu slechts door weinigen gedaan wordt. 

 

Amen. Dit woord dat vele malen voorkomt en merendeels door „voorwaar” vertaald is, vinden 

we in Romeinen vijfmaal: 1: 25 (weer na: te prijzen in de aionen) 9: 5; 11: 36 (weer na: in de aio-

nen), 15: 33; 16: 27 (In 16: 20 laten de betere teksten het weg en in 16: 24 geheel.) Het drukt de ze-

kere bevestiging uit van het voorgaande. 

 

B1 Het overblijfsel wordt behouden. 

Rom. 9: 6-29. 

 

Dit gedeelte heeft vier onderdelen: Vs. 6-13 dat handelt over de kinderen van Abraham (7-9) en van 

Izaak (10-13); vs. 14-18 dat spreekt over barmhartigheid en verharding; vs. 19-23: Gods soevereini-

teit; vs. 24-29: de roeping van gelovigen uit Joden en Heidenen. 
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De kinderen van Abraham en van Izaak. 

 

Rom. 9:  6-13. 

6. Het is echter niet zo dat het woord Gods gefaald zou hebben, want niet allen uit Israël (gebo-

ren) zijn Israël. 7. Evenmin zijn zij, omdat zij Abrahams zaad zijn, allen kinderen, maar (er 

staat): In Izaak zal u (het) zaad genoemd worden 8. Dat is: Niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen Gods maar de kinderen (geboren) krachtens de belofte rekent Hij tot zaad. 9. Want dit is 

het woord der belofte: Omtrent deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben. 10. En dit 

niet alleen, maar (daar is) ook Rebekka, die zwanger was van één, onze (voor) vader Izaak. 11. 

Want toen (de kinderen ) nog niet geboren waren, goed noch kwaad gedaan hadden, werd - opdat 

het voornemen der verkiezing (dat) niet afhankelijk is van (menselijke) daden kracht zou hebben 

tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. 13. Gelijk (ook) geschreven staat: Jakob 

heb Ik lief, maar Ezau haat Ik. 

 

Vs. 6-9. Paulus is met droefheid vervuld omdat Israël bezig is zich te verharden, Gr.: te vereelten. 

Het is daarom heel begrijpelijk dat hij de vraag stelt of dit nu geen bewijs is dat Gods woord gefaald 

heeft, niet is uitgekomen, letterlijk uitgevallen. Dit is echter niet mogelijk. Men moet zien, dat de 

belofte aan Israël niet alle Israëlieten hoofd voor hoofd betreft. Allen uit Israël, d.i. Jakob, geboren, 

zijn daarom nog niet Israël, strijder Gods. De natuurlijke en vleselijke afstamming uit Israël doet 

wel leven onder de uitwendige voorrechten van het verbond: zoals het kennen van Gods naam, van 

de gegeven beloften en het dragen van het teken des verbonds, maar leidt daarom nog niet tot de be-

snijdenis des harten. Daarvoor is meer nodig. 

 

Paulus licht dit nu met twee voorbeelden toe. Uit Abraham zijn voor Sara’s dood twee kinderen ge-

boren, maar deze hebben daarom nog niet aanspraak op de erfenis. Hoewel ook Ismaël een zoon 

was, ging de belofte niet op hem over maar op Izaak, Gen. 21: 12. 

 

Deze belofte gold allereerst het land: “Ik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschap-

pen geven, het gehele land Kanaän, tot een bezitting der eeuw”. Maar ze ging verder: er staat bij: 

“Ik zal hun tot een God zijn”, Gen. 17: 8. En dit houdt tevens in: “in uw zaad zullen gezegend 

worden alle volken der aarde”, Gen. 12: 3; 26: 4. Deze belofte gelden niet Ismaël maar Izaak. 

 

Ismaël was naar het vlees geboren. Dit wil niet zeggen: in zuiver vleselijke lust, maar naar mense-

lijke overlegging, zie Gen. 16: 1-4. Abram en Sara wilden God behulpzaam zijn bij de vervulling 

der belofte: dit nu wordt door God uitgesloten. Hij wil een zoon geven die Hij belooft; de belofte is 

uitsluitend van Hem en hierin wordt een voornemen uitgewerkt dat op verkiezing berust. 

 

Nu zou men kunnen zeggen: Izaak was de zoon van de wettige vrouw, de eigenlijke, vrije huis-

vrouw, Ismaël die der dienstmaagd, der slavin, dus een van de tweede rang. Opdat we zo niet zou-

den redeneren, wordt ons nog een tweede voorbeeld gegeven waarbij het twee broeders geldt, uit 

één vader en één moeder geboren. En dat niet alleen, maar zelfs tweelingen, in één verwekt. Daarbij 

werd de keuze al gedaan vóór de geboorte. Kon men aan Ismaël nog verkeerde daden toeschrijven 

zodat hij van zijn eerstgeboorterecht moest afzien, hij was veertien jaar toen Izaak geboren werd - 

de tweeling van Izaak en Rebekka hadden goed noch kwaad gedaan, waren nog ongeboren en toch 

werd de een uitgekozen en boven de ander gesteld. Jakob werd uitverkoren, niet omdat hij beter 

was, maar alleen omdat God dit zo wilde, opdat zou blijken dat Gods verkiezing niet afhankelijk is 

„uit de werken” d.i. van menselijke daden, maar zuiver van de wil van Hem die roept gelijk Hij wil. 

Jakob zou de zegendrager worden van Abrahams belofte, Gen. 28: 14 (wat nog onvervuld is). 

 

De overzetting in de Nieuwe Vert. met haar: “De oudste zal de jongste dienen” is onjuist, de S.V. 

heeft hier juist vertaald. Zowel in het Hebr. als in de Septuaginta als in het Gr. N.T. staat: de meer-

dere zal de mindere dienen. Het bijv. naamwoord „groot” wordt in de Schrift gebruikt voor „oud-
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ste” in bijv. Gen. 27: 1 waar Ezau heet „zijn grootste zoon”, Hebr.: „zijn grote zoon”. Hieruit volgt 

dat Gen. 25: 23 geen betrekking heeft op de twee kinderen of zonen als zodanig, maar profetisch 

slaat op de twee uit hen af stammende volken. Het Hebr. woord „rab”, vertaald door „meerdere” 

komt enige honderden malen in het O.T. voor, maar is nergens door „oudste” vertaald. Als we aan-

nemen dat in Gen. 25: 23 gezegd zou zijn: „De oudste zal de jongste dienen”, dan zou het willen 

zegenen van Ezau door Izaak volkomen tegen Gods wil zijn ingegaan. Maar noch Izaak noch Re-

bekka wisten toen wie de meerdere en wie de mindere zou zijn. We weten het nu omdat de profetie 

historie is geworden. 

 

Uit de gebeurtenis  blijkt dat de Edomieten snel tot zekere grootheid kwamen. Toen Israël nog geen 

land ter woning had, waren de Edomieten al een gevestigd koninkrijk. Num. 20: 14-17 spreekt im-

mers van de koning van Edom. Edom was toen groter, want het kwam tegen Israël uit „met een 

zwaar volk en een sterke hand”, Num. 20: 20. Pas later kreeg Israël macht over Edom, door de 

verovering ervan door David, die bezettingen in Edom legde en de Edomieten tot knechten maakte, 

2 Sam. 8: 14; 1 Kron. 8: 13. Toch is deze onderwerping weer afgeschud, volgens Izaaks woord. 

Gen. 27: 40. De Profeten verwijten Edom leedvermaak over de ondergang van Juda en Jeruzalem 

door Nebukadnezar, waaruit zich zo duidelijk de oude vijandschap tussen beide volken openbaarde, 

Ps. 137: 7; Klaagl. 4: 21, 22: Ez. 25: 12-14; hoofdstuk 35; Am. 1: 11, 12. 

Jakob heb ik lief, maar Ezau haat Ik. Het Gr. heeft de feitsvorm (aoristus), waarbij de werking naar 

voren komt: het liefhebben en het haten gingen nog door. 

De tekst is citaat van Mal. 4: 2, 3a. In vs. 3b volgen de woorden: „en Ik heb zijn bergen gesteld tot 

een verwoesting en zijn erf voor de draken der woestijn”. In Maleachi’s dagen was Edom er nog, 

want het wilde de woeste plaatsen weer opbouwen. Dit zou niet lukken, want we lezen verder: „Al-

zo zegt de Here: Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken en men zal ze noemen landpale der godde-

loosheid en een volk op wat de Here vergramd is tot in eeuwigheid”, vs. 4. Josephus verhaalt dat 

eerst onder Johannes Hyrkanus, uit de Makkabeën, de nationale onafhankelijkheid van Edom ver-

nietigd werd; de bewoners zijn voor een deel door besnijdenis opgenomen in het volk dat de minde-

re was geweest. (Ruim een eeuw voor Christus). 

Toch is de ondergang niet definitief geweest. Edom zal andermaal herrijzen: in de eindtijd vinden 

we het terug met Moab en Amon. Het zal dan met deze ontkomen aan de hand van de Mens der 

zonde, Dan. 11: 41. Pas in de toekomende eeuw zal Israël het weer doen ondergaan, Jes. 11: 14. 

Dan zullen er „heilanden”, lees: bevrijders of verlossers (zoals in Richt. 3: 9), komen om Ezau's 

gebergte te richten, Ob.: 21 en zal Ezau’s huis tot een stoppel zijn en geen overgeblevene hebben, 

vs. 18. Edom wordt echter niet verworpen wegens de verkiezing van Jakob, maar om de trotsheid 

van zijn hart, Jer. 49: 16 en om het geweld aan zijn broeder Jakob aangedaan, Ob.: 10. 

Ezau gehaat. Het „haten” van Ezau door de Here is niet het zondige menselijke haten maar het ha-

ten dat van ons gevraagd wordt t.o.v. vader moeder, vrouw en kinderen, Lk. 14: 26, dat is het ach-

terstellen van hen t.o.v. de Heer Jezus, Bij Ezau is het, het achterstellen door God t.o.v. Jakob, 

waarbij hem niet het land vloeiende van melk en honig maar het woeste gebergte van Seïr ter wo-

ning werd toegewezen, iets wat Ezau zelf gezocht had. Tevens was het, het hem niet begiftigen met 

de zegeningen van Rom. 9: 4, 5; en uiteindelijk het hem niet stellen tot zegendrager voor de Volken, 

de grote Abrahamietische zegen die Jakob (met Izaak) ten deel viel, Gen. 28: 14 (26: 4). God is vrij 

en handelt naar verkiezing. 

Er zij nogmaals op gewezen dat het „liefhebben” en het „haten” niet de persoonlijke verkiezing be-

treft, maar het al of niet begiftigen van volken en het al of niet ten zegen stellen van natiën. 
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DEEL XXXII  No. 8.  AUG. 1960

 

Over geestelijke wezens 
 

door S. Van Mierlo, 

 

AANHANGSEL 3. 

 

OVER WOLKEN. 
 

In Oud en Nieuw Testament wordt dikwijls over wolken gesproken in verband met de tegenwoor-

digheid des Heren, de opname en wederkomst van Christus en dergelijke “bovennatuurlijke” ge-

beurtenissen. Het kan daarom nuttig zijn na te gaan van welke wolken er daar sprake is, want ieder-

een weet dat het woord „wolk” in meerdere verbanden gebruikt wordt: bijv. voor een wolk in de 

aardse atmosfeer bestaande uit waterdeeltjes, voor een wolk van rook, van insecten enz. 

 

In het O.T. is „wolk” meestal de vertaling van “gab”, „ganan” of„ganan”. 

 

Het eerste woord duidt eigenlijk letterlijk geen wolk aan, maar een „dichtheid” of „donkerheid”, zo-

als men kan zien uit Ex. 19: 9 waar men in de Statenvertaling leest: „in een dikke wolk”, en in de 

Nieuwe Vertaling: „in een donkere wolk”. Letterlijk staat er: „in de dichtheid (of donkerheid) van 

een wolk”, waar „wolk” de vertaling is van het tweede bovenvermelde woord „ganan”. In de meeste 

andere plaatsen vertaalt men „gab” door „wolk”. Dit woord op zichzelf staat nooit in verband met 

een bovennatuurlijke verschijning. 

 

Het laatste woord, „ganan”, komt alleen in de Aramese tekst van Dan. 7: 13 voor, en betekent het-

zelfde als het Hebreeuwse „ganan”, namelijk „wolk’ . 

 

Laat ons nu in het bijzonder dit woord „ganan” nagaan. Enkele malen duidt het een gewone wolk, 

bestaande uit waterdeeltjes, aan, Gen. 9: 13, 14, 16; Job 7: 9. Een paar malen wordt het gebruikt 

voor de wolk (St. Vert. „nevel”) van het reukwerk in de tabernakel, Lev. 16: 13; Ezech. 8:11. Maar 

meestal (méér dan 50 keer) duidt het een bijzonder verschijnsel aan, bijv. de wolkkolom die Israël 

in de woestijn leidde, de wolk op de Sinaï en op de tabernakel. In al die gevallen is het een zichtbaar 

teken van Gods tegenwoordigheid of gemeenschap. We halen enkele teksten aan: 

 

Ex. 13: 21 “En de Here (JHVH) toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij 

hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen verlichtte, om voort te gaan 

dag en nacht”. 

 

Ex. 14: 24 “En het gebeurde in dezelfde morgenwake, dat de Here, in de kolom des vuurs en der 

wolk, zag op het leger der Egyptenaren”. 

 

Ex. 16: 10 „De heerlijkheid (kabód) des Heren verscheen in de wolk”. 

 

Ex. 19:9 „En de Here zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk”. 

 

Ex. 24: 16-4 8 „En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 

zes dagen, en op de zevende dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heer-
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lijkheid des Heren was als een verterend vuur, op het opperste diens bergs, in de ogen der kinde-

ren Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk”. 

 

Ex. 33: 9-41 „Als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in 

de deur der tent; en Hij sprak met Mozes. Als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der 

tent, zo stond al het volk op, en zij bogen zich, een ieder in de deur zijner tent. En de Here sprak 

tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt”. 

 

Ex. 34: 5 „De Here nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde zich aldaar bij hem, en Hij riep 

uit de Naam des Heren”. 
 

Lev. 16:2 “Want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel”. 

 

Verder, zie men voor de toekomst bijv. Jes. 4: 5 waar gezegd wordt, dat er een wolk zal zijn over 

alle woning van de berg Sions. We zullen ook over de „gezichten” van Ezechiël spreken waar de 

wolk in verband staat met de cheroebim. 

 

Men ziet dus, dat in dergelijke schriftplaatsen het woord „wolk” geen gewone luchtwolk aanduidt, 

maar een zeer bijzonder verschijnsel. Het leek in de dag op een gewone wolk, maar kon ‘s nachts 

licht geven en verbleef gewoonlijk dicht bij de grond. Door deze „wolk” werd iets van Gods heer-

lijkheid en tegenwoordigheid voor het menselijke oog (of in een gezicht) waarneembaar. 

 

In de gezichten van Ezechiël werden “de hemelen geopend” en zo zag hij „gezichten Gods”, Eze-

chiël 1:1. Hij zag een vurige wolk die vanaf het Noorden kwam (symbool van de „plaats” van Gods 

„troon”, Jes. 14: 13, d.i. zijn heerschappij in de kosmos, Job 26: 7-9) en in het midden van de wolk 

iets schitterends. In die vurige wolk was ook wat leek op vier levende wezens (in 10: 20 als cheroe-

bim erkend). Boven die cheroebim was de gelijkenis van een uitspansel, zoals het zicht van een 

ontzagwekkend ijskristal, vs. 22 N.V. Van boven dit uitspansel klonk een stem en bevond zich iets 

als een troon uit lazuursteen. Hierop zat een gedaante, die er uitzag als een mens, vs. 26, maar schit-

terend als gesmolten metaal en omhuld in een glans als die van een regenboog. En Ezechiël voegt 

er bij: „Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren”, vs. 28, N.V. 

Zie ook Ezechiël 10 en verder onze opmerking bij Op. 10: 1. Dit geestelijk gezicht is meer volledig, 

maar dan ook méér symbolisch, dan de zintuiglijke waarneembare verschijnselen waarover elders 

sprake is. 

 

Voor wat het O.T. betreft, in verband met dergelijke „wolken”, zou men nog kunnen denken aan de 

opname van Elia in een vurige „wagen” met vurige „paarden” te midden van een onweder, 2 Kon. 

2:11. 

 

We kunnen nu overgaan tot het begrip „wolk” in het N.T. 

 

Dit woord is steeds de vertaling van „nephelè”, uitgezonderd in Hebr. 12: 1, waar „nephos” gebruikt 

wordt in de uitdrukking “een wolk van getuigen”. 

 

Nephelè duidt soms luchtwolken aan, Luk. 12: 54; 2 Petr. 2: 17; Jud. 12, maar bijna steeds een ver-

schijnsel dat overeenkomt met wat we in het O.T. hebben leren kennen. Een dergelijke „wolk” 

wordt vermeld: 

 

1. In verband met de verheerlijking van Christus op de berg. 

 

Zie Mat. 17: 5; Mark. 9: 7; Luk. 9: 34. Op een hoge berg, werd „Jezus” van gedaante veranderd. Pe-

trus, Jakobus en Johannes zagen zijn gelaat stralende gelijk de zon, en zijn klederen wit als licht. 
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Toen verscheen hun Mozes en Elia. Een lichtende (phóteinos) wolk overdekte hen. En uit die wolk 

klonk een stem, die zeide: „Deze is mijn geliefde Zoon”. Het was dus God, de Vader, die sprak. 

Hoewel hier geen engel vermeld wordt, kunnen we uit het O.T. besluiten, dat die stem zintuiglijk 

hoorbaar werd door middel van een engel. 

 

Grieks werkwoord episkiazo, afgeleid van „skia”. Weliswaar kan „skia” een schaduw aanduiden, 

Hand. 5: 15, maar dit woord wordt in de Schrift meestal in abstracte zin gebruikt: „schaduw des 

doods”, Mat. 4: 16; Luk. 1: 79; „schaduw der toekomende dingen”, Kol. 2: 17; „schaduw der 

overhemelse dingen”, Hebr. 8: 5; „schaduw der toekomende goederen”, Hebr. 10: 1. 

 

In Hand. 5: 15 vindt men beide „skia” en „episkiazo”: „opdat als Petrus kwam, ook maar de scha-

duw (skia) iemand van hen beschaduwen (episkiazo) mocht”. Men merkt dat dit werkwoord hier 

niet de nadruk legt op de gedachte van schaduw, maar wel op die van een invloed, een overdekken 

of bedekken; zoals de „wolk” in het O.T. de berg „bedekte”, Ex. 24: 15. Daarom kan dan ook de 

Septuagint episkiazo in Ps. 91: 4 en 139: 8 in de zin van „dekken”, „bedekken” of „beschermen” 

gebruiken. 

 

Deze betekenis van episkiazo vindt men ook terug in Luk. 1: 35: „de kracht des Allerhoogsten zal 

u overschaduwen”. 

 

Wij besluiten, dat men ook bij de verheerlijking op de berg, niet moet denken aan een schaduw. 

 

Laat ons hierbij, in verband met Luk. 9: 34, opmerken, dat de uitdrukking „als die in de wolk in-

gingen” ons leert, dat Mozes en Elias in Gods heerlijkheid verdwenen, en alzo „Jezus” alleen zicht-

baar bleef voor de Apostelen. 

 

2. In verband met de opname des Heren. 

 

In Hand. 1: 9 lezen we: “En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en 

een wolk onttrok Hem van hun ogen”. 

 

3. In verband met de opname der zonen Gods. 

 

1 Thess. 4:17: „zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet, in de 

lucht: en alzo zullen wij altijd met de Here wezen”. De Griekse tekst luidt: “in wolken”. Dus niet in 

de wolken, of op de wolken (N.V.). Want men moet hier niet denken aan gewone luchtwolken. 

 

4. In verband met de wederkomst van de Zoon des mensen. (Zie ook Dan. 7: 13). 

 

Mat. 24: 30; 26: 64 “komende op de wolken des hemels” (Grieks: “op de wolken der hemelen”). 

Het gebruik van hemelen in het meervoud kan ons weerhouden uitsluitend aan de gewone lucht-

wolken te denken. 

 

Mark. 13: 26 „komende in de wolken” (Grieks „in wolken”). 

 

Mark. 14: 62 „komen met de wolken des hemels” (Grieks „met de wolken der hemelen”). 

 

Luk. 21: 27 „in een wolk” (Grieks „in wolk”). 

 

Op. 1: 7 „Hij komt met de wolken” (Grieks ,met de wolken”). 

 

Men bemerkt dus dat er in de Evangeliën eigenlijk staat: „op”, of „met”, de wolken der hemelen (en 
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niet gelijk welke wolken van de luchthemel), ofwel: „in wolk” (of „in wolken”), zonder het lid-

woord „de”. 

 

In Op. 1: 7 staat wel „met de wolken” (zonder „der hemelen”), maar, waar dit boek over geestelijke 

gezichten handelt, en in verband met het boek Daniël staat, wijst „de wolken” natuurlijk niet op ge-

wone luchtwolken. 

 

5. In verband met de opname der twee getuigen. 

 

Op. 11: 12 „En zij voeren op naar de hemel, in de wolk”. Evenals bij Op. 1: 7 is opgemerkt, gaat 

het in dit geestelijk gezicht niet over een gewone wolk. 

 

6. In verband met een sterke engel. 

 

Op. 10: 1 „En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een 

wolk”. Er staat bij, dat er een regenboog boven zijn hoofd was, wat ons natuurlijk doet denken aan 

Ezech. 1: 26.-28. Maar hier, in Op. 10: 1, wordt duidelijk gezegd dat het een engel betreft. Geen 

gewone, maar een sterke engel. Men heeft aan Michaël gedacht, de grote vorst die voor de zonen 

Israëls staat, Dan. 12: 1, en die in Op. 12: 7 bij name genoemd wordt. 

 

Hierbij zij opgemerkt, dat het in Ezech. 1: 26 en Dan 7:13 de Here zelf, in heerlijkheid, betreft, 

want er wordt van Hem gezegd, dat Hij op de troon zit en dat de „Oude van dagen” Hem heer-

schappij, en ere, en het Koninkrijk geeft. De cheroebim en de „sterke engel” bevinden zich bij de 

troon van de Here, dus ook onder de „regenboog”, en delen in zijn heerlijkheid. 

 

7. In verband met Christus in heerlijkheid. 

 

Op. 14: 14 „een witte wolk en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op 

zijn hoofd een gouden kroon”. 

 

Op. 14: 15, 16 „die op de wolk zat”. 

 

Uit deze schriftplaatsen kunnen we besluiten dat de vermelding van een wolk of van wolken in het 

N.T. bijna steeds in verband staat met een bovennatuurlijke gebeurtenis betreffende Christus in 

heerlijkheid en schepselen die aan die heerlijkheid deel hebben. Evenals in het O.T. is het een zin-

tuiglijk waarneembare verschijnsel van de „tegenwoordigheid” van de Here in zijn heerlijke be-

staanswijze. 

 

Voor de mens kan die wolk lijken op een gewone luchtwolk. Méér zelfs, mogelijk heeft die „te-

genwoordigheid” een fysische invloed en verwekt een wolk samengesteld uit waterdeeltjes. Maar, 

hoe ook, er is méér dan een gewone wolk. 

 

 

Men zou ook kunnen spreken over een „wolk van engelen”; d.i. dus een grote menigte engelen. 

Meermalen worden engelen vermeld in verband met wolken. Zo bijv. in Ex. 14: 19 en bij de wetge-

ving op de Sinaï, Hand. 7: 38, 53; Gal. 3: 19. Verder ook in Op. 10:1. En bij zijn wederkomst, in 

wolken, is de Here vergezeld van een menigte van engelen, Mat. 25: 31; 1 Thess. 3: 13; 2 Thess. 1: 

7.  

 

Waar we gezien hebben, dat in het O.T. de engelen steeds tussenkomen om de tegenwoordigheid 

des Heren voor de mens zichtbaar (of hoorbaar) te maken, zou men dan ook kunnen veronderstel-

len, dat in de gebeurtenissen vermeld in het N.T. de zichtbare wolken veroorzaakt worden door een 
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„wolk” van engelen. 

 

Gesprek met een Godvrezende Jood over het Antisemitisme 
 

-J-. Aan het einde van ons laatste gesprek zei U, dat het antisemitisme zijn oorsprong had in het feit 

dat, ten gevolge van de verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel, de christenen het volk Israël 

beschouwden als een door God verlaten, verworpen, verdoemd volk, en dat zij beweerden dat de 

Kerk nu zijn plaats had ingenomen. Maar het zou goed zijn indien U die gedachte verder wilde 

ontwikkelen. 

 

-C-. Men begon zich op het einde der eerste eeuw af te vragen waarom Israël, naar men meende - 

door God verworpen was en wanneer de Kerk begonnen was. 

 

Om een antwoord te vinden begon men als volgt te redeneren, Waar de Kerk de plaats van Israël 

had ingenomen waren al de goede beloften, die men in de Hebreeuwse Schriften vindt voor de 

Kerk. Zo bijv. de verbonden, de wetgeving, de godsdienstige organisatie en alle geestelijke zege-

ningen. Het Oude Verbond liet men voor Israël, maar het Nieuwe Verbond was met de Kerk geslo-

ten. 

 

-J-. Men annexeerde dus ook de belofte van een nieuw hart en een nieuwe geest? 

 

-C-. Natuurlijk. Laat ons, in dit verband, in het bijzonder letten op Joël 2: 28- 32, waar sprake is van 

het uitstorten van de geest des Heren en het aanroepen van de naam des Heren, na de bekering van 

Israël. 

 

Waar deze woorden op de Kerk werden toegepast en waar die profetie al een begin van vervulling 

had op de Pinksterdag van Hand. 2, moest men hieruit besluiten dat de Kerk op die dag begon. 

 

-J-. Petrus zei inderdaad: “Dit is het, waarover gesproken is door de profeet Joël”. Waar Petrus de 

woordvoerder der Twaalf was, begrijpt men dan ook dat deze Apostel beschouwd werd als de eerste 

Paus van de toen beginnende Kerk. 

 

-C-. Nota bene, een Apostel der besnijdenis, een gehuwde Jood! Maar laat ons er nu goed op letten 

wat de gevolgen waren van de gedachte dat de Kerk op die Pinksterdag was begonnen. Dit beteken-

de dat Israël toen al verworpen was. Waar men nu juist meende te weten wanneer die verwerping 

had plaats gehad, had men ook een antwoord op de vraag waarom. Inderdaad, Pinksteren kwam be-

trekkelijk kort naar de kruisiging en de reden van de verwerping kon slechts gezocht worden in het 

feit dat dit zijn Messias aan de Romeinse overheden had overgeleverd om gedood te worden. 

 

-J-. Men heeft ons zelfs verweten „Godmoordenaars” te zijn. Men geeft ons in elk geval dikwijls de 

volle schuld van de dood van Jezus en dit was steeds een voorwendsel om ons te minachten, te ver-

wensen en ons op bloedige wijze te vervolgen. Maar wat denkt U over de schuld die de Joden heb-

ben aan de kruisiging van Jezus? 

 

-C-. Dit moeten we uit de Schrift leren. Men kan in de eerste plaats denken aan de woorden die de 

Zoon des mensen zelf uitsprak toen Hij al aan het kruis hing: „Vader, vergeef het hun, want zij we-

ten niet wat zij doen”. Vervolgens aan wat Petrus, kort na de Pinksterdag, tot het joodse volk zei in 

verband met het feit dat ze de Here Jezus hadden overgeleverd en verloochend: „En nu broeders, ik 

weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten”. 

 

-J-. Het was dus wat de Wet noemt een „zonde door afdwaling”, niet een „zonde met opgeheven 

hand”. Deze zonde kon daarom vergeven worden. Maar mijn volk had toch een zekere schuld aan 
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die kruisiging en die dood? 

 

-C-. Evenals alle mensen er schuld aan hebben, omdat allen zondaars zijn. Wel gaf de houding van 

Israël t.o.v. zijn Messias aanleiding tot zijn lijden en zijn dood, maar Petrus heeft er toen aan herin-

nerd, dat God zelf, bij monde van alle profeten, te voren al had geboodschapt dat zijn Christus 

moest lijden. De tegenstand van Israël heeft slechts het moment bepaald waarop God die profetie in 

vervulling deed gaan. 

 

-J-. Het is me steeds opgevallen, dat Jezus zelf meestal vermeden heeft zich als de Christus voor te 

stellen. Waarom heeft men dan van Israël verlangd te geloven dat Hij werkelijk de Christus was? 

 

-C-. Dit is een belangrijke vraag. Hij heeft zijn discipelen zelfs verboden iemand te zeggen „Hij is 

de Christus”. De houding van de Here Jezus was volkomen aangepast aan de geestestoestand van 

zijn volk. Welke deze was, hebben we al nagegaan in ons gesprek over de zonde. 

 

-J-. Ja, de algemene gedachte was toen, dat de Israëliet Gods geboden kan houden, niettegenstaande 

de „jeser hara”, de boze neiging. De Jood kon alzo méér verdiensten hebben dan schuld, en een 

„rechtvaardige” genoemd worden. 

 

-C-. Welnu, de Here heeft nooit iets gezegd, evenmin als Paulus, tegen het houden der Wet, en heeft 

zelfs aangedrongen op het waarnemen van het minste gebod, maar Hij heeft er steeds de nadruk op 

gelegd dat het waarnemen naar de letter niet voldoende is, dat de Wet niet eenvoudig een ver-

zameling geboden en verboden is, zoals de leidende schriftgeleerden en Farizeeën van die tijd 

meenden. Het grote gebod der Wet is de liefde, en het is niet voldoende een zoon van het uitverko-

ren volk te zijn en de Thorah te hebben ontvangen om te doen wat de Wet verlangt. 

 

Zelfs zijn discipelen meenden nog dat de Jood door werken kon behouden worden en „rijk” zijn. 

Toen ze van Hem vernamen dat men niet door de „rijkdom” van zijn eigen werken het koninkrijk 

Gods kan binnengaan, waren ze zeer verslagen en vroegen: „Wie kan dan behouden worden?” 

 

-J-. Ja, ik herinner me dat het antwoord toen was: „Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God 

zijn alle dingen mogelijk”. Dat stemt overeen met wat de Hebreeuwse Schriften zeiden over het 

vermogen dat God moet geven. 

 

-C-. En ook met wat Paulus later leerde. Er is wel een relatieve gerechtigheid voor hem die Gods 

wil tracht te doen, maar men moet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Gods. Deze kan de 

mens niet in eigen kracht bereiken. Juist die gedachte zelf iets te zijn en te kunnen toont dat de 

mens, ook de Jood, een zondaar is voor God. Niet in de eerste plaats omdat hij zondige daden doet, 

maar omdat hij zich alzo tegenover God stelt. Christus was gekomen om zondaren te redden, de 

zonen Israëls moesten erkennen dat ze zondaren waren en dat ze alleen door Hem konden gered 

worden. 

 

-J-. Ik moet erkennen dat, in die tijd de Israëlieten een Messias hebben verwacht, die zijn volk zou 

verlossen uit de macht der andere volken en hun de oppermacht zou geven. Er kon bij gevolg voor 

hun geen sprake zijn van een Messias die zou komen in nederigheid, zou lijden en sterven. Een der-

gelijke gedachte werd eerst na de catastrofe van het jaar 70 door sommige rabbi’s uitgesproken. 

 

-C-. De Schrift zelf toont ons, dat niemand het toen voor mogelijk hield dat de Messias zou lijden 

en sterven. Want zelfs Petrus „bestrafte” de Here Jezus, toen Hij hierover sprak, en zei: „Dat zal U 

geenszins overkomen!” 

 

-J-. Maar dan is dit een reden te meer waarom men de Joden niet mag verwijten Hem niet als Mes-
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sias te hebben erkend. Niet alleen heeft Hij zichzelf als zodanig niet voorgesteld aan het volk, maar 

nu zien we dat hun algemene godsdienstige opvattingen hen beletten in Hem te geloven. 

 

-C-. Ik meen inderdaad dat men hierin moet toestemmen. Misschien mag men op hen de volgende 

woorden van Paulus toepassen: „Doch de ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest 

Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 

beoordelen is”. 

 

-J-. Wat konden de Joden dan wel doen? Waarvoor waren zij werkelijk verantwoordelijk? 

 

-C-. Wel, de Here heeft steeds gezegd dat Hij gekomen was om zondaars tot bekering te roepen. 

 

-J-. Is dat dan niet hetzelfde als geloof dat Hij de Messias was? Of staat die bekering dan toch niet 

in verband met dit geloof? Waarom konden ze zich bekeren, maar niet geloven? 

 

-C-. Denk er aan dat de woorden „geloof” en „bekering” op zich zelf niets zeggen, d.w.z. niets be-

paalds. Men moet er bijvoegen wie of wat men gelooft, waartoe men zich bekeert. 

Zonder nauwkeurige bepaling wordt alles verward. Er is geloof en bekering tot God als Schepper, 

daarvoor is ieder, mens verantwoordelijk. U weet dat Paulus zei, dat de mensen niet te verontschul-

digen zijn als ze, door de werken Gods in de schepping, Hem niet als God danken en verheerlijken. 

Toen de Apostel zich tot de Heidenen richtte, zei hij dat ze zich van hun afgoden moesten bekeren 

tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en al wat er in is gemaakt heeft, Hand. 14: 15. 

Natuurlijk had ook elke Jood de verantwoordelijkheid zich tot God als Schepper te keren, weg van 

de afgoden. 

 

-J-. Al de profeten hebben hierover gesproken. 

 

-C-. Maar, waar God zich al aan Israël had geopenbaard als de Verbondsgod en hun de Thorah had 

gegeven - als onderwijs en richtlijn voor het dagelijkse leven -  hadden zij ook de verantwoordelijk-

heid in God als zodanig te geloven en zich tot Hem te keren. 

 

-J-. Ja, steeds werden ze dan ook uitgenodigd in Gods wegen te wandelen en zijn geboden, inzettin-

gen en verordeningen te onderhouden. 

 

-C-. En hebben zij dat gedaan? 

 

-J-. Neen, in het algemeen niet. 

 

-C-. Moesten ze zich dan niet bekeren, in de zin dat, ze, zich bewust wordende van hun zonde en 

onmacht alles te doen wat God vroeg, hun toevlucht moesten nemen tot Gods genade? 

 

-J-. Goed, nu begrijp ik U. Zo komen we terug op wat we al besproken hebben in verband met de 

zonde. Ik heb toen zelf erkend dat er geloof moest zijn in God als Schepper, en naar Deut. 8: 17. 18 

verwezen: “Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het die u kracht geeft om 

vermogen te verwerven ten einde het verbond gestand te doen“ Ik heb er toen ook aan herinnerd, 

dat de rabbi’s er de nadruk op gelegd hebben dat de Israëliet de vrijheid had tot de „vreze Gods” te 

komen. 

 

-C-. En toen hebt U ook gezegd, dat ze zich, onder meer, op Deut. 10: 12 beriepen. Hier is sprake 

van het liefhebben van God met hun hele hart en ziel, en het houden van de geboden en inzettingen. 

Maar vóór alles staat er, dat de Here van hen niets meer vraagt dan Hem te vrezen. (U weet dat de 

hebreeuwse tekst niet zegt „door in al zijn wegen te wandelen”. Het is een opsomming: eerst de 
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„vreze”, dan het in zijn wegen te wandelen, enz.) 

 

-J-. Zoals ik ook al in mijn brief aan U schreef, ben ik het geheel eens hiermee. De psalmist zegt: 

“De vreze des Heren is het begin van de wijsheid”, Ps. 111: 10. Het “uitwendige” waarnemen der 

Thorah kon hun aandacht steeds gevestigd houden op hun Verbondsgod en zó aanleiding geven tot 

een relatieve vreze Gods, maar die geboden houden met hun hele hart en ziel was onmogelijk, in ei-

gen kracht. 

 

U wilt dus zeggen, dat de Here Jezus ten slotte niet méér vroeg dan die betrekkelijke „vreze Gods”, 

die bekering tot God, als Verbondsgod? 

 

-C-. Juist. Het was eerst na het kruis en de opstanding, dat hun verantwoordelijkheid zich uitstrekte 

tot het geloof in Christus als Zone Gods. 

 

Laat ons dit gesprek nu maar eindigen met de volgende conclusies: 

 

1. De wortel van het „christelijk” antisemitisme ligt in de gedachte dat de Kerk in de plaats kwam 

van Israël, dat dit al het geval was op de Pinksterdag en dat, bijgevolg, Israël werd verworpen om-

dat het de volle schuld had aan de kruisiging. 

 

2. Doch de Joden waren niet méér schuldig dan de andere mensen. Christus stierf voor de zonde 

van alle mensen. 

 

3. De Joden waren toen niet verantwoordelijk voor hun ongeloof betreffende de godheid van 

Christus, wel voor de bekering tot God als Verbondsgod. Men mag niet zeggen dat ze hun Messias 

gedood hebben, want ze konden Hem toen niet als zodanig kennen. 

 

Ik voeg er nog het volgende aan toe. Niet alleen de oude gedachte, dat de Kerk de plaats heeft inge-

nomen van Israël, voert tot antisemitisme en algemene verwarring, maar ook de meer gematigde 

gedachte, dat Israël deel uitmaakt van de Kerk, geeft aanleiding tot een verborgen en onbewust anti-

semitisme. Want men ontkent dan de bijzondere roeping op aarde van dit volk, van deze natie, en 

poogt zich nog allerlei toe te eigenen van wat uitsluitend aan hen beloofd was: bijv. de verbonden 

en de aardse beloften.       S. v. M 

 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 74. 

 

Barmhartigheid en verharding. 

 

 

Rom. 9: 14-18. 

14. Wat zullen wij dan zeggen? Toch niet dat er onrechtvaardigheid is bij God? Volstrekt niet. 15. 

Want tot Mozes zegt Hij: Ik zal mij ontfermen over wie Ik mij ontferm en Ik zal barmhartig zijn 

jegens wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dus niet af van hem die wil noch van hem die 

loopt, maar van God die zich ontfermt. 17. Want de Schrift zegt tot Farao: Juist hiertoe heb Ik u 

doen optreden opdat Ik aan u mijn kracht betone en opdat mijn naam over de gehele aarde ver-

kondigd worde. 18. Zo ontfermt Hij zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt die Hij wil. 
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In dit gedeelte gaat Paulus nog een stap verder en zet hij ons Gods vrijmacht in de verkiezing in 

twee voorbeelden verder uiteen: Mozes en de Israëlieten en Farao en de Egyptenaren. Waarom 

vonden de eersten ontferming? Omdat zij beter waren? Geenszins. We vinden in Ex. 32 hoe diep Is-

raël gevallen was en in 33, waaraan Paulus het citaat ontleent, dat de Here een engel zou zenden om 

hen naar Kanaän te voeren maar dat Hijzelf niet mee wilde optrekken opdat Hij hen, wegens hun 

hardnekkigheid, niet zou verteren. Dan zegt Mozes tot de Here: „Gij zegt een engel te zenden, maar 

wie is dit; dit hebt Gij niet gezegd: niettemin hebt Gij gezegd dat ik genade in uw ogen gevonden 

Hebr. Laat mij nu uw weg weten en zie dan dat deze natie uw volk is”. Dan antwoordt God: „Zou 

Mijn aangezicht d.i. zou Ik zelf, moeten meegaan om u gerust te stellen?” Waarop Mozes zegt, dat, 

als de Here zelf niet meegaat. Hij hen niet verder moet laten trekken. De Here belooft nu Zelf mee 

te zullen gaan. Maar dan wil Mozes nog meer, n.l. ’s Heren heerlijkheid zien; nu was deze voor hem 

nog verborgen, al sprak de Here tot hem gelijk een man met zijn vriend, vs. 11. De Here kan dit 

verzoek echter niet inwilligen, maar belooft hem Zijn volle goedheid te tonen en spreekt dan de 

door Paulus geciteerde woorden. Daardoor weet Mozes opnieuw dat Israël een uitverkoren volk is 

en hij zelf een mede uitverkorene. 

 

Daartegenover nu staat Farao en met hem de Egyptenaren. Noch deze vorst noch dat volk heeft een 

bepaalde positie ter zegening. Toch is Farao een bijzonder voorwerp voor God. Hij en zijn volk wil-

len het voornemen van God naar de verkiezing teniet maken door Israël te vernietigen. 

 

Van Farao staat niet wat de S.V. zegt: „Daartoe heb Ik u verwekt”. De Nwe Vert. heeft: Daartoe heb 

Ik u doen opstaan, de Leidse, Brouwer en Canisius: „doen optreden”. 

 

Als we dit vers, dat een citaat is van Ex. 9: 16, in beide grondtalen nagaan blijkt het volgende. Het 

Hebr. noch het Grieks gebruiken het woord dat voor de natuurlijke verwekking gebruikt wordt; het 

Hebr. woord betekent o.a.: doen staan, wat de Nwe Vert. weergeeft door: „laat u bestaan”, de Leid-

se: „u laten bestaan”, Canisius door: “Ik laat u in leven”, Brouwer door: „opzettelijk ontzien”. Het 

Gr. woord is er mede een dat niet gebruikt wordt voor de natuurlijke verwekking; het komt alleen 

nog voor in 1 Kor. 6 :  1 4  waar het gebruikt wordt voor een vooropwekking, (“exegeiro”). 

 

God heeft Farao niet verwekt, d.i. doen geboren worden, om zich tegen Hem te kunnen verzetten, 

maar Hij heeft hem niet getroffen door de plagen die Hij zond. Hij sloeg hem niet met de pest die na 

dit woord volgde, vs. 15, maar liet hem leven. En als Farao terneergeslagen was, werd hij weer op-

gewekt, hetzij dat zijn tovenaars de plagen nabootsten, Ex. 7: 11, 12, 22; 8: 7, hetzij dat de plagen 

ophielden, 8: 15, hetzij hij zichzelf flink vond door vol te houden. God heeft hem ook niet gedood 

als hij de eerstgeborene is geweest, Hij gaf hem de mogelijkheid tot het laatst toe te weerstaan, 

weerspannig te zijn door, te midden van de rouw over de eerstgeborenen, te besluiten Israël na te 

jagen toen hij en met hem zijn raadslieden, meenden dat Israël vastgelopen was. We willen een en 

ander nu nog nader bezien. 

 

Er worden in Exodus t.o.v. Farao drie woorden gebruikt: verstokken, verzwaren, verharden. 

 

Verstokken. Hebr.: “chasaq”. Dit woord wordt vooral in Ex., door verstokken vertaald, (13 maal), 

maar meestal door: sterk zijn, sterk worden, versterken, moed houden. Dit is de grondgedachte; niet 

die van: verharden. In Ez. 7 : 1 3 ,  22; 8: 19 en 9: 3; staat dat Farao verstokte, verstijfde of ver-

zwaarde; men ziet de wisselende vertaling. Pas in 1 4 :  4  staat dat God zijn hart verstokte. Hier ge-

bruikt het Hebr. de intensieve vorm van dit werkwoord. Met het oog op wat Farao doen zou, wordt, 

mede in deze intensieve vorm, door de Here gezegd dat Hij Farao’s hart zou verstijven. Zo ook in 9: 

12; 10: 20, 27: 11: 10 en 14: 8. Ook met de Egyptenaren gebeurde dit, 14: 7 (evenals later met Si-

hon, Deut. 2: 30 en met Kanaäns koningen, Deut. 11: 20). Het verstijven of verstokken is een eerste 

weerstand tegen wat men in zijn innerlijk als Gods hand moet erkennen. 
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Verzwaren. Hebr. “kavad”. Dit is eensdeels vertaald door: zwaar zijn en verzwaren maar ander- en 

merendeels door eren, verheerlijken, tot eer komen e.d. Het komt in deze gebeurtenis  voor in 8: 15, 

32; 9: 34 en 10: 1. In al deze teksten staat het in de Hiphilvorm, de wederkerende vorm. Er staat dus 

in de eerste drie teksten, naar het Hebr., dat Farao zich het hart verhardde en in 10: 1 dat de Here 

Farao zich dit zou laten doen. Het verzwaren is een nog sterker verzet, het gaat gepaard met een 

volharding om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

 

Verharden. Hebr. “gashali”. Dit betekent: hard zijn of verharden. We vinden het in dit verband in 

de Hiphilvorm, het betekent: zich hard maken. In 7: 3 zegt de Here tot Mozes: Ik zal Farao’s hart 

zich hard doen maken, in 13: 15 vindt men die wederkerende vorm in de S.V.:  toen Farao zich ver-

hardde. De Leidse vertaling zet: bezwaar maakte, de Elberfelder: weigerde hardnekkig. We menen 

dat dit laatste een goede omschrijving geeft. 

 

De drie woorden geven, zo bezien, de inzet van, het voortschrijden op en het eind van de weg in het 

verzet tegen God aan: eerste weerstand: verstijven, dan sterker verzet: verharden, dan toeneming 

daarin: hardnekkig weigeren, volharden. 

 

T.o.v. de uitspraken van Ex. 14: 4, 10: 1 en 7: 3, de drie stadia, kan men tweeërlei standpunt inne-

men. Ten eerste kan men zeggen dat alles wat er gebeurt uitwerking van Gods wil is. Dit is in we-

zen fatalisme, ja zelfs pantheïsme, waarin ’s mensen verantwoordelijkheid wegvalt. Ten tweede kan 

men, als er op gewezen wordt dat God Farao verhardde, opmerken dat dit geen rechtstreekse van 

God in het hart gegeven verharding is geweest, want dan is Hij de auteur der zonde, wil Hij deze: 

verder zij gezegd dat het O.T. wel alles aan God toeschrijft (om aan te geven dat er niets buiten Zijn 

wil omgaat) maar daarmee Hem nog niet tot auteur der zonde maakt. 

 

We moeten hier dan niet van toelating spreken, want als men iets toelaat, kan men het er min of 

meer mee eens zijn.; hier is het woord dulden op zijn plaats. God duldt vele dingen die niet naar 

Zijn wens of verlangen zijn; als zij gebeuren, overheerst Hij ze echter. Zo komen we op het terrein 

van de „tweede oorzaken”, dat waarop de mens, Satan en andere boze machten speelruimte hebben 

om te doen wat zij willen, echter niet verder dan de door God gestelde grenzen, waarbij zij, als ze 

die overschrijden konden, Gods voornemen  teniet zouden maken; dan grijpt Hij in en gebeurt Zijn 

besluit. 

 

Het verharden van Farao is zo voor ons geen rechtstreekse inwerking van God. Was dit het geval, 

dan is zowel het goede als zondige uit God en dan zou Farao geen schuld hebben. De verharding 

hangt echter af van de gesteldheid van het hart. Is dit hoogmoedig gestemd - en dit was het bij Farao 

(en de Egyptenaren), zie Ex. 5:2 - dan volgt de verharding als noodzakelijkheid. Deze nu kwam bij 

Farao niet door Gods inwerking maar door de gebeurtenissen: door de verademing tussen de plagen, 

door Gods lankmoedigheid. Is het hart nederig dan is er een zich voegen naar Gods wil. In beide 

gevallen blijft de menselijke verantwoordelijkheid bestaan. Die van Farao blijkt duidelijk uit de 

Schrift: hij weigerde, Ex. 9: 2; 10: 4, verhief zich, 10: 17. 

 

Mogelijk zal men wijzen op het volgend gedeelte, waarin Paulus spreekt over de klomp klei, het 

kneedsel waaruit verschillende vaten worden bereid. We bezien dit nader. Hier zij er nogmaals op 

gewezen, dat, indien de verharding er is door Gods rechtstreekse inwerking in het hart, Hij de au-

teur der zonde is en niets te verwijten heeft, want dan is ze de uitwerking van Zijn wil. Maar als er-

van meetaf aan verzet is tegen Zijn wil dan kan de verharding er komen bij de voortschrijding op 

die weg, maar ligt de verantwoordelijkheid voor de mens en heeft God alle recht te oordelen en 

schuldig te stellen. Dezelfde zon die was week maakt, verhardt klei; dit hangt niet af van de zon 

maar van de beschenen substantie. Zo is het de mens die zich verhardt, niet God is de inwerker. Hij 

kan de verharding zich echter laten openbaren en dit is het wat het O.T. aan Hem toeschrijft als wa-

re Hij de oorzaak. 
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Gods opperhoogheid. 

 

Rom. 9: 19-23. 

19. Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog te berispen, want wie heeft Zijn besluit weer-

staan? 20. Maar gij o mens, wie zijt gij dat gij God zoudt weerspreken. Het boetseersel zal toch 

niet tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt. 21. Of heeft de pottenbakker 

geen, macht over het leem om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te vervaardigen tot sieraad, 

het andere tot alledaags gebruik. 22. Indien God nu, willende Zijn toorn betonen en Zijn kracht 

bekend maken, met veel lankmoedigheid de voorwerpen des toorns die een verderve toebereid wa-

ren, verdragen heeft 23. en opdat Hij de rijkdom Zijner heerlijkheid over de voorwerpen der ont-

ferming, die Hij te voren toebereidt tot heerlijkheid  

Vs. 19. De (Joodse) tegenstander is nog niet tevreden, hij komt met een nieuw argument en zegt: 

Als het dan zo gesteld is dat God Zich vrijmachtig ontfermt en tot verharding leidt, wat berispt Hij 

dan nog. De S.V. heeft hier „verwijt” maar zette in Hebr. 8: 8: „berispt”, andere vertalingen hebben: 

wat heeft Hij dan aan te merken. Farao bijv. werd berispt: Ex, 7: 16; 10: 3, 16 maar God verhardde 

hem. Hoe kan Hij hem dan nog straffen. Bovendien, wie heeft Zijn besluit weerstaan d.i. wie is bij 

machte dit te doen. Uiteindelijk volvoert Hij het toch. 

 

De S.V. zet voor „besluit” „wil”, in het Gr. staat “boulèma”, dit is in Handelingen 27: 43 vertaald 

door „voornemen”, in 1 Petr. 4: 3 door „wil”. Een boulèma is een besluit genomen op grond van be-

raadslaging, bij God gebruikt drukt het een onherroepelijk besluit uit. 

 

Paulus zou op het aangevoerde argument hebben kunnen antwoorden, dat juist de zonde de wil is 

God te weerstaan. Hij doet dit niet, gaat er niet op in maar stelt een wedervraag: Wie zijt gij, o 

mens, die het tegen God opneemt. Dit is even ongerijmd als de gedachte dat het vormsel of kneed-

sel tot Zijn vormer of boetseerder zou zeggen: Waarom hebt ge mij zo geboetseerd (Jes. 45: 9b). De 

pottenbakker kan immers uit een en hetzelfde kneedsel verschillende voorwerpen maken, het een tot 

eer, het ander tot oneer, zoals hij dit wil. 

 

Het „oneer” heeft hier niet zo de betekenis van “schande” als wel van “te kort aan eer”, evenals in 1 

Kor. 11: 14; 15: 43 en 2 Kor. 6: 8.De vaten ter „oneer” van 2 Tim. 2: 20 zijn vaten voor alledaags 

gebruik, zoals de Nwe Vert. in Rom. 9: 21 ook zet; alleen in Rom. 1: 26 heeft het woord een on-

gunstige betekenis. 

 

Het gaat hier om Gods beleid met de volken. Als Opperhoge staat Hij boven hen. Niet als Onrede-

lijke, hun gang hangt allereerst af van hun houding tegenover Hem; dus hun verantwoordelijkheid. 

 

Ook in Rom. 9 gaat het over de Volken, de Natiën. Farao staat hier voor Egypte. Toen hij en zijn 

volk weigerachtig waren God te gehoorzamen, heeft Deze dat volk gebruikt om Zijn macht te beto-

nen en Zijn naam bekend te doen worden. Later heeft Hij de Babyloniërs gebruikt om Israël te straf-

fen en weg te voeren, Jes. 47: 6, de Romeinen om hun te overheersen en Christus aan het kruis te 

brengen, de Turken om Israëls land woest te houden en Amerika, Engeland en meerdere Europese 

volken om een Hitler en zijn gangsterbende ten val te brengen. Dit houdt geen verband met hun 

toekomstige bestemming; dan zullen zij Israël ondergeordend zijn en God loven, 41: 4; Ps. 67; 

Rom. 15: 9-11; het heeft betrekking op de gang in deze aioon, want eenmaal zal het Egypte dat God 

weerstond door Hem genoemd worden: „mijn volk”, Jes. 19: 25 en de Volken in Abraham geze-

gend worden, Gen. 22: 18. Zij zullen voorts wandelen in het licht van het Nieuwe Jeruzalem en dit 

zal de heerlijkheid en de eer der volken ontvangen, Op. 21: 26 (de woorden „die zalig worden” 

staan niet in de grondtekst, zij zijn menselijke invoeging). Maar in deze boze aioon kunnen er vaten 

zij ter ere, die groot worden door Gods zegening, en ter „onere” aan wie Hij dingen onthoudt of van 
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wie Hij ze wegneemt. Zo was Israël eenmaal een vat ter ere: De God van dit volk Israël heeft onze 

vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, Handelingen 13: 17. 

 

In wezen zijn de Volken één klomp, één kneedsel waaruit zij als afzonderlijke naties gevormd zijn 

en die God kan gebruiken zoals Hij wil. Daarop wijst het woord „vaten”. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXXII   no. 9.  SEPT. 1960. 

Een en ander over het praktische belang van het goed onderscheiden der bedelingen. 

 

U zult misschien opgemerkt hebben, dat ik, volgens de titel van mijn toespraak, wil handelen over 

het praktische belang van het goed onderscheiden der bedelingen, waar de nadruk gelegd wordt op 

het woord „praktische”. In het algemeen, maakt men onderscheid tussen theorie en praktijk, wat in 

zekere zin overeen stemt met het onderscheid tussen „kennen” en „leven”. Men hoort soms zeggen, 

dat in het lager en hoger onderwijs wel veel geleerd wordt, maar dat het maar theorie is, en dat het 

vooral de praktijk en het leven is, die tellen. 

 

Men kan, inderdaad een zeker verschil maken tussen theorie en praktijk, tussen kennen en leven, 

maar, als het onderwijs goed gegeven wordt, dan zou juist de theorie het mogelijk moeten maken 

om zo snel mogelijk te komen tot een goede praktijk. De kennis moet een middel zijn om tot een 

succesvol leven te komen. 

 

Welnu, ik meen dat dit ook het geval moet zijn in verband met de kennis van de Schrift en het leven 

naar Gods wil. De kennis van de Schrift heeft op zichzelf wel belang, maar de hoofdzaak is, dat die 

kennis tot haar doel voert, namelijk het geestelijk leven. Eigenlijk mag men die beide, kennis en le-

ven, niet van elkaar scheiden, want men kan Gods Woord niet goed verstaan als men er niet naar 

leeft; en omgekeerd, kan men niet naar Gods wil leven, als men niet goed weet wat God voor ons 

gedaan heeft en van ons verlangt. 

 

U weet, dat Paulus - vooral in zijn brieven aan de Efeziers en aan de Kolossensen - eerst handelt 

over allerlei dingen, die zijn lezers moesten weten, en daarna spreekt over de wijze waarop ze 

moesten leven. Dus: eerst de leer, dan de praktijk. 

 

In dit verband kunnen we onderscheid maken tussen de Bijbel en het Woord Gods. Met de term 

„Bijbel”, duid ik aan een boek, dat te vergelijken is met elk boek, bijv. een gebeurtenis boek of een 

wetboek. Men kan de Bijbel, als boek. bestuderen in de zin, dat men allerlei kennis opdoet over de 

schepping, de aartsvaders, het volk Israël, het leven van Christus en de ontwikkeling van de ge-

meente Gods. Het gaat dan om een zuiver „intellectuele” kennis. 

 

Maar „Gods Woord” is iets geheel anders. Hier hebben we te doen met een daad Gods. God wil ons 

iets zeggen. En dit gebeurt door middel van wat Hij aan sommige mensen heeft geopenbaard, die 

daarover gesproken en geschreven hebben, die ons de Schrift hebben gegeven. Het boek, de “let-

ter”, is dus slechts een tussenschakel. Maar die schakel is onontbeerlijk, want in ons tegenwoordig 

lichaam der vernedering kunnen we God niet rechtstreeks horen spreken. Wat wel kan, is dat we die 

letter, die Schrift kunnen verstaan door de verlichtende werking van Gods Geest. Dan vernemen we 

wat God ons persoonlijk te zeggen heeft. Zolang we ons beperken tot een intellectuele kennis, heb-

ben we niets méér dan een Bijbel, maar zodra we de kennis beschouwen als. een middel om in 

communicatie te komen met God, dan hebben we Gods Woord. 

 

U hebt waarschijnlijk gehoord van Martin Buber, een godvrezende Jood, die over vele dingen zeer 

ernstig heeft nagedacht. In een van zijn werken maakt hij onderscheid tussen de verhoudingen „Ik - 

het” en „Ik - gij”. Het komt hierop neer. Als we aan een bepaald kind denken, dan is het misschien 

slechts „het” kind van iemand onzer omgeving. We kennen het wel in zeker opzicht, maar hebben 

er geen gemeenschap mee. Maar als het ons kind is, dan is de verhouding geheel anders, dan is het 
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niet meer de verhouding „ik - het”, maar de verhouding „ik - gij”. Er bestaat dan gemeenschap, 

communicatie. 

 

Welnu, zo staat het ook met de Schrift. Als „Bijbel”, is het slechts een ding dat buiten ons ligt, al 

kennen we het naar de letter. Maar als Gods Woord bestaat er gemeenschap, communicatie. God 

spreekt dan tot ons, en wij spreken met Hem. Zo ontstaat er een geestelijk leven. 

 

Men begrijpt dan onmiddellijk, dat, wil dit leven niet oppervlakkig blijven, er een goede kennis no-

dig is van wat God te zeggen heeft. Niet slechts kennis van enkele geliefkoosde schriftplaatsen, 

maar van het gehele Woord Gods, want de afzonderlijke schriftplaatsen kunnen alleen goed be-

grepen worden, in het kader van het overige. Is het niet duidelijk, dat kennis en leven hier onaf-

scheidbaar zijn? 

 

Het is soms voorgevallen, dat iemand me zei geen behoefte te hebben aan al mijn ingewikkelde be-

schouwingen over de aionen, de bedelingen  en de weg der behoudenis. Men beweerde, dat het vol-

doende was Christus te „hebben”, want dan had men toch „alles”? Ik vroeg dan hoe men Christus 

kan kennen, en het antwoord was natuurlijk: „door de Bijbel!” 

Maar, zegt de Here zelf niet, dat al de Schriften van Hem spreken? En is het niet duidelijk, dat men 

Hem alleen goed kan kennen als men de gehele Schrift goed kent? Kan men werkelijk Christus 

goed kennen, als men niet weet wat zonde is? En hoe weten we dit als we Adam, de aartsvaders, Is-

raël en de Wet, het onderwijs van Paulus niet goed kennen? Indien men een deel van de Schrift 

verwaarloost en niet goed onderscheidt wat verschilt, dan kan men slechts een vage en gebrekkige 

kennis van Christus hebben. Als God ons zijn volledig geschreven Woord heeft gegeven, mogen we 

dan veronderstellen dat het in zijn geheel niet nuttig is? Hoe kunnen we zo getrouw mogelijk naar 

Gods wil leven en Hem verheerlijken indien we niet goed weten wat Hij wil en wat Hij door zijn 

genade voor ons heeft mogelijk gemaakt? De gebeurtenis  van het mensdom in het algemeen en van 

Israël en de Kerk in het bijzonder, leert ons, dat het niet voldoende aandacht en inspanning geven en 

het niet voldoende luisteren naar al wat God ons te zeggen heeft door zijn geschreven Woord, 

steeds noodlottige gevolgen heeft gehad. Er was dikwijls een ijver tot God, maar zonder verstand. 

De mens heeft steeds de neiging zijn eigen weg te volgen. 

 

Wat ik tot dus ver gezegd heb, kunt u min of meer beschouwen als een apologie van de redactie van 

Uit de Schriften. Men heeft ons, ten dele terecht, verweten te veel te schrijven in verband met ken-

nis, en te weinig over het geestelijke leven. Als we dit gedaan hebben, was het echter niet omdat we 

die kennis als doel beschouwden, maar omdat we hoopten, dat de lezers - door een betere kennis - 

zelf tot een dieper geestelijk leven zouden komen. We waren wel verplicht veel te schrijven over 

kennis, want, met onze visie betreffende Israël en de bedelingen  en onze opvatting van de weg der 

behoudenis, was het nodig vele delen der Schrift opnieuw te onderzoeken. We hadden, natuurlijk in 

het kort en op meer aangename wijze de resultaten kunnen geven van ons persoonlijk onderzoek, 

maar dan hadden we onszelf voorgedaan als autoriteiten, waarvan de lezers de gedachten moesten 

aanvaarden. Door een uitvoerige uiteenzetting, met verwijzing naar talrijke schriftplaatsen hebben 

we willen aantonen waarom we tot bepaalde conclusies gekomen waren. De meeste lezers hebben 

zelf de gelegenheid niet een oorspronkelijk nieuw onderzoek in te stellen, wat heel veel tijd en 

moeite vraagt. Ook het bestuderen van onze stukken vraagt dikwijls tijd en moeite, maar ze geven 

de gelegenheid aan de lezer tot een persoonlijke overtuiging te komen. 

 

Om nu terug te komen op de titel van mijn toespraak, zou ik me kunnen beperken te zeggen, dat het 

praktische belang van het goed onderscheiden van de dingen die verschillen hierin bestaat, dat het 

alleen op deze wijze is, dat men Gods Woord duidelijk kan verstaan en dus ook naar zijn wil leven. 

Maar het is misschien wenselijk hierover op meer uitvoerige wijze te spreken. 
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Laat ons allereerst het praktische belang beschouwen voor wat betreft het algemene godsdienstige 

leven. Als ons godsdienstige leven niet slechts het automatische gevolg is van onze opvoeding, en 

we zelf wat nadenken, kunnen we ons afvragen of we sommige inzettingen der Wet niet moeten 

houden, bijv. de sabbat vieren, ofwel sommige dingen waarover we lezen in het tijdperk der Hande-

lingen, ofwel getrouw luisteren naar wat de een of andere Kerk of gemeenschap ons voorstelt. Le-

ven we nu onder het Nieuwe Verbond en moeten we deel uitmaken van een zichtbare organisatie en 

haar instellingen getrouw waarnemen? Welke houding moeten we aannemen t.o.v. Israël? Mogen 

we de verbonden en beloften van dit volk annexeren? 

 

Om een duidelijk antwoord te verkrijgen op dergelijke vragen, is het volstrekt nodig in te zien, dat 

Israël tijdelijk ter zijde is gesteld als Gods verkoren volk, en dat, vanaf het einde van de periode der 

Handelingen, tot op Israëls herstel, aan het einde van de tegenwoordige aioon, er een tijdperk be-

staat, waar God de wereld op een bijzondere wijze bestuurt. De zichtbare instellingen van andere 

tijdperken zijn dus niet noodzakelijk van toepassing, en voor ons godsdienstige leven moeten we te-

rug gaan tot de Schrift en niet steunen op menselijke traditie. 

 

Voor wat ons sociaal leven betreft, moeten we hetzelfde onderscheid tussen de bedelingen  maken. 

Anders kunnen we ons afvragen of we het christelijke communisme van het begin der periode der 

Handelingen niet moeten toepassen. Of dan toch menen, dat Christus nu al de wereld beheerst, dat 

alle ontwikkelingen op sociaal en cultureel gebied door Hem geleid worden en dat we moeten me-

dewerken om door de menselijke vooruitgang Gods Koninkrijk uit te breiden of te doen komen. Als 

we de bedelingen  niet goed onderscheiden lopen we gevaar Christus verantwoordelijk te maken 

voor de tegenwoordige verwarring en algemene boosheid, en zijn heerschappij te laten uitlopen op 

de catastrofe van de Anti- Christus. 

 

Laat mij nu, op meer uitvoerige wijze spreken over ons persoonlijk leven, dus over de weg der 

behoudenis. Is het voor ons niet van groot praktisch belang te weten wat God ons hierover te zeggen 

heeft? 

 

Meestal denkt men dat, na bekering tot Christus en wedergeboorte, alles in orde is. Dat het dan vol-

doende is zo goed mogelijk tegen de zonde te strijden en zo „christelijk” mogelijk te leven. Daarbij 

wordt men er steeds aan herinnerd, dat we geen „heiligen” zijn, maar zwakke zondaren. 

 

Maar, door een betere kennis van de Schrift, kan men inzien dat God méér van ons verwacht, dat 

zijn genade méér mogelijk maakt, dat het offer van Christus gebracht werd om ons verder te bren-

gen dan de „geboorte van boven”. Reeds van Israël werd verlangd dat het een heilig volk zou zijn, 

Gode geheel toegewijd. En Paulus leert ons, dat we geen slaven van de zonde hoeven te blijven, dat 

we kunnen komen tot de rechtvaardigheid voor God. Die Apostel beweert, dat er iets zeer radicaals 

moet gebeuren, namelijk dat we t.o.v. de zonde moeten sterven, naar de „oude mens” moeten ge-

kruisigd worden. Wat wil dit zeggen? Het kenschetsende van de „oude mens” kunnen we leren 

kennen is wat we in het boek Genesis lezen in verband met Adam. Het betreft de oerzonde, de hou-

ding van de mens, die een zelfstandige positie wil innemen t.o.v. God, die zelf beweert te weten wat 

goed en wat kwaad is, die zijn eigen weg wil volgen. Men is dan misschien zeer godsdienstig, en 

toch leeft men dan feitelijk in vijandschap t.o.v. God. Als we persoonlijk horen wat God ons hier-

over wil zeggen, dan zullen we inzien dat we in die wanhopige toestand verkeren waar we het goe-

de wel willen, maar door de inwonende zonde verplicht worden te doen wat we niet willen. En dan 

zullen we ook begrijpen dat de enige oplossing is, zich door God te laten kruisigen met Christus, 

t.o.v. de zonde sterven. 

 

In zijn laatste brieven gaat Paulus zelfs nog verder. Hier spreekt hij over een volmaakte gemeen-

schap met Christus en de mogelijkheid in de geest met Christus gezet te worden aan Gods rechter-

hand. Dit is het onderwerp van de grote verborgenheid, die Paulus alleen heeft doen kennen. Laat 
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me hierbij voegen - tussen haakjes .- dat die volmaakte wasdom de positie betreft, niet de wandel 

van de gelovige. Te midden van de zondige wereld, en met het lichaam der vernedering kan ook de 

in-Christus-volmaakte er toe geleid worden te zondigen. Terecht verzet men zich tegen een „perfec-

tionisme”. Wat de Schrift leert is, dat men verlost kan worden van de slavernij der zonde, dat men 

niet hoeft te zondigen. 

 

Ik herhaal dus, dat we het eindpunt van de weg des heils niet bereikt hebben als we Christus op va-

ge wijze kennen en we ons min of meer tot Hem bekeerd hebben. Paulus stelt ons een volledig pro-

gramma voor. Is het niet van groot praktisch belang dit programma te kennen, duidelijk in te zien 

wat het werk van Christus heeft mogelijk gemaakt? Is het niet van praktisch belang te weten dat we 

aan de heerschappij van de zonde kunnen ontkomen, dat we door Gods Geest voortdurend geleid 

kunnen worden en Christus zelfs in ons hart kan wonen? Hebben we niet elk ogenblik van ons leven 

een beslissing te nemen? 

 

Nu moet ik nog op iets anders wijzen. We moeten niet steeds en uitsluitend denken aan wat van 

praktisch belang is voor onszelf. Misschien stellen we zelf geen groot belang in allerlei dingen 

waarover de Schrift handelt of die nuttig kunnen zijn om Gods Woord beter te verstaan, of om ons 

te beletten het op verkeerde wijze te verstaan, maar die dingen zijn mogelijk van groot belang voor 

anderen. En moeten we er niet vooral aan denken God te verheerlijken voor zijn overvloedige gena-

de? Zijn we niet ondankbaar als we slechts willen „genieten” van wat de brief aan de Hebreeën 

noemt “de eerste beginselen van Christus”? Het is niet toevallig dat Paulus, in verband met de vol-

maakte gemeenschap met Christus, telkens spreekt over het zijn tot lof van de heerlijkheid van 

Christus, en dat de Gemeente der Verborgenheid waarover hij handelt, als taak heeft aan de gees-

telijke overheden en machten in de overhemelse sferen bekend te maken de veelkleurige wijsheid 

Gods. 

 

Ik besluit dus: 

 

In alle opzichten, in alle domeinen van ons dagelijkse leven is het van het grootste belang de Schrift 

goed te leren kennen en de dingen, die verschillen goed te onderscheiden. Een precieze kennis is 

onontbeerlijk voor een leven naar Gods wil.       S. v. M. 

 

De Brief aan de Romeinen 

No. 75. 

 

Rom. 9: 22. Indien God nu, willende Zijn toorn betonen en Zijn kracht bekend maken, met veel 

lankmoedigheid de voorwerpen des toorns die een verderve toebereid waren, verdragen heeft 23. 

en opdat Hij de rijkdom Zijner heerlijkheid over de voorwerpen der ontferming, die Hij te voren 

toebereidt tot heerlijkheid 
 

Vs. 22 en 23 vormen een zin die niet voltooid is. Men zou deze kunnen aanvullen met de woorden: 

wat hebt gij dan te zeggen. Men zou deze ook aan het begin kunnen plaatsen. De Canisiusvert. vindt 

de aanvulling in vs. 24 en vervolgt dan „ons die Hij roept”; echter in het Gr. staat geen “ons”, al kan 

men de zin bij vrije vertaling zo laten lopen. 

 

Vs. 22 Willende Zijn toorn bewijzen. Hoe moet men dit opvatten. Bedoelt Paulus te zeggen: hoewel 

Hij wilde ….. of: omdat Hij wilde. Het eerste past o.i. beter in het verband en men kan dus lezen: 

Indien God nu, hoewel Hij Zijn toorn wilde betonen, in veel lankmoedigheid voorwerpen des 

toorns, zich toebereidend tot verderf, verdragen heeft. 
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In het Gr. staat een tegenwoordig deelwoord dat zowel in de middel- als in de lijdende vorm dezelf-

de spelling heeft. Het is dus niet dadelijk uit te maken wat Paulus wil zeggen. Als we de middel-

vorm nemen kan hij gezegd hebben: die zich tot het verderf toebereidden, d.i. hun zich toebereiden 

leidde tot ondergang; als we er de passieve vorm in zien betekent het hun toebereid worden tot het 

verderf dat over hen besloten was. 

 

Er ligt hier een herinnering aan het lot van Farao, aan wie God veel lankmoedigheid bewees en die 

met zijn volk pas op het laatst onderging. God had het recht hem reeds veel eerder te kunnen doden, 

dat Hij het niet deed bewijst Zijn grote geduld. Tevens bleek daardoor Zijn kracht: steeds zwaarder 

werden de oordelen tot het finale verderf kwam dat zij zich zelf op de hals haalden; daarom is het, 

het beste aan te nemen dat dit deelwoord in de middelvorm staat. 

 

Men behoeft echter niet uitsluitend aan de historie van Egypte te denken: er staat het meervoud: 

voorwerpen. Zo heeft dit woord breder zin en kan men er tevens een waarschuwing in vinden voor 

het ongehoorzame en ongelovige Israël van toen in de nabije toekomst, 1 Thess. 2: 16. Het werd tot 

dan in grote lankmoedigheid verdragen, de verharding (vereelting) was nog ten dele, maar ze kon 

toenemen en heeft dit ook gedaan. 

 

Het uitstel van het verderf is ook met het oog op „de vaten der barmhartigheid” die God te voren 

toebereidt tot heerlijkheid. Het Gr. heeft de feitsvorm van het werkwoord, d.i. de tijd wordt er niet 

door uitgedrukt, en het „heeft toebereid” is daarom niet juist. Het uitstellen van het oordeel is dus 

eensdeels opdat God Zijn lankmoedigheid zou betonen aan het halsstarrige Israël, anderzijds om de 

gelegenheid te hebben een uitverkoren groep te vormen die Hij voorverordineerd heeft, roept, 

rechtvaardigt en eenmaal verheerlijkt. 

 

Men lette er op dat er niet staat: te voren bereid tot verderf, wel: te voren toebereid tot heerlijkheid. 

Hier staat de actieve vorm, m.a.w. God doet het, Hij bereidt tot heerlijkheid. 

 

De roeping van gelovigen uit Joden en Heidenen. 

Rom. 9: 24-29. 

24. Dezen roept Hij ook, ons, niet alleen uit de Joden maar ook uit de Heidenen, 25. zoals Hij ook 

in Hosea zegt: Ik zal niet~mijn~volk noemen: mijn volk en de niet geliefde: (de) geliefde. 26. En 

het zal gebeuren ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij zo-

nen van de levende God genoemd worden. 27. Jesaja echter roept over Israël uit: Al was het getal 

der zonen Israëls als het zand der zee, zo zal (toch slechts) het overblijfsel behouden worden. 28. 

Want een zaak die Hij voleindigt en snel voltrekt zal de Here doen op de aarde. 29. Zoals Jesaja 

te voren gezegd heeft: Indien de Here Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, zouden we als So-

dom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt. 

 

Rom. 9: 24. Dezen roept Hij ook, ons, niet alleen uit de Joden maar ook uit de Heidenen, 

 

God had uit Joden en Heidenen geroepen toen Paulus dit schreef; Hij ging hiermee nog voort in de-

ze bediening van Paulus en doet dit nog. Vandaar de feitsvorm in dit vers. 

 

Rom. 9: 25. zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal niet~mijn~volk noemen: mijn volk en de niet ge-

liefde: (de) geliefde. 26. En het zal gebeuren ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn 

volk niet, daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. 27. Jesaja echter roept over 

Israël uit: Al was het getal der zonen Israëls als het zand der zee, zo zal (toch slechts) het overblijf-

sel behouden worden. 
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Vs. 25-27. Paulus citeert hier uit Hosea, eerst hoofdstuk 2: 25 en dan 1:10. Het gaat hier over Ho-

sea’s kinderen wier namen symbolen waren van de tien stammen. Deze hadden Gods gunst door 

hun zonden verbeurd en zij zouden van Gods volk dat zij eenmaal met de twee andere stammen wa-

ren Niet-Mijn-Volk en van de Ontfermde de Niet-Ontfermde worden, 1: 9 en 6, iets waarin de twee 

stammen later gedeeld hebben. Uit hoofdstuk 2: 22 blijkt dat hierin eenmaal een keer zal komen en 

het Lo-Ruchama zal worden Ruchama en het Lo-Ammi, Ammi. M.a.w. deze dingen betreffen Isra-

el, zoals duidelijk blijkt uit 1: 10a: „Nochtans zal het getal der kinderen (zonen) Israël zijn als het 

zand der zee dat niet gemeten kan worden” en uit 2: 21b: “en die (n.l. de most en olie) zullen Ji-

zreël verhoren.” Dit is in elk geval het z.g. Tienstammenrijk. Dat ook het z.g. Tweestammenrijk 

hierin deelt, blijkt uit Hos. 3: 5, vergeleken met Ez. 37: 24. De kinderen Israëls zullen zich bekeren 

en zoeken de Here hun God en David, hun koning. David is niet Christus, maar de vroegere koning 

die God weer opwekken zal. 

 

De door Hosea uitgesproken profetie zal vervuld worden „ter plaatse” waar ze tot Israël gezegd is, 

d.i. in het land Israël. Dit is „in der eeuwigheid”, de toekomende eeuw (aioon) waarin Israël ander-

maal ondertrouwd zal worden, Hos. 2: 18. 

 

Wij zijn er verre van de Schrift te „vergeestelijken”, dat is in wezen haar van haar kracht ontdoen, 

daarom rijst hier de vraag: Hoe kan Paulus dit woord nu op de Heidenen toepassen. Als men aan 

deze vraag nu een woord toevoegt en vraagt: Hoe kan hij dit ook op de Heidenen doen, menen we 

dat hiervoor een diepere achtergrond aanwezig is, m.a.w. de profetie heeft naast de toekomstige 

vervulling t.o.v. Israël ook een geestelijke die overal kon plaats vinden waarheen de „tien” en later 

ook de „twee” stammen verstrooid waren en  mede in het land voor hen die daarin waren terugge-

keerd. Dit drukt het Grieks uit met zijn feitsvorm; deze zegt niet: ter plaatse waar tot hen gezegd is, 

maar: ter plaatse waar tot hen gezegd wordt. En dit drukt dan uit: gezegd is, gezegd wordt, gezegd 

zal worden: dus afgezien van de tijd. Dit houdt Gods bemoeienis in met Israël in de Verstrooiing. 

Als het zich schuldig leert kennen, is het een woord van hoop: God wil hen niet blijvend verwerpen. 

Alleen, zij moeten erkennen dat zij Niet-Zijn-Volk zijn, dus met de Heidenen gelijkgesteld. Dan 

kunnen ze niet alleen weer Zijn Volk worden maar meer dan dit: Zonen ( Hebr.) van de levende 

God. Dit is de nog hogere genade, het stellen in het zoonschap, wat wijst op rechtvaardiging, het 

„erfgenaam” Gods zijn en „mede-erfgenaam met Christus”. Maar ook voor de Heidenen kan dit 

woord gelden. Zij waren zeker Niet-Zijn-Volk, niet omdat zij dit voorrecht verspeeld hadden maar 

omdat het hun onthouden was. Echter, zij werden nu ook geroepen tot het heil en konden deel ver-

krijgen om mede zonen van God te worden en zo kan Paulus dat woord aanhalen en er de diepere 

zin van naar voren brengen. 

 

Rom. 9: 28. Want een zaak die Hij voleindigt en snel voltrekt zal de Here doen op de aarde. 29. 

Zoals Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Here Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, zou-

den we als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt. 

 

Vs. 28, 29. Het in vs. 27 aangeduide gericht is vastbesloten en zal snel voltrokken worden, niette-

min zal er een overblijfsel behouden worden. Dit heeft Jesaja reeds te voren gezegd; dit wil niet 

zeggen dat deze profeet dit voorzegd heeft - ook dit is vanzelf waar - ook niet dat Jesaja dit zeven 

eeuwen vóór Paulus’ tijd voorzegd heeft, maar: zoals Jesaja reeds eerder in zijn boek gezegd heeft 

en wel in hoofdstuk 1: 9: “Zo niet de Here ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom 

zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden”. D.i. geheel vernietigd. 

 

Zo blijkt dat opnieuw de verwerping van Israël kon komen. Maar tevens dat deze verwerping in de 

dagen van de apostel evenmin tegen de beloften was als de verwerping van de stammen die naar 

Assyrië gevoerd werden en later van de anderen die naar Babel werden overgebracht. Al was het 

aantal weggevoerden als zand aan de oever van de zee, slechts een overblijfsel is teruggekeerd. En 

al was het aantal in Paulus’ dagen zo groot, ook dan zou slechts een overblijfsel behouden worden, 
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de geroepenen. Was in Jesaja’s dagen het volk even zondig als Sodom en Gomorra, in Paulus’ da-

gen was het volk godsdienstig-zondig daar het zijn eigen gerechtigheid wilde oprichten. En ook dit 

zou ten ondergang voeren als het niet veranderde. De dreiging is er, de bekering kon deze echter 

nog afwenden; zo niet dan zou het vonnis snel voltrokken worden. Wat gebeurd is in het jaar 70, 

ongeveer twaalf jaar nadat Paulus dit schreef. 

 

C De Steen des aanstoots. 

 

Rom. 9: 30 - 11: 10. 

 

Dit gedeelte omvat vier onderdelen, n.l. 9: 30-33; 10: 1-13; 10: 14-21; 11: 1-10. 

 

Israëls verrichting in overeenstemming met de Schrift. 

 

Rom. 9: 30-33. 

30. Wat zullen we dan zeggen? Dit: Heidenen die niet naar gerechtigheid jaagden, gerechtigheid 

verkregen, maar een gerechtigheid (die) uit geloof (is). 31. Israël echter, dat naar een wet der ge-

rechtigheid jaagt, is tot de (ze) wet niet gekomen. 32. Waarom niet? Omdat het niet uit geloof 

(gebeurt) maar als (kon het) uit (de) werken, stoten zij zich aan de Steen des aanstoots, 33 gelijk 

geschreven is: Zie, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis en wie op Hem 

zijn betrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen. 

 

Wat zullen we dan zeggen. Deze woorden vinden we vaak in Romeinen, zie 3: 1; 4: 1; 7: 7; 8: 31; 

9: 14, 30. In dit vers leidt Paulus er een vraag mee in waarop hij direct een antwoord geeft. 

 

In vs. 6-23 heeft Paulus ons het geweldige feit voorgehouden, dat God soeverein, opperhoog, han-

delt met de Volken. In Zijn voornemen, heeft Hij hun ook een gerechtigheid geschonken waarnaar 

zij niet jaagden noch zelfs vraagden, een die uit geloof is. In tegenstelling daarmee staat Israël. Dit 

zocht (en zoekt) de wet der rechtvaardigheid, een waardoor zij in eigen gerechtigheid voor God 

wilden komen te staan; het vond deze echter niet, eenvoudig hierom, omdat deze niet bestaat. De 

wet eiste wel, maar gaf geen kracht, want dan zou ze levend hebben moeten kunnen maken, Gal. 3: 

21. Maar daartoe was ze niet gegeven. Ze was er om de mens te tonen dat hij haar in eigen kracht 

niet vervullen kon. Israël echter meende dat het aan de eis der wet kon voldoen. Door het doen harer 

werken meende het een surplus te krijgen, een krediet op haar  levensrekening dat het tekort, het 

debet, overtrof. Het heeft daarbij over het hoofd gezien dat al de credit- posten in het niet verzinken 

door de begeerte, Rom. 7: 7, de oorzaak der zonde, Jak. 1: 15, en deze is door geen wetswerken te 

overwinnen. De begeerte werd in het tiende woord verboden. Israël kon dit niet houden maar werd 

zo schuldig aan allen, Jak. 2: 10. 

 

Israël zag niet de rechtvaardiging door het geloof, die we al vinden in Gen. 15: 6. Het kwam daartoe 

niet. Het gevolg was dat zij zich stieten aan de Steen der aanstoots, zoals Jes. 8: 14 al voorzei. Dit 

„stieten” staat weer in de feitsvorm, dus is los van de tijd, het herhaalde zich telkens. Daartegenover 

staan nu de Heidenen die na de prediking de gerechtigheid van Christus als de hunne begeerden, als 

goddelozen gerechtvaardigd werden en zo de gerechtigheid uit het geloof verkregen, de vele hoge-

re, de absolute. 

 

Rom. 9: 33 gelijk geschreven is: Zie, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der er-

gernis en wie op Hem zijn betrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen. 
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De woorden „Steen” en „Steenrots” duiden, figuurlijk, steeds Jahweh of Christus aan (1 Kor. 10: 4). 

Het leggen van de Steen des aanstoots is de vleeswording des Woords. Wie op die Steen viel zou 

verpletterd worden, dat was in Zijn eerste komst en duidt het oordeel in het jaar 70 aan; op wie Hij 

valt die zal Hij vermorzelen, dit is bij Zijn wederkomst. (Mt. 21:  44). 

 

Petrus citeert ook Jes. 8 en laat er dan Ps. 118 op volgen, Paulus Jes. 28: 16. Hier vinden we dat in 

Sion gelegd is een grondsteen, een kostelijke hoeksteen die wel gegrondvest is. Deze werd echter 

door de bouwlieden verworpen, maar Hij is de Petra waarop Hij Zijn gemeente uit de beide Huizen 

Israëls bouwt. 

 

Jes. 28: 16 sluit met de woorden: Wie gelooft zal niet haasten. Dit wil niet zeggen: zal zich niet 

haasten maar: zal niet vluchten. Dit wordt hier genomen voor de verwarring die er de oorzaak van 

is. In Rom. 9: 33; 10: 11 en in 1 Petr. 2: 6 wordt deze stijlfiguur omgezet; er zal geen noodzaak zijn 

voor een overhaaste vlucht, want wie op Hem zijn betrouwen stelt zal niet beschaamd worden. 

 

Meerdere vertalingen zetten: Wie in Hem gelooft. Dit is onjuist, het Gr. heeft niet „eis” maar “epi”, 

gevolgd door de derde naamval, evenals in 10 :11; 1 Petr. 2: 6 en 1 Tim. 1: 16. „Men kan het dan 

vertalen door: naar aanleiding van, in verband met, het is een algemene uitdrukking, die het geloof 

niet nader bepaalt”. Wij hebben vertaald: Wie op Hem zijn betrouwen stelt. 

 

Paulus’ gebed voor Israël. 

 

Israëls dwaze ijver. Het woord der prediking. 

 

Rom. 10: 1-13 

1. Evenwel, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en mijn smeking tot God voor hen is tot 

hun behoudenis. 2. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver voor God hebben maar niet met 

volle kennis. 3. Want onbekend met de gerechtigheid Gods en trachtend hun eigen gerechtigheid 

op te richten, onderwerpen zij zich niet aan de gerechtigheid Gods. 4. Want het einddoel der wet 

is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5. Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die 

uit de wet is (aldus): De mens die ze doet zal door haar leven, 6. Maar de gerechtigheid die uit het 

geloof is spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen. Dat is Christus naar 

beneden brengen. 7. Of: Wie zal in de afgrond afdalen. - Dat is Christus uit de doden naar boven 

brengen. – 8. Maar wat zegt zij: Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. 

Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. 9. (n.l.) wanneer gij met uw mond Jezus als Heer 

belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden wor-

den. 10. Want met het hart wordt geloofd ter gerechtigheid en met de mond wordt beleden tot 

behoudenis. 11. Want de Schrift zegt: Ieder die op Hem betrouwt zal niet beschaamd uitkomen. 

12.Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want Hij is Heer van allen, rijk voor allen 

die Hem aanroepen. 13.Want ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. 

 

Vs. 1-3. Het nu beginnende gedeelte is aan het vorige verbonden door het Gr. woord “ men”. Dit 

geeft een zekere tegenstelling aan met het voorgaande Paulus wil zeggen: Ondanks het voorgaande 

ben ik Israël genegen en bid ik voor hen. Wij hebben het Gr. trachten weer te geven door: „Even-

wel” voor „Broeders” te zetten. 

 

Broeders. Het is voor de vijfde maal in deze Brief dat de apostel zijn hoorders en lezers met „broe-

ders” aanspreekt; zie 1: 13; 7: 1, 4; 8: 12; 10: 1; hij zal het nog vijf maal doen: 11: 25; 12: 5; 15: 14, 

15, 30. 
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Paulus heeft alle toegenegenheid voor zijn broeders naar het vlees; al zijn zij hem zeer vijandig ge-

zind wegens zijn evangelie, hij is het niet tegenover hen. Zijn hart klopt voor hen en hij smeekt tot 

God om hun behoudenis. Met dit al kan hij niet verhelen waarin hun doelmissing bestaat: zij hebben 

een ijver tot God maar niet met volle kennis. 

 

Israëls ijver tot God betekent niet dat zij God ijverig prediken, al moet gezegd worden dat Israël het 

monotheïsme, de leer van de ene God, in de Verstrooiing onder de Volken verbreid heeft. De ijver 

die Paulus hier bedoelt, is niet een ijver om Jodengenoten te maken, maar een voor Gods eer die zij 

menen dat aangerand wordt als men Christus Zijn Zoon noemt, en Hem zo op één lijn stelt met De-

ze, Joh. 5:18. 

 

Paulus kan dit zo goed begrijpen, het gaat hun zoals het hem vroeger ging, ook hij was eens zo’n ij-

veraar, Handelingen 22: 3.  

 

Hij meende het Jodendom met zijn tradities te moeten handhaven en tegen de naam van Jezus vele 

tegenpartijdige dingen te moeten doen, omdat voor hem de naam van Israëls God verlaagd en ver-

treden werd. Zijn ijver ging zover dat hij de belijders van „de sekte der Nazarenen” vervolgde tot de 

dood, Handelingen 22: 3, 4; 26: 9-11. Zoals hij eens was, waren zij nu. 

 

Dit was echter geen goede ijver, het was er een niet met volle kennis. De S.V. zet hier: „niet met 

verstand”, maar het Gr. heeft „epignosis”, „volle kennis”, voor verstand zijn andere woorden. 

Brouwer: de rechte kennis. 

 

Er was bij Israël zekere kennis aangaande de Messias; er was ook kennis van de Heer Jezus en Zijn 

werk; de dingen die Hij gedaan had waren in geen hoek gebeurd, Handelingen 26: 26, maar de volle 

kennis en als gevolg daarvan het rechte inzicht ontbrak; daarvoor was Israël onwetend, evenals Pau-

lus ook eenmaal, 1 Tim. 1: 13-16. Dit kwam omdat het trachtte zijn eigen gerechtigheid op te rich-

ten en daardoor niet alleen aan Gods gerechtigheid voorbijging maar ook zich daaraan stootte en 

niet onderwierp. 

 

Gods gerechtigheid is, naar we reeds vroeger zagen, niet een eigenschap van God, iets dat tot Zijn 

Wezen behoort, maar een gerechtigheid uit God, Fil. 3: 9, een die, buiten de Wet om, in Christus 

door Diens geloof is geopenbaard en wordt toegerekend door het geloof. Israël was hiervan wars. 

 

Hiervoor was een diepere oorzaak dan alleen het tekort aan volle kennis, aan het rechte inzicht in 

Gods genade. De natuurlijke onwedergeboren mens wil zich handhaven en voor God verschijnen, 

gekleed in het gewaad geweven van door hem gedane werken, menend zo Gode aangenaam te zijn. 

Waar Paulus leert dat God goddelozen rechtvaardigt en men dit eerst voor God moet worden, is het 

geen wonder dat het Jodendom zich juist tegen zijn evangelie verzet heeft. 

 

Rom. 10: 4. Want het einddoel der wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5. 

Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die uit de wet is (aldus): De mens die ze doet zal door 

haar leven, 

 

Christus het einddoel der wet. Israël zag het einddoel der wet niet, het zocht dit in zichzelf, in het in 

eigen kracht doen der wet. Het einddoel van deze is echter Christus en dit niet alleen in Zijn volko-

men volbrenging van de uiterlijke wet, zonder in één te falen (zodat Hij nimmer enig offer heeft be-

hoeven te brengen), maar bovenal in Zijn liefde tot God en de naaste, de twee dingen waaraan de 

gehele wet hing en Zijn leven des geloofs waarin Hij Abraham en alle Ouden verre te boven ging. 

 

 

 



Uit de Schriften 1960 Pagina 94 
 

Christus is het einddoel der wet in meerdere opzichten. 

 

Ten eerste bracht de wet slechts rechtvaardigingen des vleses, Hebr. 9: 10, maar niet van het gewe-

ten, vs. 13. Dat blijkt uit de tegenstelling van wat de wet al of niet bracht en wat Hij deed.  

 

Ten tweede bracht ze ondanks haar vele offers geen volmaking voor hen die toegingen, Hebr. 10: 

14, juist de herhaling der offers bewees dit vs. 1b, 2.  

 

Ten derde was het vlees krachteloos door de zonde, Rom. 8: 3, 4.  

 

Ten vierde had de wet slechts een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld der zaken, de 

ware inhoud, Hebr. 10: 1a.  

 

Ten vijfde wees ze van de brand- en slachtoffers af en heen naar een persoon, Hebr. 10: 8-10.  

 

Ten zesde gaf ze alleen bedekking van zonden, geen vergeving, deze is nu gekomen, Hebr. 10: 17, 

18.  

 

Tegenover dit alles, en meer, staat nu het werk van Christus. 

 

Ten eerste behoefde hij niet voor Zichzelf te offeren, deed Hij het Zichzelf, Hebr. 10: 10, en ging 

met eigen bloed in, Hebr. 9: 12.  

 

Ten tweede behoefde Hij de offerande niet te herhalen, Hij deed die eenmaal, Hebr. 9: 28.  

 

Ten derde deed Hij dit niet alleen tot wegneming der zonden maar tevens om tot volmaking, d.i. 

voleindiging te brengen, Hebr. 10: 14.  

 

Ten vierde wees de ceremoniële dienst naar iets anders, was een schaduwdienst, maar legt in Hem 

het beeld der dingen, de ware inhoud der toekomende goederen, Hebr. 10: 1b, 2 Kor. 1: 20.  

 

Ten vijfde maakt Hij vrij van de wet door, die wet voor die wet te doden, om in Hem te leven, Rom. 

7: 4; Gal. 2:19, 20, en nam Hij de vloek der wet weg.  

 

Ten zesde was Hij geen priester naar de orde van Aaron, naar een vleselijk gebod, maar priester 

naar een andere orde en krachtens een ander beginsel, dat van het onvergankelijke leven, Hebr. 7: 

16.   

 

Ten zevende is Hij priester krachtens eedzwering, iets wat de Aaronietische priesters misten, Hebr. 

7: 20, 21.  

 

 Ten achtste heeft God op Zijn werk het zegel gezet door in tegenstelling van de priesters die ster-

ven te zetten Hem die altijd leeft en tegenover hen die steeds staande de dienst moesten verrichten 

Een te stellen die volmaakt in het kosmische heiligdom is ingegaan (omvattend lucht, midden- en 

derde hemel), deze bij Zijn hemelvaart is doorgegaan en achter Zich heeft gelaten, hoger dan deze is 

geworden, Hebr. 4: 14, en over boven al de hemelen, gezeten is aan Gods Rechter hand, Ef. 4: 10, 

in het overhemelse, Ef. 1: 21 (grondtekst), in staat alle dingen te bestemder tijd niet alleen volko-

men recht te zetten, Hebr. 9: 10 (betering is: volkomen rechtzetting), maar ze ook te vervullen, d.i. 

tot hun volkomen ontplooiing te brengen, Ef. 4: 10. 
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HERE, TOT WIEN ZULLEN WIJ HEENGAAN? 
 

Een christen kan soms verontrust worden door het feit dat de meeste mensen praktisch als materia-

listen leven, ofwel slechts min of meer godsdienstig zijn door de invloed van opvoeding en omge-

ving. Zelfs bij medechristenen meent hij soms te bemerken dat hun geloof uiterst vaag is. Op som-

mige ogenblikken kan hij zich dan afvragen of zijn eigen geloof wel steunt op een vaste grond. Men 

verwijst hem dan naar de Schrift. Maar deze wordt door de grote meerderheid der theologen en der 

dominees niet meer beschouwd als volkomen door God geïnspireerd, al zeggen ze, dat men er Gods 

Woord wel in vindt. Zelfs in „orthodoxe” kringen hoort men wel eens dat sommige delen ons geen 

werkelijke gebeurtenis  leveren, dat er vaak een niet-geschiedkundige of niet- wetenschappelijke 

inkleding bestaat om ons geestelijke waarheden voor te stellen. Hoe kan een „eenvoudig” mens dan 

nog vol vertrouwen hebben in de Schrift? 

 

Men zegt wel dat het onvoorzichtig is de Schrift zo letterlijk mogelijk uit te leggen, want dat door 

meer kennis kan blijken dat we ons vergist hebben en dat we dan toch zullen moeten aanvaarden dat 

de Schrift zich kan vergissen. Een redelijk denkend christen kan hierop antwoorden, dat na betere 

kennis van gebeurtenis  en wetenschap zijn uitleg van een schriftdeel foutief kan blijken te zijn, en 

hij dan ook steeds bereid is zijn uitleg te herzien, maar dat dit geenszins de Schrift zelf treft. Is het 

niet steeds gebleken dat, hoe méér men aangaande het verleden leert kennen door de opgravingen 

hoe méér de waarheid der Schrift bevestigd wordt? 

 

De weifelende gelovige, waarover we het hadden, kan nog méér verontrust worden door de waar-

schuwing van zeer geleerde heren niet te geloven in de volkomen inspiratie. Want hij kan dan als 

volgt redeneren: deze heren beweren dat we niet altijd moeten geloven hetgeen de Schrift zegt over 

dingen die we door natuurlijke middelen kunnen leren kennen (bijv. aangaande geschiedkundige en 

wetenschappelijke feiten), maar dat we wel moeten geloven in de geestelijke dingen, namelijk het-

geen van belang is voor ons leven en ons heil. Maar als de Schrift dan slechts een bloemlezing is 

van feilbare menselijke getuigenissen, waarom zouden we geloven wat we niet kunnen verifiëren, 

als we niet moeten geloven hetgeen we wel kunnen nagaan? 

 

Hoe ook, door allerlei omstandigheden gedrongen, kunnen sommigen zich afvragen of het niet beter 

is zich niet te veel bezig te houden met de Schrift, en zich te vergenoegen met een vaag geloof in 

een „goede God”. Maar dan zullen ze misschien aan de woorden denken, die de Here destijds tot de 

Apostelen richtte: „Gij wilt toch ook niet weggaan?” en aan het antwoord: “Here, tot wie zullen we 

heengaan?” 

 

Inderdaad, is er iets in de wereld dat ons werkelijk voldoening kan geven? Vele dingen zijn nuttig, 

nodig, aangenaam, maar ze hebben slechts een tijdelijk en zeer beperkt belang. Waar vinden we iets 

van blijvende en absolute waarde? Kunnen we ons nog tevreden stellen met menselijke waarden na-

dat we Christus ontmoet hebben? 

 

Iets dergelijks zou men kunnen zeggen in verband met de drie geestelijke posities waarin de mens, 

door Gods genade, geplaatst kan worden. Men kan zich een ogenblik afvragen of we ons niet moe-

ten vergenoegen met een eenvoudig „Evangelie”. Maar wie eenmaal Paulus heeft begrepen, die kan 

hem niet meer verlaten. Tot wie zou hij anders heengaan voor een Schriftuurlijke leer? S. vs. M. 

 

GELOOF EN VERSTAND 

 
Bij Paulus bestond er een goed evenwicht tussen geloof en verstand. Deze, bij uitnemendheid 

„geestelijke” Apostel zei ook: „Weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in 
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het verstand volwassenen”. Men lette op het werkwoord „worden”. Hoe méér geloof, hoe méér ver-

stand moet er zijn. Paulus gebruikt een twintigtal termen om te spreken over verstand, inzicht, ken-

nis en dergelijke. 

 
LOON EN WERKEN 

 

In elke geestelijke positie geeft God het vermogen om naar die positie te wandelen en te werken. 

Voor de werken, die alzo in Gods kracht volbracht worden, is er „loon”. Zie hierover Rom. 2: 6, 7; 

1 Kor. 3: 14, 15; 2 Kor. 5: 10; Ef. 6: 8; Fil. 3: 12-14; Kol. 3: 23-25; 2 Tim. 2: 11 - 13. Het hoogste 

„loon” is de volmaakte kennis en gemeenschap met Christus, Fil. 3: 8, 9. 

 

HET ENKELVOUD VAN 1 THES. 3: 11. 
 

Misschien zijn er lezers der Schrift, die er niet op gelet hebben, dat het werkwoord „bane” van de 

Nieuwe Vertaling (evenals „richte” van de St. Vert.) in het enkelvoud staat, hoewel er sprake is van 

„onze God en Vader, en onze Here Jezus”. 

 

Er is, inderdaad, slechts één God, al heeft Hij zowel de bestaanswijze van „Vader, als van Jezus 

Christus”.            S. v. M.
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Uit de Schriften
 

DEEL XXXII   no10.  OKT. 1960. 

Gods beeld en de mens 
 

INLEIDING. 

 

Volgens Gen. 1: 27 schiep God de mens naar zijn beeld. Hieruit heeft men afgeleid dat de mens 

Gods beeld is. Maar dan was de vraag wat hieronder moet worden verstaan. Sommigen dachten aan 

een lichamelijke gelijkenis aan Christus, anderen aan een geestelijke gelijkenis, bijv. de persoon-

lijkheid, de redelijkheid, de vrijheid, de zedelijkheid, de mogelijkheid over de natuur te heersen, 

enz. 

 

Over het algemeen is men dan geneigd het beeld af te scheiden van het afgebeelde. Men denkt min 

of meer aan wat zich in de mensenwereld voordoet, waar het een of ander wezen afgebeeld wordt in 

de vorm van een standbeeld, een schilderij of een tekening, en er een zekere gelijkenis in deze af-

beeldingen bestaat met het afgebeelde. Het is echter zeer onvoorzichtig onze menselijke begrippen 

toe te passen op hetgeen God betreft. Het is in een dergelijk geval nodig goed na te gaan wat de au-

teurs der Schrift, die door Gods Geest gedreven werden, bedoelden. We moeten dus rekening hou-

den met de juiste betekenis die zij gehecht hebben aan de door hen gebruikte woorden, Alle men-

senwoorden zijn slechts symbolen, waaraan de schrijver een zekere betekenis toekent, gewoonlijk 

min of meer aangepast aan de betekenis die de geadresseerden van zijn tijd er aan hechtten. In onze 

moderne tijden kunnen dezelfde woorden of uitdrukkingen een andere betekenis krijgen. 

 

We beginnen dus ons onderzoek met de Schriftuurlijke betekenis na te gaan van het woord „beeld” 

en de uitdrukking “beeld-zijn”. 

 

1. De betekenis van „beeld” en „beeld-zijn”. 

 

In Gen. 1: 26, 27; 9: 6 is het woord „beeld” de vertaling van „tsèlèm”. Deze term wordt in Num. 33: 

52 gebruikt voor gegoten (metalen) beelden en in verband met (stenen) beeldhouwwerk. In Ps. 39: 7 

wordt hij door „schaduw” vertaald: „de mens gaat daarheen als een schaduw”. 

 

Het Hebreeuwse woord „tsèlèm” wordt in de Septuagint door het Griekse „eikón” vertaald, dat we 

ook in het N.T. aantreffen. In de Evangeliën wordt dit woord gebruikt voor de afbeelding van de 

keizer op een geldstuk, Mat. 22: 20. In Rom. 1: 23 lezen we: „Zij hebben de majesteit van de on-

vergankelijke God vervangen door wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, 

van viervoetige en van kruipende dieren”. Hier is dus sprake, zoals in Num. 33: 52, van beeldjes 

uit de een of andere stof gevormd. Die betekenis vinden we ook in Op. 13: 14 bijv. in verband met 

het beeld van het Beest. 

 

Verder komt het woord „eikon” nog slechts voor in de brieven van Paulus en in Hebr. 10: 1. Het 

heeft hier nooit de betekenis van een stoffelijk beeld. 

 

In verband met de mens, kan men de betekenis van het woord „beeld” begrijpen uit schriftplaatsen 

zoals: 

 

Gen. 5: 3 Adam verwekte Seth naar zijn gelijkenis (demoet), als zijn beeld (tsèlèm). Deze uitdruk-

king wil niet zeggen dat er drie wezens zijn, namelijk het afgebeelde, een beeld, en hetgeen „naar” 
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of „als” het beeld is. In het geval van Adam en Seth is het zeer duidelijk, dat Seth in zekere zin het 

afbeeldsel is van Adam. Het kan de uiterlijke gedaante en ook de innerlijke structuur of gezindheid 

betreffen. Als men Seth zag of hoorde, dan kende men ook iets van Adam, Hieruit blijkt dat de uit-

drukkingen „naar zijn gelijkenis” en „naar zijn beeld” hier de betekenis hebben van „die hem gelij-

kend was” en „die zijn beeld was”. Seth was „beeld” of „gelijkenis” in zo verre hij Adam deed 

kennen. Als het de innerlijke structuur of de gezindheid van Adam betrof, dan was er geen zichtba-

re afbeelding, maar een handelen: de functie van “kenbaar maken”. 

 

1 Kor. 15: 49 „En gelijk wij het beeld (eikon) van de stoffelijke gedragen hebben”. Hier ook wijst 

„beeld” op iets dat Adam doet kennen. 

 

Heb. 10: 1 „Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet de ge-

stalte (eikon) dier dingen zelf”. „Beeld” staat hier tegenover „schaduw”. De Wet sprak slechts over 

schaduwoffers, maar gaf geen goede voorstelling van het ware offer, deed dit offer niet op volko-

men wijze kennen. „Beeld” wijst niet op een concreet „beeld”, maar op een functie, namelijk het 

kenbaar maken. 

 

Voor we de uitdrukking „beeld Gods” onderzoeken, laat ons in het kort nagaan wat de oude volken 

dachten (en ook vele hedendaagse denken) over het „afbeeldsel” (eidolon) van een god. 

 

Als de beschaafde mensen dit woord gebruiken, bijv. in verband met een mens, dan is er natuurlijk 

voor hen een onderscheid tussen de afgebeelde mens en het afbeeldsel, dat de vorm van een beeld 

(eikón) kan hebben. Maar voor de heidenen is het afbeeldsel (eidolon) van een god, dus het beeld 

(eikon), in zekere zin de god zelf. Die god is een geest en is voor hen tegenwoordig in de afbeel-

ding. Men kan ook zeggen dat de god - die als geest onzichtbaar is - door het beeld zichtbaar wordt. 

Het afbeeldsel doet de god kennen en toont zijn tegenwoordigheid. Het beeld is dus voor hen méér 

dan dode stof. 

 

Het is daarom dat het woord „eidolon” zowel gebruikt wordt in de betekenis van „afgodsbeeld”, als 

in die van „afgod”. 

 

In onze beschaafde wereld zijn we niet meer gewend aan deze „animistische” opvatting, en ver-

wonderen ons over allerlei handelingen van de primitieve volken. Maar in de tijden en omstandig-

heden waarover het O.T. handelt, wisten de zonen Israëls zeer goed wat de heidenen dachten aan-

gaande hun beelden, en werden ze dikwijls zelf verleid allerlei „goden” in de vorm van beelden te 

aanbidden. 

 

Daarom sprak God, door Mozes: “Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het 

diensthuis, geleid Hebr. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op 

de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is”, Ex. 20: 2-4. 

 

Maar, we weten dat dit gebod telkens weer overtreden werd, en dat zelfs kort daarop, toen Mozes 

vertoefde van de berg af te dalen, de zonen Israëls aan Aaron vroegen goden te maken, die voor hen 

zouden uitgaan. „En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de afgod 

(eidolon)”, Ex. 32 en Hand. 7: 40, 41. Ook voor de Israëlieten was het afgodsbeeld niet onderschei-

den van de god zelf. 

 

De Schrift zegt nooit dat er geen „goden” - of geesten die zich als een „god” voorstellen .- bestaan, 

maar wel stelt ze zich tegen de gedachte der afgodendienaars, dat hun beelden méér zouden zijn dan 

stof. Herhaaldelijk lezen we dat, in werkelijkheid, die beelden slechts zilver of goud zijn, of een 

andere stof, dat ze niets méér zijn dan het werk van mensenhanden. Zie bijv. Ps. 115 en 135. 
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In de eerste eeuwen van onze jaartelling kende men die heidense vereenzelving niet meer van beeld 

en afgod, tenminste in de intellectuele kringen. Men wees toen op het absurde, zelf een afgodsbeeld 

te maken en het dan te aanbidden. Maar dan kreeg men tot antwoord: „Het zijn niet die beelden zelf 

die we vrezen, maar de wezens naar wier gelijkenis ze werden gevormd, en tot wier naam ze wer-

den ingewijd” (volgens Lactantius, in De origine erroris, II, 2; in de tweede eeuw). Augustinus ver-

telt dat, volgens Hermes de geesten „door uitnodiging” in het beeld kwamen, zodat deze „lichamen 

van de goden” werden (De civ. dei, VIII, 23). 

 

Door deze zichtbare gestalte meenden ze dat de god beter benaderbaar was, en men zelfs kon probe-

ren hem te dwingen de mens te helpen zijn eigen wil door te zetten, ofwel de god te bestraffen als 

hij het niet deed. 

 

We hebben dus twee dingen leren kennen: 

 

1. Een stoffelijk beeld van een god, was, na een inwijding, méér dan stof, het was de god zelf in 

een - voor de mens - waarneembare gestalte of bestaanswijze. 

 

2. De term „beeld” wees niet zozeer op de stof, maar vooral op de functie: het zichtbaar maken, 

het doen kennen van de god. We hebben hierboven reeds gezien, dat ook in de Schrift het „beeld-

zijn” wijst op het voorstellen, het doen kennen, dus op een functie. 

 

Laat ons nu de uitdrukking „beeld Gods” nagaan in verband met Christus. We vinden haar bijv. in: 

 

2 Kor. 4: 4 „Christus, die het Beeld Gods is”. 

 

Kol. 1: 15 „Dewelke (Zoon) het Beeld is van de onzienlijke God”. 

 

De eerste christenen dachten in dergelijke gevallen niet aan de lichamelijke structuur van de Zoon, 

alsof Deze naar zijn uiterlijke gedaante min of meer leek op de Vader. Voor hen had de uitdrukking 

„beeld-Gods-zijn” de betekenis van „God doen kennen”. We zien dit bijv. uit Joh. 1: 18 „Niemand 

heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vader is, die heeft Hem doen 

kennen”. 

 

Ook 2 Kor. 4:4, hierboven aangehaald, gebruikt de term „Beeld Gods” in verband met het aan het 

licht brengen der waarheid en het schijnsel van het evangelie der heerlijkheid van Christus.  

 

Die betekenis van „Beeld-Gods-zijn” vinden we verder in Hebr. 1: 1-3, waar we lezen dat de Zoon 

de uitstraling (apaugasma) is van Gods heerlijkheid, en de afdruk van Gods wezen - en dus buiten 

ons tijdsbegrip - Beeld Gods IS. En dit in de zin dat Hij op volkomen wijze God doet kennen. We 

herhalen dat de uitdrukking „beeld - zijn”, hier wijst op de functie en niet op een waarneembare ge-

daante. 

 

Christus heeft zich echter ontledigd van zijn bestaanswijze (morphè) Gods - en dus ook van zijn 

heerlijkheid - en heeft de bestaanswijze van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelij-

kend (homoióma) geworden, bevonden zijnde -  naar zijn uiterlijke gedaante (schéma) - als een 

mens, Fil. 2: 6-8. Was Hij dan ook nog Gods Beeld, niet in de zin dat zijn gedaante een afbeeldsel 

was van de Vader, maar in de zin dat Hij de Vader deed kennen door zijn spreken en zijn handelen? 

Inderdaad, we leren dit, onder meer, uit Joh. 10: 30 „Ik en de Vader zijn één” en Joh. 14: 9 „Wie 

Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Daarom spreekt Johannes van het licht en het leven dat 

door Hem werd geopenbaard, Joh. 1: 4-9; 1 Joh. 1: 2. In die bestaanswijze van een mens, was Hij 

Beeld Gods, maar van de heerlijkheid ontledigd. 
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Het was door zijn gemeenschap met de Vader en door zijn leven, dat „Jezus” Gods liefde deed ken-

nen aan de mensen, en in de eerste plaats aan de zonen Israëls. Maar de meesten bleven blind. 

 

Aangaande Christus, kunnen we dus zeggen dat Hij: 

 

1. naar zijn Wezen, in de goddelijke sfeer en buiten ons tijdsbegrip, steeds God is, 

 

2. naar zijn bestaanswijze, in vernedering gelijkend was aan de mens, 

 

3. niet Beeld Gods was voor wat betreft zijn uiterlijke gedaante, 

 

4. doch naar zijn functie (Gods gezindheid te doen kennen) steeds Beeld Gods is, zowel in heer-

lijkheid als van die heerlijkheid ontledigd. 

 

Laat ons nu enkele dingen samenvatten. 

 

Bij de uitdrukking „Gods-Beeld-zijn” moeten we niet denken aan een beeld, in de gewone zin van 

het woord (bijv. aan een stoffelijk beeld dat min of meer de vorm van een mens zou kunnen hebben 

met een structuur waarin men lichaam, ziel en geest zou kunnen onderscheiden). 

 

Zo was Christus, op aarde, niet „Beeld Gods” door zijn menselijke gedaante, want God kan niet af-

gebeeld worden door een dergelijke gedaante. Ook de mens kan in die zin niet „beeld Gods” zijn. 

 

Er is slechts één waar en volkomen Beeld Gods, namelijk Christus, en door Hem leren we welke 

betekenis we moeten hechten aan die uitdrukking. Hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid en de 

afdruk van Gods wezen. Hij doet de Vader kennen aan de schepselen en is niet afscheidbaar van de 

Vader, niet een Beeld van God naast God. 

 

Ook in zijn aardse bestaanswijze was Christus Beeld Gods, maar ditmaal van zijn heerlijkheid ont-

ledigd. In de gebeurtenis  des heils, in de menselijke tijd, deed Hij aan de mensen de Vader kennen 

door zijn leven en zijn werken. 

 

We herhalen: het “Beeld-Gods-zijn” betreft niet zijn menselijke gedaante, maar zijn functie God te 

doen kennen. 

 

Na dit onderzoek betreffende het “Beeld-Gods-zijn” moeten we ook trachten na te gaan welke bete-

kenis we moeten hechten aan de uitdrukking „Gelijkenis-Gods-zijn”. 

 

2. De betekenis van „gelijkenis” en “gelijkenis-zijn”. 

 

In Gen. 1: 26 vinden we inderdaad zowel het woord „gelijkenis” als het woord „beeld”. Het He-

breeuwse woord „demoet” heeft de betekenis die wij hechten aan het woord „gelijkenis”. Het wordt 

in de Schrift meermalen gebruikt voor stoffelijke dingen die op andere dingen gelijken. In 2 Kron. 

4: 3 is er sprake van de „gelijkenissen van runderen” die zich aan de onderkant van de gegoten 

„zee” van Salomo’s tempel bevonden. Toch wordt dit woord ook gebruikt voor niet-stoffelijke din-

gen. Zo hoorde Jesaja een gedaver op de bergen, „de gelijkenis van veel volk”. 

 

In verband met God, citeren we de volgende schriftplaatsen: 
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Jes. 40: 18 „Met wien dan wilt gij God vergelijken (werkwoord damah) en welke gelijkenis (de-

moet) op Hem toepassen?” 

 

Jes. 40: 25 „Met Wien dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk (sjawath) zijn?”  

Zie ook Jes. 46: 5. 

 

God (El, in deze plaatsen) wordt hier voorgesteld als de Almachtige, namelijk als gebruik makende 

van zijn grote macht. In Gen. 14: 18 lezen we dat Melchizedek een priester was van God de Aller-

hoogste (El Elyon) en in Luk. 1: 76 dat het kind Jezus profeet zou heten van de Allerhoogste. Vol-

gens Jes. 14: 12-14 wilde de „Morgenster” (Lucifer), die uit de hemel gevallen was, ten hemel op-

stijgen, boven de „sterren Gods” (El) zijn troon oprichten en zich aan de Allerhoogste (Elyon) ge-

lijkstellen (damah). 

 

Men ziet uit dergelijke voorbeelden, dat geen schepsel, zelfs niet de „overdekkende Keroeb”, de 

Morgenster, die later de Tegenstander (Satan) genoemd wordt, in zichzelf „gelijkenis Gods” kan 

zijn. 

 

De enige „gelijkenis Gods” vinden we in de gezichten der profeten. Allereerst bij Ezechiël, in ver-

band met de Keroebim: „Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuur-

steen, dat de vorm had van een troon; en daarop, op hetgeen een troon leek, een gedaante, de ge-

lijkenis (demoet) van een mens. En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen 

leek naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar bene-

den, zag ik iets als vuur omgeven door een glans. Aldus was de verschijning van de gelijkenis 

(demoet) van de heerlijkheid des Heren”, Ezech. 1: 26-28. En verder: „En ik zag en zie, daar was 

een gelijkenis (demoet) als van vuur”, Ezech. 8: 2. 

 

Ook Daniël had een gezicht van een schitterend wezen, in de gelijkenis van een menselijke gedaan-

te, Dan. 10: 16. En we vinden het ook terug in het gezicht dat Johannes had op Patmos: “en te mid-

den van de kandelaren, iemand gelijkend op eens mensen zoon en zijn ogen als een vuurvlam; en 

zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als het 

geluid van vele wateren”, Op. 1: 13-16. Volgens vers 17 was Hij de eerste en de laatste, en Op. 

2:18 zegt uitdrukkelijk dat het de Zoon Gods was. 

 

De Zoon Gods, in heerlijkheid, is de gelijkenis van de heerlijkheid van de Vader, en in de gezichten 

van de profeten en van Johannes geleek Hij op een mens. Uit de gezichten van Ezechiël en Daniël 

moet men niet afleiden dat de Zoon Gods, in de tijd waarin ze die gezichten hadden, reeds de gelij-

kenis van een mens had, want alle geestelijke gezichten vallen buiten ons tijdsbegrip. Evenals op de 

berg der verheerlijking zien ze wat in de toekomst zal gebeuren, zien ze Hem zoals Hij er zou uit-

zien na zijn opstanding in heerlijkheid. 

 

We herhalen dus dat geen schepsel in zichzelf „Gelijkenis Gods” kan zijn, en voegen er nu bij, dat 

alleen Christus dit is. Evenals Hij alleen „Beeld Gods” is. 

 

Zoals we reeds hierboven (bijv. bij Jes. 40) gezien hebben, staat het begrip „gelijkenis”, als het God 

betreft, in verband met de almacht Gods en het gebruiken van die macht. In de gezichten van Eze-

chiël is er sprake van het ingrijpen van God in verband met de verharding van het huis Israëls (zie 

bijv. hoofdstuk 3) en de afgodendienst (hoofdstuk 8) .Bij Daniël gaat het over Gods machtsbetoon 

t.o.v. de geestelijke machten die de Perzen en de Grieken beheersten. In het boek Openbaring treedt 

de Zoon Gods als Gelijkenis Gods op, in verband met de schrikkelijke gerichten aan het einde onzer 

aioon. Het is dan dat we lezen: „Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij 

uw grote macht heb opgenomen en het koningschap hebt aanvaard”, Op. 11: 17, en: „Halleluja! 

Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard”, Op. 19: 6. 
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Voor wat de Here betreft, toen Hij op aarde was, weten we dat Hij toen niet gekomen was om te 

oordelen. Maar Hij betoonde reeds - ten goede - de geestelijke macht, die Hij als volkomen Mens 

bezat, met het oog op het toen nabij zijnde Koninkrijk. Inderdaad, door Gods getuigenis deed de 

Zoon „tekenen en wonderen en velerlei krachten”, Hebr. 2: 4. Hij deed niets van Zichzelf, maar 

moest de Vader iets zien doen, „want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo”, Joh. 5: 19. Hij 

openbaarde de werken Gods, Joh. 9: 3, 4. Ook hier zien we het „Gelijkenis-Gods-zijn” op de voor-

grond treden, al was het niet in volle heerlijkheid. 

 

De geestelijke krachten, door welke de Zoon Gods „Gelijkenis Gods” was, behoorden bij zijn vol-

maakte structuur, bij zijn „kwaliteiten”. De Here zegt dat het zijn geest is, in onderscheid met zijn 

„vlees”, die levend maakt. Hij toonde zijn „Gelijkenis-Gods-zijn” niet slechts door zijn daden, maar 

ook door zijn woorden, die „geest en leven” zijn, Joh. 6: 63. 

 

We onderscheiden dus bij de Here in zijn nederige bestaanswijze: 

 

1. zijn menselijke structuur die in alle opzichten en in het bijzonder naar zijn geest, volkomen was, 

en die Hem toeliet Gods macht uit te werken, 

 

2. het gebruik van die macht, zijn functie „Gelijkenis Gods” te zijn. 

 

Evenmin als de uitdrukking „Beeld-Gods-zijn”, betreft „Gelijkenis-Gods-zijn” de menselijke ge-

daante of structuur. Maar wel de functie, hetzij het doen kennen van Gods liefde, hetzij het uitwer-

ken van zijn macht. 

 

Men zou wel kunnen spreken over een gelijkenis tussen God, die Geest is, Joh. 4: 24, en een Mens, 

die een volkomen geestesstructuur zou hebben, maar alleen de Here was zulk een Mens. Hij was al-

zo in volkomen geestelijke gemeenschap met de Vader. Hij kon van zijn „kwaliteiten” een goed ge-

bruik maken, om zowel God te doen kennen - en zo Beeld Gods te zijn - als om de werken van de 

Vader te doen - en zo Gelijkenis Gods te zijn. We herhalen, dat dit zijn persoonlijkheid, zelfbe-

wustheid, redelijkheid, gerechtigheid, heiligheid, vrijheid, en dergelijke niet betreft, maar wel het 

gebruik dat Hij maakte van zijn volkomen structuur en kwaliteiten. 

 

We menen dus een meer Schriftuurlijke gedachte te hebben van wat de uitdrukkingen „beeld-Gods-

zijn” en „gelijkenis-Gods-zijn betekenen, en kunnen nu overgaan tot wat Gods geschreven Woord 

hierover zegt in verband met de mens in het algemeen.    S. v. M. 

 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 76. 

 

Rom. 10: 6. Maar de gerechtigheid die uit het geloof is spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie 

zal ten hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. 7. Of: Wie zal in de afgrond af-

dalen. - Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 

 

Bij het schrijven van deze verzen heeft Paulus Deut. 30: 11-14 voor ogen gehad maar dit, door de 

Geest, gewijzigd. We lezen daar: „Want dit gebod, hetwelk ik u heden gebied, dat is voor u niet 

verborgen en niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, 

dat hij het voor ons hale en horen late dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te 

zeggen: Wie zal voor ons overvaren dat hij het voor ons hale en ons het horen late dat wij het 
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doen. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen”. 

 

Men ziet dat Paulus deze woorden in Rom. 10 niet letterlijk citeert. Mozes spreekt in de tweede 

volzin van het naar de overzijde der zee varen en Paulus van het in de afgrond - het graf - neerdalen. 

 

Schijnt de wijziging vreemd, ze is niet onverklaarbaar. Aan Deut. 30 gaat in hoofdstuk 29 vooraf de 

sluiting van een verbond boven, d.i. buiten, dat van Sinaï. Dit was verbroken en daarop konden zij 

het land niet ingaan. Nu wordt, wat men wel noemt, het Palestijnse verbond gegeven, een dat vloek 

bedreigt aan wie het niet houden. Hoofdstuk 30 laat zien dat Israël ook hier zal falen en dat het no-

dig is dat God zelf hun hart besnijden moet om Hem lief te hebben en dat Hij hen, na hun bekering, 

weer opnieuw zal vergaderen, 30: 1 -10. Dat Hij een nieuw verbond met hen zou maken, werd Mo-

zes niet bekend gemaakt, deze heeft er mogelijk iets van bevroed, want hij zegt in hoofdstuk 29: 29: 

“De verborgen dingen zijn voor de Here onze God”. Israël moet zich bepalen tot de geopenbaarde 

dingen: n.l. al de woorden van de gegeven wetten te doen. En dan wijst hij er op dat het gebod dat 

hij hun gebiedt niet verborgen noch ver is. 

 

Om dit te illustreren spreekt hij over een opklimmen in de hemel en van een overvaren naar gene 

zijde der zee om het vandaar te gaan halen. Het ten hemel opklimmen was een onmogelijke zaak en 

zo was het ook het overvaren over de zee; zij voeren in die dagen niet ter zee, voor hen iets onbe-

grensds en onoverkomelijks. Door beide uitdrukkingen wil Mozes te kennen geven dat het woord 

niet buiten hun bereik maar zeer nabij is; het behoeft niet alsnog uit de hemel te komen of van verre 

overzee gehaald worden, God heeft het duidelijk doen horen. De Israëliet behoefde niet wanhopig 

uit te roepen: Hoe zullen wij het woord Gods verkrijgen; het was er. Welnu, wil Paulus zeggen: Zo 

is het nu ook met de geloofsgerechtigheid. Daarbij hoeft men niet ten hemel op te klimmen, dat zou 

gelijk zijn met Christus neder te halen, dus als het ware Zijn werk over te doen, men behoeft ook 

niet in de afgrond, het dodenrijk, neder te dalen om er uit te verrijzen in de opstanding, dit zou zijn 

Christus er uit opbrengen, zelf de opstanding uit de dood tot stand brengen. Alles is gebeurd, de ge-

rechtigheid is aangebracht en wordt om niet toegerekend; wie deze zelf wil verwerven zou deze 

dingen moeten doen, niet alleen iets onmogelijks maar hoogmoedig- aanmatigends, als of hij Chris-

tus zou kunnen overtreffen die èn door de Vader is opgewekt èn door Diens kracht gezet is. 

 

Rom. 10: 8. Maar wat zegt zij: Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord 

des geloofs dat wij prediken. 9. (n.l.) wanneer gij met uw mond Jezus als Heer belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden worden. 

Vs. 8 is weer een citaat uit Deut. 30, n.l. vs. 14. Ook dit woord van Mozes gebruikt de apostel om 

aan te geven dat Christus nabij is, n.l. in het woord dat hij en anderen prediken. De inhoud ervan 

geeft hij aan - deze inleidend door het woord “hoti” dat in de S.V. cursief is weergegeven door 

„namelijk”, men kan het echter wel vertalen door „dat” - als men met de mond Jezus belijdt te zijn 

de Heer, wat alleen kan door de werking van de Heilige Geest (1 Kor. 12: 3) en met het hart gelooft 

dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, men behouden wordt. Dit is de kern van Paulus’ eerste 

bediening. 

Het belijden met de mond als Heer - de vrucht van het geloof gaat hier voorop - houdt meer in dan 

Hem zien als zedelijk rein Mens, navolgenswaardig Voorbeeld, verheven Meester. Het is Hem be-

lijden als de O.T. Jahweh die Zich Wel ontledigd heeft en mens is geworden maar het Goddelijk Ik 

in Zich draagt, zij het tot het menselijk vlak afgedaald. Het geloven met het hart, de inwendige 

mens, is verder niet slechts historisch voor waar houden dat God Hem uit de doden heeft opgewekt 

maar is een vast vertrouwen dat Hij overgeleverd om onze zonden opgewekt is vanwege onze 

rechtvaardiging, zoals Paulus reeds eerder schreef, hoofdstuk 4: 25. Het is een vertrouwen op Chris-

tus’ verlossingswerk en op het zegel dat God er op gezet heeft door Hem uit de doden te doen op-

staan. 
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Rom. 10: 10. Want met het hart wordt geloofd ter gerechtigheid en met de mond wordt beleden 

tot behoudenis.  

 

Dat het dit is volgt uit dit vers: met het hart - dit sluit het verstandelijk geloven uit en reikt dieper, 

betreft de inwendige mens - gelooft men ter gerechtigheid, met de mond belijdt men ter behoudenis. 

 

Dit laatste lijkt ietwat vreemd; het is alsof men door alleen met de mond deze dingen uit te spreken, 

dus met een soort uitwendige belijdenis, behouden wordt. De zaak ligt echter anders. Het belijden 

van Christus was vaak moeilijk, het kon als een nieuwe godsdienst opgevat worden en deze was 

verboden, het was dus het beste bewijs dat men op Christus vertrouwde en daarmee een bewijs van 

de behoudenis. 

 

Rom. 10: 11. Want de Schrift zegt: Ieder die op Hem betrouwt zal niet beschaamd uitkomen. 
 

Paulus licht vs. 10 toe met een citaat van Jes. 28: 16 dat hij ook reeds in hoofdstuk 9: 33 heeft aan-

gehaald; hij voegt er „ieder” aan toe wat aan de strekking niets verandert maar deze beklemtoont. 

Ook hier staat weer: geloven op Hem, wat verder reikt dan het geloven in Hem; is dit laatste een 

komen tot Hem, het eerste is zijn volle vertrouwen op Hem stellen. Wie dit doet, zal niet beschaamd 

uitkomen, ook al schijnt dit nu vaak niet het geval en moet men ondergaan. Eenmaal zal Hij Zijn 

belofte waar maken. 

 

Rom. 10: 12.Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want Hij is Heer van allen, rijk 

voor allen die Hem aanroepen. 13.Want ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal behou-

den worden. 

 

Het „ieder” van vs. 11 leidt vs 12 in: Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Voor hen die on-

der de wet zijn, voor hen die zonder de wet zijn, want Christus is Heer van allen en rijk voor allen 

die Hem aanroepen. 

 

Was de rechtvaardiging uit het geloof in hoofdstuk 3 en 4 individueel, hier is ze voor de Volken in 

het algemeen. Niet dat de Volken deze als volk aanvaard hebben, evenmin als Israël als volk dit 

deed, maar ze is in die zin voor de Volken dat Jood en Heiden in de bediening en verkrijging gelijk-

geschakeld worden; de zegening van Abraham is tot de Volken gekomen door de verzoening der 

wereld waarin de Volken niet achterstaan bij Israël, noch Israël staat boven de Volken. Ze betreft 

ieder èn uit Israël èn uit de Volken die Hem aanroept. 

 

Om dit te bewijzen citeert Paulus het woord van Joël 2: 22 waarin hij, of beter de Geest, een nog 

bredere strekking legt. In Joël 2 hebben deze woorden betrekking op de eindtijd, de dag des Heren, 

waarin ontkoming zal zijn op de berg Sion en te Jeruzalem, bij Paulus wordt het aanroepen van de 

naam des Heren n.l. des Heren Jezus, ook toepasselijk verklaard op hen die overgaan in of komen 

tot de bedeling der rechtvaardiging en verzoening. 

 

Het doen van de wil van God. 
 

Inleiding. 
 

De eerste vrucht van het veranderde, op God gerichte leven, is het zoeken Zijn wil te doen en eigen 

wil te onderwerpen aan de Zijne. Heel Ps. 119 is een variatie op het thema Gods wil te doen. Zijn 

wet en getuigenissen te houden, van Zijn geboden niet af te dwalen. De eerste vraag van Saulus is: 

„Here wat wilt Gij dat ik doen zal”. Christus’ gehele leven was te doen de wil Zijns Vaders, niet de 
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Zijne. Hij erkende alleen diegenen Zijn geestelijke familie te zijn die de wil van God deden, Mk. 3: 

34, 35. Niet zij die roepen: Heer, Heer, zullen ingaan in het Koninkrijk der hemelen maar die 

daar doen de wil Zijns Vaders die in de hemelen is. En, om niet meer te noemen, wijzen we tot slot 

op Paulus die opwekt niet onverstandig te zijn naar de wil van God te kennen en te doen, Ef. 5: 7 

en wenst dat men moge staan volmaakt en volkomen in al de wil van God, Kol. 4: 12. 

 

Uit het bovenstaande en verder uit andere Schriftplaatsen blijkt steeds weer dat het van het hoogste 

belang wordt geacht de wil van God te doen. Hiervan is vrede en blijdschap en andere geestelijke 

zegening afhankelijk. 

 

Het doen van Gods wil is de kern van het in praktijk brengen van het geloof, het onderwerpen van 

onze wil aan Gods wil, het niet laten gebeuren van eigen maar van Zijn wil. 

 

We geloven dat de gelovigen in brede kring met dit alles zullen instemmen, maar als we nu komen 

tot de praktijk hoe ver gaan zij dan niet uit elkaar. Dit komt omdat de een meent zo de wil van God 

te moeten doen, de ander zus. Men belijdt zijn geloof in de Here Jezus Christus, verblijdt zich in de 

door Hem aangebrachte verlossing maar gaat uit elkaar omdat men verschilt in de opvatting t.o.v. 

het doen van de wil Gods. Zo is een verdeelde ja versplinterde Christenheid ontstaan, in het bijzon-

der uitkomend onder het Protestantisme, al komt het evenzeer voor onder het Rooms-katholicisme 

met zijn vele kloosterorden. 

 

Ook onder de lezers van “Uit de Schriften” kan de vraag voorkomen: Wat is de wil van God voor 

ons die de nieuwe visie toegedaan zijn geworden, wat vraagt God van ons, en hoe zullen we als 

mensen Gods toegerust worden in de nieuwe positie waarin God ons door de verlichting van Zijn 

Geest heeft willen plaatsen. Tevens, wat moeten we antwoorden aan hen die ons vragen hoe zij 

Gods wil moeten doen. We willen in het volgende daarover iets zeggen. 

 

1. Is de oplossing eenvoudig. 

 

Voor vele gelovigen is het antwoord op deze vragen eenvoudig. Of beter nog: Zij stellen die vragen 

niet eens daar zij overtuigd zijn dat hun kerk of gemeenschap de wil van God ten volle onderwijst 

en zij zich daarnaar voegen of moeten voegen. Indien men hun echter die vraag stelt, dan zal hun 

antwoord zijn: Gods wil wordt geopenbaard in het Woord van God, neem daarom een bijbel en doe 

wat daarin bevolen wordt, zo zult ge iedere dag naar de wil van God wandelen. Dit schijnt een heel 

goede raad en daarbij allereenvoudigst, immers hoe anders kan men de wil van God leren kennen. 

We willen die raad opvolgen en Gods Woord ter hand nemen met de bedoeling die wil voor ons na 

te gaan en te doen. We beginnen de Bijbel te lezen en willen ijverig naspeuren wat God voor-

schrijft. 

 

a. Het O.T. 

 

We beginnen bij het begin, het boek Genesis. Daarin vinden we eigenlijk niet veel voorschriften. 

Die voor Noach gaan voor ons niet op, wij hebben geen ark te maken. Met de Noachietische gebo-

den in Gen. 9 staat het enigszins anders. Daaronder leeft de gehele tegenwoordige mensheid al of 

niet er mee bekend, nog; het bewijs is het teken van de regenboog. 

 

Zij schrijven ons voor dat al wat leeft ons tot spijs mag zijn, dus ook het vlees van dieren, wat we 

bij Adam nog niet vinden; dat we echter geen vlees met bloed mogen eten, wat o.i. is geen rauw 

vlees gesneden uit een levend dier; dat we hem die ’s mensen bloed vergiet, ongetwijfeld opzette-

lijk, dus als moordenaar, moeten doden want zulk een randt het geschapen zijn naar Gods Beeld 

aan; en dat we ons mogen en moeten vermenigvuldigen op aarde. 
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Het meeste van deze dingen volgen we op, alleen zien we dat in ons land de overheid het Noachie-

tisch gebod om moordenaars te doden terzijde heeft gezet en dat wij dit door haar instelling als 

overheid en volgens de door haar gegeven wetten niet mogen doen. Zo leven we onder een staats-

bestel dat Gods wil hierin niet volbrengt en het rechtszwaard tegen moordenaars niet hanteert dat zij 

van Godswege verkregen heeft en dat wij hierin Gods wil niet kunnen en mogen uitvoeren. Dit is de 

eerste ontdekking als we met de Schrift ernst maken. 

 

We komen nu tot de Abrahamietische beloften. Moeten we het Land dat hem beloofd wordt gaan 

doorwandelen, Gen. 13, terwijl er bij staat dat hij het pas in bezit krijgt “in der eeuwigheid”, Hebr.: 

in de eeuw, d.i. de toekomende, die welke volgt als onze Heer is wedergekomen? Moeten we onze 

zoon soms offeren? Reeds Luther heeft gezegd dat ons dit niet opgedragen wordt. Wat dan? Dan 

blijft er niet veel meer over hierin. Evenmin als bij Izaak, Jakob en Jozef. 

 

Echter, we hebben iets overgeslagen en het staat juist in een hoofdstuk dat niet tot Abraham beperkt 

blijft: Gen. 17: 7: “En Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na 

u in hun geslachten om u te zijn tot een God en uw zaad na u”. Dit is voor velen de basis voor de 

z.g. verbondsbelofte die voor hen inhoudt dat de Here ook de hun geboren kinderen in genade wil 

aanzien. Deze belofte is evenwel geen algemeen doorgaande want ze wordt in Gen. 21: 12 beperkt 

tot de lijn van Izaak: “In Izaak zal uw zaad genoemd worden”. Ismaël en de zonen van Ketura val-

len hier buiten. Verder wordt in het algemeen niet gelet op wat Gen. 17: 7 nader inhoudt. Dit volgt 

in vs. 8: “En Ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 

Kanaän, tot eeuwige bezitting (bezitting der eeuw) en Ik zal hun tot een God zijn”. Op zichzelf 

een rijke belofte maar ze geldt noch ons noch onze kinderen. Wij krijgen immers het beloofde Land 

niet. 

 

In hetzelfde hoofdstuk 17 vinden we een opdracht van Abraham: “Dit is mijn verbond dat gijlieden 

houden zult tussen mij en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is besneden worde. En gij zult 

het vlees uwer voorhuid besnijden. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden”. Hier 

wordt Gods wil uitgedrukt maar geen onzer, tenzij Israëliet, heeft dit gedaan. Nu leert een deel der 

Christenheid dat voor de besnijdenis de doop, bijzonder de kinderdoop in de plaats gekomen is en 

men op deze wijze het, door mensen veranderde, gebod kan vervullen om zo in het verbond opge-

nomen te worden, maar waar leert de Schrift het een: het de doop in plaats der besnijdenis stellen en 

het ander: opname in wat Stefanus in Hand. 7: 8 noemt: „het verbond der besnijdenis”? Als we dan 

Gods wil willen doen, moeten we die niet eigenmachtig veranderen, menende die volbracht te heb-

ben en nu in Zijn verbond ingetreden te zijn. Het geheel overziende moeten we zeggen: Deze din-

gen gelden ons niet, dit is Gods wil niet voor ons. 

 

We komen nu tot het boek Exodus. In hoofdstuk 20 vinden we de z.g. tien geboden. God beveelt Is-

raël geen andere goden te dienen, geen gesneden beeld te maken, Gods naam niet ijdellijk te ge-

bruiken (Hebr.: in het lege op te heffen). Voor al deze dingen willen we ons wachten. Maar dan 

komt het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al 

uw werk doen maar de zevende dag is de sabbat des Heren uws Gods, dan zult gij geen werk doen. 

Dit is een zeer duidelijk gebod maar we doen het niet en hebben de zaak omgekeerd. We beginnen 

met een dag te rusten en werken dan zes dagen. Waar heeft God dit nu geboden? Toch is dit alge-

meen het gebruik in de Christenheid. Om het te staven wijst men er op dat Christus op de eerste dag 

der week is opgestaan. Maar dit leert de Schrift niet. Wel de vertaling. Mt. 28: 1 en andere teksten 

zeggen niet dat Hij opgestaan is op de eerste dag der week doch: op een der sabbatten. Men kan dit, 

zonder Grieks te kennen vinden in de Kanttekening in de Statenbijbel. 

 

Men kan de vertaling niet aanvoeren als bewijs voor wat de Schrift niet zegt. Zo staan we dan voor 

het feit dat een duidelijk gebod niet gedaan wordt. 
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Zullen we dan Sabbattisten worden, gezien het duidelijke gebod van God. Dit zouden we moeten 

doen indien van de sabbat niet nog meer stond. „Gij nu, spreek tot de Kinderen (Zonen) Israëls, 

zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden want dat is een teken tussen mij en ulie-

den bij uw geslachten opdat men wete dat Ik de Here ben die u heilig …. Dat dan de Kinderen Is-

raëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten tot een eeuwig verbond; hij 

zal tussen mij en tussen de Kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn …. “ Ex. 31: 16, 17. 

Hier vinden we duidelijk een beperking: de sabbat is aan en voor Israël gegeven en aangezien wij, 

gelovigen uit de Volken daartoe niet behoren, mag men dit gebod zo maar niet ook voor ons toepas-

selijk verklaren. Men mag Gods wil niet opleggen voor een groep waaraan Hij Zelf dit niet gedaan 

heeft. Zo blijkt dat we, om Godswil te leren kennen, ten eerste rekening moeten houden met groe-

pen, ten tweede met het feit dat Zijn wil nog niet voor allen dezelfde is. 

Wat we van de sabbat zeiden geldt ook andere geboden als Ex. 23: 14-19, ze zijn voor Israël, het 

zijn O.T. geboden. Ze gelden voor ons niet. We moeten daarom verder zoeken en zien te weten te 

komen wat voor ons geldt.           P. 

 

WORDT VERVULD MET DE GEEST 
 

Tot wie zijn deze woorden van Ef. 5: 18 gericht, waarover gaat het en hoe wordt men vervuld met 

Gods Geest? 

 

De hele brief is gericht aan de „heiligen en gelovigen (of „getrouwen”)”, namelijk de getrouwe na-

volgers van Paulus. Het gaat eigenlijk over het volledig gemaakt worden door de Geest. Zie hier-

over het Aanhangsel 2 van Het Onderwijs van de Apostel Paulus. 

 

We kunnen onszelf niet vervolledigen, maar slechts open staan voor wat God in ons wil werken: 

ons geven, „naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in 

de inwendige mens  opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”, Ef. 3: 16-19. 

S. v. M. 

 

DE VERHEERLIJKTE ZOON DES MENSEN 
 

Het is niet in de bestaanswijze van God, dat Christus verheerlijkt is en er sprake is van de rechter 

(hand) Gods, maar als Zoon des mensen. 

 

Daarom kunnen wij, mensen, ook - door onze geestelijke gemeenschap met Hem - in de overhemel-

se sfeer der rechter (hand) Gods geplaatst worden. Zie Mat. 26: 64; Mark. 14: 62; Hand. 7: 56; Ef. 

1: 20; 2: 6.           S. v. M. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXII No. 11. NOV. 1960. 

 

Gods beeld en de mens 
 

3. Beeld Gods en Gelijkenis Gods in verband met de mensen 
 

Men denkt natuurlijk in de eerste plaats aan het boek Genesis, waar we, volgens de Nieuwe Verta-

ling, de volgende aanduidingen vinden: 

 

   1.In verband met Gods voornemen. 

 

„Laat Ons de mens (adam) maken naar („be”) ons Beeld („tsèlèm”), als („ke”) onze Gelijkenis 

(„demoet”) “, Gen. 1: 26. 

 

    2.In verband met het begin der verwezenlijking in de zesde „dag”  
 

„God (Elohim) schiep de mens (eth-ha-adam)  naar („be”) zijn Beeld; naar („be”) Gods Beeld 

schiep Hij hem”, Gen. 1: 27. 

„Maakte Hij hem (namelijk adam) naar („be”) de Gelijkenis Gods”, Gen. 5:1. 

„Want naar („be”) het Beeld Gods heeft Hij de mens (eth-ha-adam) gemaakt”, Gen. 9: 6. 

 

In het N.T. vinden we in Jak. 3: 9 „de mensen, die naar de gelijkenis (kata homoiosin) Gods ge-

worden zijn (ginomai)”. 

 

In verband met Adam en Seth hebben we, in Hoofdstuk 1, gezien dat de uitdrukkingen „naar zijn 

beeld zijn” en „naar zijn gelijkenis zijn” de betekenis hebben van „beeld zijn” en „gelijkenis zijn”, 

in de zin dat iemand die Adam nooit gekend zou hebben, hem door Seth min of meer zou kunnen 

kennen. Dit kon zijn uiterlijke gedaante betreffen, ofwel zijn innerlijke structuur en gezindheid. Dit 

laatste vooral, als Seth handelde en sprak in overeenstemming met  Adam. 

 

Als het God betreft, is er geen sprake van uitwendige gedaante. In verband met Christus hebben we 

gezien, dat de uitdrukking „Beeld Gods zijn” alleen wijst op het kenbaar maken van Gods gezind-

heid, en „Gelijkenis Gods zijn” op het kenbaar maken van Gods macht. 

 

We hebben echter ook gezien, dat alleen de Zoon Gods werkelijk en op volkomen wijze Beeld en 

Gelijkenis Gods is. Hoe moeten we dan de hierboven aangehaalde schriftplaatsen verstaan, die han-

delen over beeld en gelijkenis Gods in verband met de mensen? 

 

Het is vóór alles nodig er aan te denken dat het Voornemen Gods en het Scheppen Gods, vanuit 

God gezien, buiten ons tijdsbegrip vallen. Dit Voornemen en deze scheppingsbedoeling realiseren 

zich in de gebeurtenis , dus in onze tijd. Wat we in het eerste hoofdstuk van Genesis lezen betreft 

vooral Gods Voornemen en scheppingsbedoeling: de mens is bestemd beeld en gelijkenis Gods te 

worden.  
 

In Gen. 1: 27 is er een begin van verwezenlijking van Gods Voornemen, maar de mens (namelijk de 

eerste dierachtige mens) is niet plotseling “Beeld” en „Gelijkenis” Gods. Hij had de nodige struc-

tuur en gaven niet om God te doen kennen, naar zijn gezindheid en zijn macht. Men zou hoogstens 
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kunnen zeggen dat de eerste mensen, en zelfs de latere, in zeer geringe mate beeld en gelijkenis 

Gods waren. Naarmate de mens zich ontwikkelde, kon hij ook in meerdere mate beeld en gelijkenis 

Gods worden. We willen dit in het vervolg nader onderzoeken. 

 

In het kort gezegd: de mens IS niet Gods Beeld en Gelijkenis, maar hij moet het, naar Gods Voor-

nemen, worden. 

 

Men verwijst echter naar de enige Schriftplaats, waar men meent te lezen dat de mens Gods Beeld 

reeds IS, namelijk 1 Kor. 11: 7: “hij is het beeld en de heerlijkheid Gods”. Zou deze tekst dan al de 

andere tegenspreken? Dat dit niet het geval is, kan uit het volgende blijken: 

 

1. Dit vers handelt niet over de mens (anthrópos), maar over de man (anèr). Zouden we moeten 

aanvaarden dat wel de man, maar niet de vrouw beeld Gods is? 

 

2. Deze Schriftplaats zou dan ook zeggen, dat de mens (of dan toch de man) de heerlijkheid Gods 

is. Wat in tegenspraak zou zijn met andere plaatsen, zoals Rom. 3: 23 „allen hebben gezondigd en 

derven de heerlijkheid Gods” 

 

3. Hoe kan men de gedachte, dat de mens reeds nu Gods beeld is, doen overeenkomen met 2 Kor. 

3: 18 „Wij allen veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid”, en Kol. 3: 10  

”die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper”? 

 

4. Algemeen wordt erkend, dat 1 Kor, 11: 2-15 niet gemakkelijk te begrijpen valt, en het is 

daarom niet raadzaam uit die perikoop belangrijke conclusies te trekken, vooral als deze in strijd 

zijn met de duidelijke inlichtingen van andere schriftdelen. 

 

5. Het is verder van belang er op te wijzen, dat de Griekse tekst van 1 Kor. 11:7 niet het werk-

woord „esti” (zijn) gebruikt, zoals bijv. 2 Kor. 4: 4 en Kol. 1: 15, maar „huparcho”, samengesteld 

uit „hupo” (door of onder) en „archo (beginnen). Het naamwoord „huparchis” wordt in Hand. 2: 45 

en Hebr. 10: 34 vertaald door „bezitting” en „bezit”. Het deelwoord „huparchonta”, als naamwoord 

gebruikt, wordt gewoonlijk door „bezit” vertaald, Mat. 19: 21; 24: 47, in 1 Kor. 13: 3 door „wat ik 

heb”. 

In het N.T. wordt het werkwoord “huparcho” meestal vertaald door „zijn”, maar in vele gevallen is 

de eigenlijke betekenis „naar oorsprong zijn”, „naar beginsel zijn” of „in principe zijn”. Ziehier en-

kele voorbeelden: Luk. 11: 13 „hoewel gij slecht zijt (in principe)”; Hand. 16: 3 „dat zijn vader een 

Griek was (naar zijn oorsprong)”; Hand. 21: 20 „en allen zijn (in principe) ijveraars voor de wet”; 

1 Kor. 7: 26 „dat het voor een mens goed is (in principe)”; Fil. 3 ; 20 „want wij zijn (in principe) 

burgers van een rijk in de hemelen”. 

Terugkerende tot 1 Kor. 11:7, moeten we er ook op letten dat vs. 3 reeds het volgende had ge-

zegd: 

 

“het hoofd van iedere man is Christus,  

het hoofd van de vrouw is de man,  

het hoofd van Christus is God.” 

 

Verder luidt vs. 4: „Ieder man, die bidt of profeteert met gedekt hoofd, doet zijn hoofd schande 

aan”. Hieruit blijkt dat het fysieke hoofd van de man een voorstelling is van Christus. In vs. 3 kun-

nen we dus het woord „hoofd” ook verstaan in de zin van fysieke hoofd, maar dan moeten we het 

werkwoord „is” niet letterlijk opvatten, maar in de zin van „stelt voor”. Het fysieke hoofd van de 

man stelt Christus voor, het fysieke hoofd van de vrouw stelt de man voor, het fysieke hoofd van 

Christus stelt God voor. 
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Waarom moest de man het hoofd niet bedekken? Omdat dit Christus voorstelt, die Beeld en Heer-

lijkheid Gods is. De geïnspireerde schrijver kon hier het werkwoord „zijn” niet gebruiken, want het 

hoofd van de man is slechts „in principe” beeld en heerlijkheid Gods, als voorstelling van Christus. 

 

De letterlijke vertaling van 1 Kor. 11:7 zou ongeveer als volgt kunnen luiden: „Want (een) man, 

inderdaad moet , niet bedekt zijn, het hoofd beeld en heerlijkheid Gods (in principe) zijnde”. Het 

fysieke hoofd is beeld in principe, het Hoofd (Christus) is Beeld in volle werkelijkheid. 

 

Men kan ook aan de man zelf denken als zijnde „in principe”, „naar zijn oorsprong”, d.i. naar Gods 

bedoeling en bestemming, beeld Gods. Hij is het feitelijk slechts in de mate waarop hij door zijn le-

ven God doet kennen.  

 

Onze algemene conclusie is dus, dat de mens nu nog niet volkomen Gods beeld en gelijkenis IS, 

maar het moet worden. Hoe beter de mens, door zijn gemeenschap met Christus, God doet kennen 

en zijn werken uitvoert, hoe meer komt hij Gods scheppingsdoel nabij en wordt beeld en gelijkenis 

Gods. Evenals de mens nu Gods heerlijkheid “derft” (Rom. 3: 23. Gr.: hustereo:, er aan te kort ko-

men), „derft” hij ook het beeld Gods. Maar eenmaal komt hij tot Gods doel, en wordt Gods Voor-

nemen verwezenlijkt. 

 

We zullen nu moeten nagaan wat de Schrift hierover verder leert, maar kunnen al onmiddellijk in-

zien, dat de mens deze bestemming niet kan bereiken uit zichzelf. Hijzelf is het Licht niet en heeft 

de Kracht niet. Hij kan slechts het ontvangen Licht weerkaatsen en de ingewerkte Kracht uitwerken. 

Dit kan door een geestelelijke gemeenschap met Christus. 

 

4. De realisatie van het “beeld~Gods~zijn van de individuele mens. 

 

Voor wat betreft de realisatie van Gods Voornemen in de gebeurtenis , kan men denken aan de 

mensheid als geheel, of aan de individuele mens. De heilsgebeurtenis  van de mensheid spreidt zich 

uit over de aionen, die van de individuele mens over zijn persoonlijk leven 

 

Laat ons eerst een en ander nagaan in verband met de individuele „weg der behoudenis”, waarover 

we in andere epistels reeds gehandeld hebben. 

 

De „natuurlijke” (psychische) mens, namelijk de mens zoals hij geboren wordt, bevindt zich niet in 

geestelijke gemeenschap met God. In geestelijke zin is hij „dood”. Hij aanvaardt niet hetgeen van 

de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, 1 Kor. 2: 14. Door beke-

ring tot God als Schepper, Hand. 14: 15, kan hij „wederom” of „van boven” geboren worden, Joh. 

3, en zo van de geestelijke dood komen tot het geestelijke leven Joh. 5: 24. Dan is hij een kind van 

God, 1 Joh. 3: 9, 10. Maar nog slechts een jong kind, Gal. 4: 1 (nèpios = onmondige), krijgsgevan-

gene van de wet der zonde. Al wil hij het goede uitwerken, toch kan hij het nog niet geregeld, Rom. 

7: 18-24. Om vrijgemaakt te worden van de wet der zonde, Rom. 8: 2, moet hij der zonde sterven, 

naar de oude mens met Christus gekruisigd worden en, door geloofsgemeenschap met Christus, van 

de positie van „zondaar” in die van „rechtvaardige” gesteld worden, Rom. 6 :2- 10; Gal. 2: 6. Van 

„jong kind van God” wordt hij een „zoon van God”, Gal. 3: 26, door Gods Geest geleid, Rom. 8: 

14, want deze woont in hem, Rom. 8: 9. 

 

Dan is er ook een vernieuwing van de inwendige mens, Rom. 12: 2; in Christus een nieuwe schep-

ping, 2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 15, en is er ook een wandel mogelijk in nieuwheid des levens, Rom. 6: 4. 

 

Na het dood zijn t.o.v. misdaden en zonden (Ef. 2:1, Griekse tekst), kan de gelovige tot de positie 

komen van volkomen man, tot de „maat van de wasdom der volheid van Christus”, Ef. 4: 13. 
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De individuele weg des heils voert dus van de „natuurlijke” mens tot drie geestelijke posities, tot 

drie „sferen” van zegening en gemeenschap met Christus. Hoe nauwer deze gemeenschap, hoe beter 

kan de „wandel” zijn, hoe beter kan de gelovige door die wandel God doen kennen, hoe groter is 

zijn overeenkomst met Christus, in hoe grotere mate is hij „beeld Gods”. 

 

Voor wat de „gelijkenis Gods” betreft, gaat het over het uitwerken van machtsdaden, die mogelijk 

zijn door de Heilige Geest. 

 

In verband met de jonge kinderen Gods, zegt de Schrift dat ze op zekere ogenblikken vervuld waren 

met de kracht van de Heilige Geest, wat hun toeliet dingen te doen, die buiten het bereik vallen van 

de gewone geestvermogens van de mens, Luk. 1: 41, 67; Hand. 2: 4; 4: 8, 31; 17: 5; 13: 9. 

 

Van de zonen Gods wordt gesproken over een wonen van de Geest Gods in hem, Rom. 8: 9, 11; 1 

Kor. 3: 16, en een geleid worden door de Geest Gods, Rom. 8: 14. 

 

Het was door die tijdelijke kracht, of door die inwoning, dat de gelovigen van af de Pinksterdag tot 

het einde van het tijdperk der Handelingen allerlei zichtbare machtige werken deden. Dit was in het 

bijzonder het geval met de Apostelen. 2 Kor. 12: 12 zegt zelfs, dat de kentekenen van een Apostel 

bestonden in het volhardend verrichten van tekenen, wonderen en krachten. Zie hierover ook Hand. 

4: 29-31; 14: 13; Rom. 15: 19; 1 Kor. 12: 28; Hebr. 2: 3, 4. In die tijd was het Koninkrijk op aarde 

nog nabij en had opgericht kunnen worden mits het volk Israël zich had bekeerd. Deze krachten wa-

ren een voorproeve van de „krachten der toekomende aioon”, Hebr. 6: 5. 

 

Waar echter, met de tijdelijke terzijdestelling van Israël, einde Handelingen, de komst van dit Ko-

ninkrijk werd uitgesteld, hielden ook die zichtbare machtsdaden op. Zoals men weet, is er geen 

spoor meer van te vinden in de latere brieven van Paulus. Hieruit kunnen we besluiten, dat er dan 

ook in onze tegenwoordige tussenperiode niet gesproken kan worden over een „gelijkenis Gods 

zijn”, namelijk over de functie van het uitwerken van Gods macht. Nu is het de tijd van geloof en 

genade, niet die van betoning van Gods macht. 

 

Slechts éénmaal spreekt het N.T. over de mens als zijnde „geworden” (ginomai) naar de gelijkenis 

Gods, namelijk in de tijd der Handelingen, toen de gelovige geestelijke machtsdaden kon uitwerken, 

Jak. 3: 9. 

 

Na dit kort overzicht betreffende de vooruitgang, die de individuele mens kan maken in het „wor-

den” van Gods beeld en gelijkenis, willen we nog enkele schriftplaatsen vermelden, die rechtstreeks 

of niet-rechtstreeks handelen over het navolgen van Christus, die op volkomen wijze Beeld en Ge-

lijkenis Gods is. 

 

In het O.T. wordt de Messias vergeleken met een licht (bijv. Jes. 9: 1; 42: 6; 49: 6) omdat Hij God 

zal doen kennen. Sion zal door Hem verlicht worden, en zo de heerlijkheid Gods zien, Jes. 60: 1-3. 

Maar vóór de komst van de Messias was de Here reeds een Licht voor de wedergeborene, die door 

Hem kon onderwezen worden, Ps. 27. Daarom konden ze toen reeds op hun beurt hun licht laten 

doorbreken, namelijk de Here doen kennen aan hun naaste, door hun goede werken, Jes. 58 ; 6-10. 

Ze konden Hem navolgen, Deut. 13: 4. 

 

Men weet dat het N.T. dit onderwerp uitvoerig behandelt. Christus was het ware Licht, Joh. 1: 9; 8: 

12, en de discipelen moesten hun licht laten schijnen. Mat. 5: 14-16 en konden werken „in God” 

verrichten, Joh. 3: 21; Rom. 13: 12, 13. In alle geestelijke posities, moet de gelovige, als navolger 

Gods en door zijn wandel in liefde, een kind van het licht zijn, 1Kor. 11: 1; Ef. 5: 1-21; 1 Thess. 1: 

6; 5: 5; 1 Petr. 2: 21; 1 Joh. 1: 7; 2: 9-11. 
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Hoe de individuele mens vooruitgang kan maken in het tot beeld Gods worden, leren we ook door 

de hoofdstukken 3 en 4 van de tweede brief aan de Korintiërs. Die gelovigen moesten een brief van 

Christus zijn, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, 2 Kor. 3: 2, 3. Paulus herinnert er aan hoe Mo-

zes, door zijn gemeenschap met God, niet slechts de Wet deed kennen, maar dat zijn gelaat iets van 

de heerlijkheid Gods weerkaatste. Mozes was zo, tenminste tijdelijk, in zekere mate “beeld Gods”. 

Maar door de bediening van Paulus (in verband met de nieuwe schepping en de verzoening, 2Kor. 

5), die de waarheid aan het licht bracht, 2 Kor. 4: 2, kon de gelovige de lichtglans van het evangelie 

der heerlijkheid van Christus - die het Beeld Gods is, en als zodanig de heerlijkheid van de Vader 

uitstraalt - ontwaren. Het licht scheen in hun harten om hen te verlichten met de kennis der heerlijk-

heid Gods in het aangezicht van Christus, 2 Kor. 4: 1-6. 

 

Men ziet hoe Paulus, door het verkondigen van zijn evangelie, de heerlijkheid Gods beter deed ken-

nen en zelf in grote mate „beeld Gods” was. En ook, dat, door het ontvangen van Gods licht in hun 

harten en het weerspiegelen van die lichtglans, de gelovigen opwasten in het “beeld Gods zijn”: 

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren 

weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde Beeld (Gods) van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers 

door de Here, die Geest is”, 2 Kor. 3: 18. Naar de innerlijke mens werden ze van dag tot dag ver-

nieuwd, 2 Kor. 4: 16. Paulus wilde allerlei weeën doorstaan totdat Christus in zijn kinderen gestalte 

(morphè) zou krijgen, Gal. 4: 19. 

 

Maar we weten dat Paulus nog verder ging na de terzijdestelling van Israël, en -  als dienstknecht 

van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is - naar de bediening die hem alleen was toever-

trouwd voor de leden van dit Lichaam, het Woord Gods volledig heeft gemaakt. Hij maakte toen 

bekend de Verborgenheid, die buiten de aionen en de geslachten verborgen was geweest, en ook 

haar heerlijkheid: Christus in hen, de hoop der heerlijkheid, Kol. 1: 24.-27 en Ef. 3. 

 

We hebben hierboven reeds op Ef. 4: 13 gewezen, waar Paulus handelt over het bereiken van de 

volle kennis van de Zoon Gods, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van 

Christus. Deze gelovigen, die de oude mens met zijn werken hebben afgelegd en de nieuwe mens 

aangedaan, worden vernieuwd „tot de volle kennis naar het Beeld van zijn Schepper”, Kol. 3: 9, 

10. De nieuwe mens, die ze moeten „aandoen”, wordt naar God geschapen in waarachtige gerech-

tigheid en heiligheid, Ef. 4: 24. Zij kunnen dan ook ten volle uitwerken wat God in hen werkt, zo-

wel het willen als het volbrengen, Fil. 2: 12, 13 en schijnen als lichten in de wereld, het woord des 

levens vasthoudende, Fil. 2:15, 16. 

 

Nadat Paulus die geestelijke positie heeft duidelijk gemaakt, vermaant hij ze te wandelen waardig 

hun roeping, Ef. 4; navolgers Gods te zijn, Ef. 5: de dingen die boven zijn te zoeken, Kol. 3. Het 

woord van Christus moet rijkelijk in hen wonen, Kol. 3: 16. Ze moeten in liefde naar Christus op-

groeien, Ef. 5: 15, 16; Kol. 2: 19. Paulus schrijft aan de Efeziers: “Want zijn maaksel zijn wij, in 

Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daar-

in zouden wandelen”, Ef. 2: 10. 

 

Dus in het kort: waar ze door de nauwe gemeenschap met Christus het vermogen hebben God te 

doen kennen, moeten ze van dit vermogen gebruik maken, en door deze functie tot het volkomen 

“beeld-Gods-zijn” komen, zoals hun Hoofd het reeds is. 

 

Ten opzichte van hun naasten kunnen ze deze functie op bewuste wijze uitvoeren, maar daarbij laat 

Paulus hun weten dat ze, als Gemeente der Verborgenheid, op onbewuste wijze, een bediening uit-

werken t.o.v. de “overheden” en „machten” in het overhemelse (en tois epouraniois), namelijk de 

„veelkleurige wijsheid Gods” bekend te maken, Ef. 3: 10. Zo wordt ook in deze zin een deel van 

Gods Voornemen der aionen verwezenlijkt, Ef. 3:11. 
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De Brief aan de Romeinen 
 

No. 77. 

 

Israël heeft de prediking ontvangen maar verworpen. 

Rom. 10: 14-21. 

14. Hoe zullen zij Hem aanroepen in Wie zij niet geloven. En hoe zullen zij geloven van Wie zij 

niet horen? En hoe zullen zij horen zonder iemand die (hun) predikt. 15. En hoe. zullen zij pre-

diken indien zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van 

hen die het goede boodschappen. 16.Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. 

Jesaja zegt immers: Here wie heeft onze prediking geloofd? 17.Zo is dan het geloof uit het ge-

hoor (woord) en het gehoor (woord) door het woord van Christus. 18. Maar ik zeg: Hebben zij 

soms niet gehoord? Ja zeker, over de gehele aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der 

cultuur-wereld hun woorden. 19. Maar ik zeg: Heeft Israël het (soms) niet begrepen? Mozes zegt 

het, het eerst: Ik zal u tot jaloersheid verwekken wegens wat geen volk is, u tot toorn verwekken 

wegens een onverstandig volk. 20.En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door hen die 

Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan hen die naar Mij niet vraagden. 21. Maar met 

het oog op Israël zegt hij: De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en 

tegensprekend volk. 

 

Vs. 14, 15. Waar zulk een aanroepen is van de naam des Heren, is er geloof, d.i. geloofsinhoud die 

aanvaard is. Deze is gekomen door prediking en waar die er geweest is, moeten er zijn die gepredikt 

hebben. Dit hebben zulken echter niet op eigen initiatief gedaan, noch met een zelf bedachte bood-

schap, zij zijn gezonden en brengen de woorden van hun Zender. Zowel uit het zenden van bood-

schappers als uit de inhoud van hun boodschap blijkt dat Hij het goede met de ontvangers ervan 

voor heeft, zoals Jes. 52: 7 aangeeft: het zijn aangename boodschappers met een goede tijding, een 

evangelie. Uit deze reeks blijkt dat het roepen tot het heil van God uitgaat maar dat het horen en ge-

loven aan ’s mensen zijde ligt. 

 

Rom. 10: 16.Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Jesaja zegt immers: 

        Here wie heeft onze prediking geloofd? 

 

Aan de aan Israël gebrachte boodschap is niet door allen gehoor gegeven. Het “niet allen” wijst op 

het ongelovig deel van Israël en dit was zeer groot. Reeds Jesaja klaagt over het ongeloof t.o.v. zijn 

prediking in zijn tijd, 53: 1. Hij was mede een brenger van goede tijding tot Sion, maar men geloof-

de het woord des Heren, door hem gebracht, niet. Zo is het ook nu, wil Paulus zeggen. Het woord 

des Heren Jezus kwam door het gehele land, later kwamen de Twaalf, begiftigd met heilige geest en 

hij, Paulus, werd gezonden tot de verstrooide Joden onder de Volken. Zo is de prediking onder Isra-

el algemeen geweest of allerwegen doorgedrongen. 

 

Rom. 10: 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor (woord) en het gehoor (woord) door het woord 

van Christus. 

 

Hierin trekt Paulus de conclusie uit de redenering van vs. 14 en 15; deze is: geloof is uit het gehoor, 

d.i. uit het gehoorde woord, dit is door de prediking en deze door het woord van Christus. De S.V. 

heeft hier: het woord van God, naar betere handschriften staat er: het woord van Christus. 

 

Over de betekenis van de laatste uitdrukking zijn de uitleggers verdeeld. Sommigen menen dat ze 

betekent: het woord dat Christus spreekt, anderen: het woord dat van Christus spreekt. De eersten 

vertalen dan ook wel: het woord in opdracht van Christus als Zender. (Brouwer, Leidse Vert.). De 

anderen verwijzen naar vs. 14 en vertalen daar: “naar Wie zij niet horen”, omdat het werkwoord 
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“horen” in meerdere teksten een tweede naamval heeft (Bijv. Mt. 17: 5). Het verband van vs. 14 

wijst echter uit dat de vertaling niet is: „naar Wie zij niet horen” maar: „van Wie, enz.”. Daarom 

vinden we het aannemelijker hier in vs. 17 het woord van Christus niet te verbinden met vs. 14, 

maar met vs. 15; dus niet te lezen „het woord dat Christus spreekt” (als evangelie), maar „het 

woord in opdracht van Christus” (aan de gezondenen). Dit kan dan tevens inhouden dat er een 

opdracht is voor de Besnijdenis en een voor de Voorhuid, Gal. 2: 7. 

 

Rom. 10: 18. Maar ik zeg: Hebben zij soms niet gehoord? Ja zeker, over de gehele aarde is hun 

geluid uitgegaan en tot de einden der cultuur-wereld hun woorden. 

 

In dit vers werpt Paulus een tegenwerping op, die men ter verontschuldiging van Israël zou kunnen 

maken, n. l. dat Israël het niet gehoord heeft. Het relatieve mè drukt hier een veronderstelling uit. 

 

Het antwoord van Paulus is een beslist „Ja zeker”, en dan citeert hij Ps. 19: 5 uit de Septuagint 

om dit met klem te onderstrepen. Dit komt ons vreemd voor, want Ps. 19 spreekt van de prediking 

Gods in de natuur, waar de hemelen Gods eer en het uitspansel Zijner handen werk verkondigen en 

er geen sprake en geen woorden zijn, d.i. geen enkel volk of stam waar hun stem niet wordt ge-

hoord. Men kan hierop antwoorden dat Paulus, geheel los van de oorspronkelijke bedoeling van de-

ze psalm, een woord er uit als dichterlijke bevestiging van het „Ja zeker” aanhaalt. We kunnen 

hiermee instemmen maar menen er toch nog iets aan toe te kunnen voegen en wel dit: Evenals de 

prediking van Gods majesteit in de natuur tot alle aardbewoners spreekt, zo heeft de heilsmare tot 

geheel Israël doorgeklonken. Overal waar Paulus was opgetreden, heeft hij het eerst in de synago-

gen gesproken. En in Palestina was de opgestane Christus door de Twaalf bekend gemaakt. 

 

Rom. 10: 19. Maar ik zeg: Heeft Israël het (soms) niet begrepen? Mozes zegt het, het eerst: Ik zal 

u tot jaloersheid verwekken wegens wat geen volk is, u tot toorn verwekken wegens een onver-

standig volk. 

 

In dit vers wordt een andere tegenwerping onder het oog gezien. Heeft Israël het soms niet begre-

pen? Hierop antwoordt de apostel met citaten uit Mozes en Jesaja. 

 

Sommigen willen hier ter verduidelijking d.i. voor de leesbaarheid invoegen: Het lijkt er wel op, 

want ….. We menen echter dat Paulus hier Israël niet wil vrijpleiten aangaande haar onkunde, maar 

juist de gedachte over het niet verstaan wil weerleggen; dit blijkt immers uit het tweede citaat van 

Jesaja over het ongehoorzame en tegensprekende volk. 

 

Nu de citaten. De S.V. zet: „Mozes zegt eerst”. Dit zou de gedachte kunnen wekken dat er nog een 

of meer citaten zouden volgen. Dit is de bedoeling niet. Wel deze: Reeds Mozes heeft het gezegd, 

dus vanaf het begin van haar volksbestaan kon Israël weten dat het God vertoornen zou, niet door 

haar onkunde, maar door haar onwil, haar ongehoorzaamheid. 

 

Wat heeft Mozes nu gezegd? Een woord dat we vinden in Deut. 32: 21: “Zij hebben Mij tot ijver 

verwekt door hetgeen dat geen god is, zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheid (d.i. af-

goden). Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn, door een dwaas volk 

zal Ik hen tot toorn verwekken”. In zijn citaat verandert Paulus het “hen” in “u’’. 

 

In deze aanhaling is sprake van een gericht over Israël om haar afval. God zal hen, omdat zij Hem 

tot ijver, d.i. na-ijver of jaloersheid, verwekt hebben, door een niet-god (lo-eel) tot na-ijver verwek-

ken, door een niet-volk (lo-ammi), door een dwaas volk zal Hij hen tot toorn verwekken. Beiden, 

het niet- volk en het dwaze volk zijn de Heidenen en het tot jaloersheid verwekken gebeurde door 

dezen het heil te schenken. Het in het Hebr. gebruikte woord „am” duidt niet uitsluitend Israël als 

eigendomsvolk aan, hoewel vaak; hier in Deut. staat het in tegenstelling tot Israël; de gebruikte 
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voorzetsels geven in beide talen de oorzaak aan. 

 

We hebben hier een geweldig kontrast. Israël vertoornde God, God begenadigt de Volken. Israël 

ging tot niet-goden, God openbaarde Zich aan de afgodendienaars als de grote God en Behouder. 

Israël vertoornde God door zijn zonde, God prikkelde Israël door Zijn genade. Israël deed kwaad, 

God deed goed. Israël zondigde ten verderve, God redde ten leven. Israël werd lo-ammi, de Heide-

nen werden zonen Abrahams. 

 

Rom. 10: 20.En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik 

ben openbaar geworden aan hen die naar Mij niet vraagden. 21.Maar met het oog op Israël zegt 

hij: De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

 

Het tweede en derde citaat zijn uit Jesaja, hoofdstuk 65: 1 en 2. Deze profeet waagt het, om ronduit 

te zeggen dat de Here gevonden is van hen die naar Hem niet vraagden, gevonden is van degenen 

die Hem niet zochten. Men ziet dat Paulus de volgorde omgekeerd heeft, wat volgens sommigen 

een bewijs is dat hij uit het hoofd citeerde. We laten dit daar en nemen het vlak er op volgende ci-

taat 65: 2. waarin hij van Israël zegt dat God Zijn handen heeft uitgebreid de hele dag tot een we-

derstrevig volk, wat Paulus aanvult en omzet; tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

 

Sommige uitleggers menen dat vs. 1 niet ziet op Israël, omdat in het vervolg ervan staat: “tot het 

volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik”, en daar 

voor „volk” het woord “goi” gebruikt wordt, terwijl in vs. 2, handelend over Israël, „am” staat. Nu 

zij toegegeven dat het verdere van Jes. 65 een gerichtsprediking inhoudt over het afvallige Israël dat 

de Heidenen, volgens vs. 1, zal zien voorgaan. Toch is het argument van goi en am, N.T. ethnos en 

laos, niet afdoende want ook Israël heet in het N.T. vaak een ethnos. Dan heeft ethnos de betekenis 

van natie of duidt het aan dat Israël met de Volken gelijk geschakeld is. En in dat geval kan Jes. 65, 

ook zeer goed op de lo-ammi tijd slaan, aan het eind waarvan een deel de Here weer zoeken zal. 

 

Wij menen dat Paulus hier doet zoals hij in hoofdstuk 9: 25 deed met Hos. 2: 22 en 1: 10: hij ziet 

dat Jes. 65 een bredere strekking heeft. Uit bijv. vs. 9 en 10 en 13-25 blijkt dat er een dubbel Israël 

is; een dat God dient - en dit kan Hem gevonden hebben in de Verstrooiing, toen het eerst niet naar 

Hem vroeg - en een deel dat de Here verlaat, het wederstrevig volk. Al ziet men in vs. 1 nu ook al-

leen de Heidenen, daarom betreffen de later genoemde zegeningen Israëls overblijfsel met zijn be-

loften. 

 

Met de genoemde citaten heeft Paulus willen aantonen dat Israël niet een volk was dat het niet be-

grepen heeft maar dat het een ongehoorzaam en daarbij tegensprekend volk was, zoals hij zo vaak 

in de synagogen ervaren had. 

 

Het doen van de wil van God. 
 

(Vervolg) 

 

b. Kunnen we in alles het voorbeeld van Christus volgen? 

 

We zagen dat we, om de wil Gods naar de uitwendige zijde te doen, Israëls O.T. voorschriften niet 

kunnen volgen. Gaan we nu naar de Evangeliën. Voor velen moeten we daar wezen en dan vanzelf 

wat betreft het volgen van Christus. Hij deed te allen tijde Gods wil en zo moeten wij ook doen. Dit 

lijkt een zeer goede raadgeving, laat ons zien of we deze kunnen opvolgen. 
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Wat vinden we dan? Het volgende: Hij was besneden ten achtste dage, Lk. 2: 21, hield het pascha, 

zeker vanaf Zijn twaalfde jaar tot het eind van Zijn leven, ging op elke Sabbat naar de synagoge, 

Luk. 4: 16, trouwde niet, had geen vaste woning, leefde van de opbrengst der visvangsten Zijner 

discipelen en van gaven. Om niet meer te noemen. 

 

Is dit dan nu Gods wil voor ons. Wil Hij hebben dat we onder de wet komen, zoals Gal. 4: 4 zegt 

dat Christus geworden is. We kunnen enkele dingen der liefde van Christus navolgen, afgezien dan 

van Zijn tekenen en wonderen, maar niet alles, niet alleen omdat Hij een unieke zending had te ver-

vullen en daarbij volmaakt mens was, maar omdat Hij een dienaar der Besnijdenis is geworden om 

de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen en te vervullen. Zijn zending betrof er dus een voor 

Israël en daar vallen wij die van de Volken zijn, buiten. 

 

c. Het onderwijs van Christus. 

 

Dit blijkt ook uit het onderwijs van Christus. Velen menen dat we, hoewel we niet Zijn voorbeeld 

kunnen navolgen, de wil van God kunnen doen door gehoorzaamheid aan Christus’ onderwijs. Dit 

moet regel zijn van het leven der gelovigen, menen zij. Dit schijnt weer zeer juist te zijn en maakt 

veel indruk, vooral op hen die niet zo goed weten wat Hij precies onderwees. Laat ons er iets van 

nagaan. 

 

Mt. 5: 25-26 „Wees haastig, welgezind met uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt, 

opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overlevere en de rechter u de dienaar overlevere 

en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u; gij zult daar geenszins uitgaan totdat 

gij de laatste penning zult betaald hebben”. 

 

Mt. 6: 14, 15. „Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u 

vergeven, maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misda-

den niet vergeven “, 

 

Mt. 6: 31, 32. „Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten of: wat zullen wij drinken 

of: waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de Heidenen (= Volken)“ 

 

Mt. 7:12. „Alle dingen die gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook alzo, want dit is de Wet 

en de Profeten  Mt. 10: 5, 6. „Gij zult niet henengaan op de weg der Heidenen (Volken) en gij zult 

niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veelmeer henen tot de verloren schapen van 

het Huis Israëls”. 

 

Mt. 10: 8. „Geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen (= de-

monen) uit”. 

 

Lk. 12: 32, 33. „Vrees niet, gij klein kuddeke want het is uws Vaders welbehagen u het koninkrijk 

te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes“ 

 

Dit zijn enige der dingen die de Heer Jezus nadrukkelijk heeft onderwezen. Zullen we deze bevelen 

opvolgen. Indien dit zo is, hoeveel gelovigen doen dan de wil van God. Maar we kunnen al deze 

geboden, die de Heer op aarde gaf, niet doen. Hieruit volgt dat we ook in de Evangeliën de wil van 

God voor ons praktische leven nog niet gevonden hebben. Sommigen doen er een keuze uit, ze 

trachten het een te doen, het andere niet. Dit is echter een soort eigenwilligheid, niet het volkomen 

doen van Gods wil. Men moet ze allen houden indien men aanneemt dat ze ook voor ons gelden. 

Maar ze zijn voor Christus’ Israëlitische jongeren. 
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d. In de Handelingentijd. 

 

Men zal opmerken dat na het Kruis alles veranderd is, daar is de grote bedelingslijn getrokken die 

scheidt wat er voor en er na bevolen is. De wil van God voor ons is te vinden in de Handelingentijd, 

zegt men. We willen ook dit nagaan. 

 

De eerste Christenen verkochten hun goederen en verdeelden de opbrengst onder allen, naar dat elk 

nodig had, Hand. 2: 45; 4: 34, Dit was in overeenstemming met het gebodene in Lk. 12. Zij werden 

allen vervuld met heilige geest en spraken in andere talen, Hand. 2: 4. Zij baden dat er tekenen en 

wonderen zouden gebeuren, 4: 30. De Heidengelovigen moesten vier verordeningen houden: zich 

onthouden van de dingen door de afgoden besmet (vlees en wijn uit de afgodentempels), van hoere-

rij, van het verstikte (dieren die niet uitgebloed waren maar in een strik gevangen) en van bloed 

(herhaling van het gebod van Gen. 9: 4, het eten van levend vlees), 15: 20: Paulus schoor zijn hoofd 

want hij had een belofte gedaan en die vervuld, 18: 18. Hij wilde dat men, om de aanstaande nood, 

ongehuwd zou blijven, 1 Kor. 7: 26, dat de vrouwen niet ongedekt zouden profeteren, 1 Kor. 11: 5. 

 

Dan is er nog 1 Kor. 12 met de door de Geest uitgedeelde gaven. 

 

Te allen tijde zijn er gelovigen geweest die een of meer der genoemde dingen nagevolgd hebben en 

ook in onze dagen gebeurt dit nog. Velen hebben eertijds hun bezittingen verkocht en een soort 

Christelijk Communisme willen stichten: gemeenschap van alle goederen onder gelovigen. Steeds 

weer heeft dit gefaald. - In sommige kringen moeten de vrouwen zich met een mutsje het hoofd be-

dekken als er gebeden wordt of van een hoofddeksel zijn voorzien. - In de z.g.n. Pinksterkringen en 

-bewegingen van na de oorlog in ons land is de gebedsgenezing en het in talen spreken bijzonder 

naar voren gebracht om sterk te beklemtonen dat God nu nog zo werkt als in de Handelingentijd in-

dien men maar geloof heeft. Zij verwijten de Christelijke Kerken dat ze deze gaven niet hebben en 

dat dit van een sterke verarming spreekt en van een belemmering van de doorwerking van de Heili-

ge Geest. Meerdere predikanten begeren nu de Geestesgaven en begeven zich in de Pinksterbewe-

ging. Het wordt als een tekort aan geloof beschouwd als men ziek is, dit behoeft niet zo te zijn want 

Christus is gisteren en heden dezelfde en wat eertijds gebeurde moet nu ook plaats hebben, Hij im-

mers verandert niet. Door een en ander raken vele gelovigen in de war en menen dat zij geen geloof 

hebben: zij worden niet genezen. Zo is er een grote geestelijke deining ontstaan en is meer en meer 

de vraag naar voren gekomen: Geeft de Handelingentijd de norm aan en is daar de wil van God 

voor ons gegeven. 

 

Vooruitlopend op wat nog volgt maken we enige opmerkingen die naar deze opvatting de Schrift 

met de Schrift in tegenspraak brengen. 

 

1. Wat het Communisme der Jeruzalemse gemeente betreft, zegt Paulus in 1 Tim. 6: 18 niet dat 

men alles moet verkopen maar dat de rijken milddadig moeten zijn. 

 

2. De raad om niet te trouwen vervangt hij in 1 Tim. 5: 14 door een andere: jonge weduwen moe-

ten huwen, en in Ef. 5 spreekt hij met geen woord over het om des tijds wil ongehuwd blijven maar 

wijst hij op de ware verhouding tussen man en vrouw. 

 

3. Wat de genezingen aangaat, moet Paulus in de visie der Pinksterbeweging wel zeer verachterd 

zijn in het geloot want hij kon Epafroditus niet genezen, Fil. 2: 27 evenmin als later Trofimus, 2 

Tim. 4: 20. 

 

4. Dan spreekt hij al in 1 Kor. 13 over het ophouden van de talen, zelfs van de profetie en wel als 

het volmaakte zal gekomen zijn. 
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Men meent in het algemeen dat het volmaakte de staat der heerlijkheid is, dus een toekomstige 

volmaaktheid maar wij zijn van gevoelen dat Paulus doelt op wat in het heden kon komen. Het 

„volmaakte” staat niet tegenover het zondig-onvolkomene, maar vormt een tegenstelling tot de kin-

derlijke trap in het geestelijke leven. Het „als een kind” spreken en denken is als een klein kind, een 

nèpios; deze staat stelt hij tegenover die der volmaakten die de wijsheid Gods kunnen verstaan, 1 

Kor. 2: 6, zij die in het verstand volmaakt zijn, 1 Kor. 14: 20, geen melk meer nodig hebben maar 

vaste spijs, Heb. 5: 14. In al deze teksten staat voor volmaakten teleoi, het meervoud van teleios; het 

teleio van 1 Kor. 13 is hiervan de onzijdige vorm. Het spreken in talen en meerdere dingen behoren 

tot de jong kinderlijke staat. Wie verder opgroeit ziet dat er veel meer is: de doop in Christus’ dood 

en in Romeinen 12 vinden we heel andere gaven; het enige dat het met 1 Kor. 12 gemeen heeft is de 

gave der profetie; verder zijn ze allen verschillend. Voor hen die vorderen op de weg blijft dan over 

geloof, hoop en liefde. 

 

Voor wat het spreken in talen betreft, zij nog tweeërlei opgemerkt. Ten eerste wordt deze gave in 1 

Kor. 12 pas op het laatst genoemd en stond ze niet op zichzelf omdat ze verbonden was aan de gave 

der uitlegging. In 1 Kor. 14 wordt haar gebruik beperkt en niet aangemoedigd. Maar tegenwoordig 

vijzelt men haar op als ware ze de kenmerkende gave bij uitstek. - Ten tweede is het zeer de vraag 

of de onverstaanbare klanken de in 1 Kor. 12 en 14 bedoelde talen zijn. De talen van Hand. 2 waren 

echte, levende lands- of althans streektalen. Dit zijn ook de talen der mensen van 1 Kor. 13:1, dat 

ons tevens leert dat ook engelen talen hebben, dus in groepen verdeeld zijn die een eigen taal spre-

ken, wat toch zeker niet is het uitstoten van voor elkaar onverstaanbare klanken. 

 

Paulus kon meer talen spreken dan allen, 1 Kor. 14: 18. wat zeker niet op eenvoudige tongentaal 

wijst maar aanduidt dat hij vele talen en dialecten beheerste. Hij had deze gave des Geestes van me-

nigerlei talen dus rijkelijk ontvangen. Deze was nodig voor de verbreiding van het evangelie, zo-

doende kon hij zich verstaanbaar maken en prediken in de verschillende landstreken de hij bereisde. 

In Korinthe hadden sommigen ook de gave van een of meer talen te kunnen spreken; als zij daarin 

spraken of baden in de gemeente konden ze niet verstaan worden, omdat men die talen of dialecten 

niet kende daar niet iedereen die Geestesgave ontvangen had. Wat nu gehoord wordt kan niet als 

gave van de Geest beschouwd worden te meer niet daar het niet ook tot verbreiding van het Evange-

lie dient. Het verschijnsel komt ook buiten gelovige kringen voor en is geen bewijs van gave van de 

Geest maar product van een nog niet verklaarde werking van of inwerking op het onderbewuste dat 

bij de gelovige een uiting geeft over geestelijke dingen, maar geen directe begiftiging van de Geest 

is.       P. 

 

ONZE GEDACHTEN GEVANGEN GEVEN 
 

Laat er ons steeds aan denken „elk bedenksel als krijgsgevangene” te brengen onder de gehoor-

zaamheid aan Christus, d.w.z. volkomen gehoorzaam te zijn, 2 Kor. 10: 5, 6. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXII No. 12. DEC. 1960. 

 

Gods beeld en de mens 
 

(Slot) 

 

We hebben reeds meermalen gezegd, dat de uitdrukking „beeld Gods” niet het wezen, de structuur 

of de kwaliteiten van de mens betreft, maar in verband staat met het doen kennen van God. Men is 

echter soms geneigd als volgt te redeneren: 

 

De mens werd geschapen naar Gods Beeld, 

Christus is Gods Beeld, 

dus: de mens is geschapen naar Christus. 

 

Behalve hetgeen we gezien hebben over de ware betekenis van “Beeld Gods zijn”, namelijk dat het 

een functie betreft en niet een gedaante, leert de Schrift dat we niet moeten denken dat de mens, dus 

ook niet de eerste mens, naar Christus geschapen zou zijn, in de zin dat het wezen van de mens - en 

in het bijzonder zijn lichaamsstructuur, - geschapen zou zijn in overeenstemming met het wezen en 

de structuur van de Heer Jezus. De Schrift leert ons, integendeel, dat het de Zoon Gods is, die zich 

ontledigd heeft van zijn heerlijke bestaanswijze en de gedaante heeft aangenomen van een mens. 

 

We hebben echter ook gezien dat er, naar het wezen van de mens, toch een verandering plaats heeft: 

er is een vernieuwing van de inwendige mens, een nieuwe schepping, een nieuwe mens. De Geest 

Gods woont in hen, Christus is in hen, woont in hun hart, en zo kan er dan ook bij hen de gezind-

heid zijn welke in Christus Jezus was. Het is door de vernieuwing van hun wezen, dat ze reeds ge-

durende hun leven hun functie van „beeld Gods zijn” in meerdere mate kunnen uitvoeren. Maar het 

is bij de opstanding dat er een radicale verandering zal plaats vinden. Aan de „zonen van God” zegt 

Paulus dat hun sterfelijk lichaam levend gemaakt zal worden door Gods Geest die in hen woont, dat 

ze zullen delen in de verheerlijking van Christus, en zo aan de schepping openbaar zullen worden 

als zonen Gods, Rom. 8: 9-30. Ze zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon. 

Rom. 8: 29. Hier betreft het niet de functionele overeenkomst (het „beeld Gods zijn”) met Christus 

als Beeld Gods, maar een gelijkvormigheid aan de structuur van de verheerlijkte Christus.  

 

Men weet dat Paulus ook in 1 Kor. 15 spreekt over dit opstandinglichaam, en zegt dat ze het beeld 

van de hemelse zullen dragen, zoals ze het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. In deze twee 

gevallen ziet men dat het de structuur van de mens betreft, niet zijn functie. 

 

Over die verandering van het lichaam spreekt ook 1 Joh. 3: 2, ditmaal in verband met degenen die 

reeds wedergeboren en dus kinderen Gods zijn: „het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen, 

(maar) wij weten dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijkend (homoios) zullen wezen; 

want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. 

 

Tot de in-Christus-volmaakten zegt Paulus in Fil. 3: 21 dat hun lichaam der vernedering zal veran-

derd worden door de Here Jezus Christus, zodat het aan zijn lichaam der heerlijkheid gelijkvormig 

wordt. 

 

Al deze veranderingen betreffen dus het wezen van de mens, niet zijn functie. Maar het is door een 

dergelijke grotere volkomenheid van zijn structuur - en de daarbij behorende geestvermogens - dat 
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hij dan ook op meer volmaakt wijze zijn functie van beeld Gods zijn kan uitvoeren en in grotere 

mate „beeld Gods” wordt. 

 

Laat ons nu een en ander samenvatten. 

 

Naar zijn wezen (lichaam, ziel en geest) is de mens niet geschapen naar „Jezus van Nazareth”, min 

of meer gelijkend op de dienstknechtgestalte van Christus. Integendeel, Christus nam de gedaante 

van een mens aan toen Hij de mensen gelijkend werd. 

 

In deze nederige bestaanswijze was Christus echter volkomen Mens, met een volkomen aardse 

structuur naar lichaam, ziel en geest. Naar zijn functie was Hij Beeld Gods. 

 

De mens kan, na de geboorte van boven, en door de inwerking van Gods Geest, een geestesstruc-

tuur verkrijgen die min of meer overeenkomt met die van de Zoon des mensen. Die nieuwe vermo-

gens laten hem toe, door een getrouwe wandel, God te doen kennen en te verheerlijken. Dan is er 

ook een zekere overeenkomst met Christus als Beeld Gods, namelijk voor wat betreft de functie: 

God te doen kennen. 

 

Die vernieuwing van de inwendige mens is des te groter, hoe nauwer de gemeenschap met Christus 

is en naar zijn functie kan de mens dan ook op meer volkomen wijze beeld Gods zijn. 

 

In de tijden waarin het Koninkrijk der hemelen nabij was, lieten de nieuwe geestvermogens hen toe 

bijzondere machtsdaden uit te werken, bijv. de genezingen. Naarmate de mens op meer volkomen 

wijze inwendig vernieuwd was, kon hij ook in grotere mate Gods kracht uitwerken en in die zin 

„gelijkenis Gods” worden. 

 

Na Israëls terzijdestelling, waren er geen machtsdaden meer en was er dan ook geen „gelijkenis 

Gods” meer. 

 

Voor wat betreft de „zonen Gods” en de „volmaakten-in- Christus”, is er bij hun opstanding een ra-

dicale verandering van hun wezen, dus naar lichaam, ziel en geest. Dan dragen zij het beeld van de 

Christus in heerlijkheid of is hun lichaam gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. 

De overeenkomst met Christus, voor wat de functie betreft, zowel het doen kennen van Gods ge-

zindheid als het uitwerken van zijn macht, kan dan volkomen zijn. Ook is bij hen Gods scheppings-

doel bereikt, ze te voeren tot: beeld en gelijkenis Gods te zijn. 

 

De voortdurende aansporing van de Schrift is in elke geestelijke positie te wandelen naar de moge-

lijkheden die men reeds door Gods genade heeft ontvangen, de wens van Paulus dat zijn navolgers 

de gezindheid van Christus zouden hebben, tonen ons dat de gelovige gewoonlijk geen vol gebruik 

maakt van zijn vermogens. En dan ook niet in voldoende mate God doet kennen door zijn leven. 

 

5. De realisatie van het beeld-Gods-zijn in de mensheid in het algemeen. 

 

Laat ons nu een en ander nagaan betreffende de wijze waarop in de loop van de gebeurtenis  het 

„beeld Gods zijn” zich ontwikkeld heeft in de mensheid in het algemeen. 

 

In de „zesde dag”, en met de eerste mensen, was er een aanvang van de verwezenlijking van Gods 

scheppingsbedoeling t.o.v. de mensheid in het algemeen: „Laat Ons mensen maken naar ons 

Beeld, als onze Gelijkenis”, Gen. 1: 26, 27. 

 

Door de geschiedkundige antropologie kennen we enkele dingen aangaande de eerste mensen, die 

minstens 500.000 jaren geleden leefden. Door hun lichaamsbouw hadden ze een zekere overeen-
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stemming met de hogere dieren, vooral de mensapen (Gorilla, Orang-oetang, Chimpansee), en ze 

leefden onder zeer primitieve omstandigheden. Het is vooral door het feit dat ze werktuigen ver-

vaardigden, dat men ze van de dieren moet onderscheiden, want dit wijst op een begin van geest-

vermogens. Niet alleen waren ze, van nature, aan de dood onderworpen, maar het kannibalisme 

schijnt ook geheerst te hebben. 

 

Latere rassen waren méér ontwikkeld, naar de structuur van lichaam, ziel en geest. Gedurende het 

midden-oudstenen- tijdperk (meerdere tienduizenden jaren geleden), leefden de Neanderthalers, die 

reeds vuur maakten en hun doden begroeven. De Cro-Magnons van het jong-oudsteen-tijdperk (een 

paar tienduizenden jaren geleden) bewerkten de vuurstenen werktuigen met grotere volmaaktheid 

en in grotere verscheidenheid. Ook andere stoffen zoals been, waaruit ook allerlei versierselen wer-

den vervaardigd. Ze maakten afbeeldingen van dieren en mensen, die waarschijnlijk een magische 

betekenis hadden. Enkele vondsten wijzen misschien op „offers”. Het schijnt dus, dat in de loop der 

tijden zich het geloof in het bestaan van geestelijke machten heeft ontwikkeld. 

 

Behalve wat de opgravingen aan het licht hebben gebracht over die oude mensenrassen, kunnen we 

ons een betere gedachte vormen van hun ontwikkeling en levenswijze (tenminste van de mensen die 

een tiental duizenden jaren geleden leefden), door de inboorlingen van Australië en enkele andere 

zeer afgelegen gebieden, die heden nog in dezelfde omstandigheden leven. Ook, ten dele, door vele 

andere, onbeschaafde volken, die van de oude mensenrassen afstammen. 

 

Zoals we in ons epistel Adam en de zonde hebben uiteengezet, laat niets ons toe te veronderstellen 

dat die oude volken, evenmin als de thans primitieve volken, God anders hadden leren kennen dan 

uit de natuur, dus als Schepper. 

 

Misschien mogen we in zekere mate Rom. 1: 18-21 op hen toepassen en hadden ze uit de schepping 

iets van Gods kracht en goddelijkheid met het verstand doorzien. In dit geval konden ze slechts in 

zo verre beeld Gods zijn, als ze Hem, als Schepper, verheerlijkten en dankten. Waarschijnlijk kon-

den in elk geval de mensen, die kort vóór Adam leefden, in beperkte mate beeld Gods zijn. 

 

In het nieuw-stenen-tijdperk (Neolithicum), dus omstreeks 5000 jaren vóór Christus, kwam er, vol-

gens de gegevens der archeologie, een plotselinge verandering in het mensdom, gekenschetst door 

de overgang van het voedsel-zoeken tot het voedsel-produceren. Zoals we in andere werken hebben 

aangetoond komen de gegevens der opgravingen volkomen overeen met hetgeen we in de eerste 

hoofdstukken van het boek Genesis lezen, vanaf Gen, 2: 4. De hoofdpersoon van deze omwenteling 

was, volgens de Schrift, Adam. 

 

Om goed te begrijpen wat er geschreven staat over deze eerste Mens, moeten we ons enkele dingen 

herinneren aangaande de tweede Mens, Christus. God had Hem de geest niet met mate gegeven, 

Joh. 3: 34. Hij kende de Vader, Mat. 11: 27. Ook de gedachten der mensen, en wist dus wat er in de 

mens was. Mat. 9: 4; 12: 25; Joh. 2: 24, 25 enz. Hij „zag” Nathanaël, al was deze voor het zintuig-

lijke oog onzichtbaar, Joh. 1: 48-51. Men ziet dat zijn kennisvermogen niet beperkt was tot dat der 

zintuigen, zoals bij ons. Hij had macht over de zee, de storm, de planten, de dieren, de mensen en de 

demonen. 

 

Natuurlijk bevond de eerste volkomen Mens, namelijk Adam - al was hij een type van Christus, de 

tweede Mens - zich niet in juist dezelfde staat. Toch had ook Adam gemeenschap met God, Gen. 2: 

16, 17; 3: 8, wat een staat van „rechtheid” veronderstelt, Pred. 7: 29. Hij was dus geen slaaf der 

zonde. God had zich aan hem geopenbaard, niet als Schepper (Elohim), maar als God des heils 

(Jahweh). Dat hij over de bijzondere geestvermogens van een volkomen Mens beschikte, blijkt uit 

het feit, dat hij het wezen der dieren kende en aan deze daarom een naam kon geven, Gen. 2: 19. 
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Wel mag men van Adam zeggen dat hij in een staat van „kindsheid” leefde, maar het was kindsheid 

voor wat de boosheid betreft, maar niet naar het verstand. Het is vermoedelijk door de bijzondere 

inwerking van God op Adam, waarover we in Gen. 2: 7 lezen, en die niet vermeld wordt bij de eer-

ste mensen van Gen. 1, dat Adam tot een volkomen Mens werd, naar lichaam, ziel en geest. In dit 

opzicht was hij dus scherp onderscheiden van de Pre-Adamieten. Door die volkomen menselijke 

bestaanswijze en het goed gebruik maken van zijn gaven, kon Adam in zekere mate God doen ken-

nen en Gods macht uitwerken, d.w.z. beeld en gelijkenis Gods zijn. 

 

In ons epistel Adam en de zonde hebben we er de nadruk op gelegd dat deze eerste Mens, als type 

van de Komende, reeds een begin had kunnen maken met het oprichten van Gods Koninkrijk op 

aarde. Evenals de toekomende rechtvaardigen in het Koninkrijk van de Vader, had Adam, als de 

zon, kunnen „uitstralen” (eklampo, Mat. 13: 43; men zie ook Dan. 12: 2, 3). Ook had hij de machti-

ge werken kunnen doen, de „krachten der toekomende aioon”, Hebr. 6: 5. 

 

Maar door zijn hoogmoedige houding, door het verbreken van zijn gemeenschap met God, verloor 

Adam zijn bijzondere staat van volkomen Mens. Aan zichzelf overgeleverd, was hij nog slechts een 

zondige, sterfelijke mens en derfde de heerlijkheid Gods. Evenals de toen levende Pre-Adamieten. 

Adam had zijn verkiezing dus niet bevestigd. 

 

Als Adam zich aan Gods wil had onderworpen, dan zou hij “in eeuwigheid” geleefd hebben (zie 

ook Gen. 3: 22) want, zoals reeds gezegd, dan zou de aioon van het Koninkrijk op aarde reeds be-

gonnen zijn. Van Gen. 2 had men onmiddellijk kunnen overgaan tot Op. 20. Satan zou dan reeds 

gebonden geweest zijn en de zonde en de dood zouden niet langer geheerst hebben, zowel over de 

nakomelingen der Pre-Adamieten als over die van Adam. Het was door één mens dat de zonde in de 

mensenwereld kwam en door de zonde de dood, Rom. 5: 12. 

 

Als men uitgaat van de gedachte dat de mens, en in het bijzonder Adam, reeds Gods beeld is, komt 

men te staan voor de vraag of Adam nog Gods beeld was na de val. Maar als men inziet dat de 

mens, naar Gods einddoel, beeld Gods moet worden, dan bestaat er geen moeilijkheid. Zoals Adam 

geformeerd was, had hij Gods licht kunnen weerkaatsen en zijn werken doen, dus God doen kennen 

en in zekere mate beeld Gods zijn. Maar dit is niet gebeurd, en we weten niet of Adam ooit in veel 

meerdere mate beeld Gods is geweest dan de Pre-Adamieten. 

 

Toch bleef Adam, na de val, een mens, hoewel geen volkomen Mens. En als mens bleef hij onder 

Gods liefde; in het bijzonder bleef ook Gods scheppingsbedoeling hem, evenals alle andere mensen 

te voeren tot het volkomen beeld Gods zijn. Zelfs al verbrak Adam op geheel absurde, onredelijke, 

onbegrijpelijke wijze de geestelijke gemeenschap met God, dit belette God niet te volharden in zijn 

liefde en genade. We hebben hierboven uiteengezet hoe de individuele mens dan ook van „zondaar” 

tot een nieuwe mens en tot de volle gemeenschap met Christus kan komen, en in die weg beeld en 

gelijkenis Gods kan worden. 

 

Maar laat ons nu het mensdom verder nagaan, na Adams overtreding. 

 

We lezen onmiddellijk over de belofte van het Zaad der vrouw, en daarna over een reeks uitverkie-

zingen en verbonden, waarbij wij vooral aanstippen het verbond met Abraham en het „oude Ver-

bond” met het volk Israël. Dan komen we tot de wetgeving door middel van Mozes. Het uitverkoren 

volk kende aldus Gods wil, hen betreffende, en menig zoon Israëls kon dan van zijn liefde getuigen, 

Hem als de genadige God doen kennen en op deze wijze in min of meer grote mate beeld Gods zijn. 

 

Maar over het algemeen bleef het volk doof en blind en bekeerde zich niet. Tenslotte nam Gods 

Zoon de bestaanswijze aan van een slaaf en werd de mensen gelijkend. Hij was nu Gods Beeld in 

nederigheid. In Hem konden allen de Vader zien, Joh. 14: 9. Door Hem scheen Gods Licht in de 
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duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen, Joh. 1: 5. Toch waren meerderen, door het 

weerkaatsen van dat Licht, in zekere mate beeld Gods. 

 

Waar Adam faalde, overwon Christus de boze machten door zijn offer aan het kruis, en kon weldra 

het Koninkrijk der hemelen op aarde komen, mits het uitverkoren volk zich had bekeerd. Maar ook 

nu bleef het doof en blind, en het Koninkrijk verwijderde zich voor een tijd. Nu zal het pas ingesteld 

worden als Christus zijn koninklijke macht aanvaard zal hebben, bij zijn komst in heerlijkheid. En 

dan wordt gerealiseerd wat Adam reeds had kunnen bereiken door in gemeenschap met God te blij-

ven. 

 

Zoals reeds uiteengezet in het vorige hoofdstuk, kan intussen op individuele wijze het „beeld Gods 

zijn” toenemen, vooral door de bijzondere openbaringen die Paulus ontving. 

 

In de komende aioon is het vooral het volk Israël dat God aan de andere volken zal doen kennen, 

Mat. 28: 19, zodat men Hem overal zal loven, Ps. 50: 2; 96: 3; 150: 6; Jes. 2: 3; 52 :10.Ook door het 

uitwerken der krachten van die aioon, zal de grote massa mensen dan zowel beeld als gelijkenis 

Gods zijn, in grotere mate dan vroeger. 

 

Na het algemene oordeel, aan het einde van die aioon en het te niet doen van de boze machten in de 

poel des vuurs, zal de nieuwe hemel en aarde komen, totdat ten slotte God alles in allen zal zijn, 1 

Kor. 15: 28. 

 

Dan is het einddoel van Gods Voornemen en scheppingsgedachte bereikt en zijn allen, zoals Chris-

tus, werkelijk Beeld en Gelijkenis Gods. 

 

6. De zondige mens is geen Beeld Gods. 

 

Laat ons hier nog iets bijvoegen aangaande de staat van de zondige mens, en in hoeverre hij beeld 

en gelijkenis Gods kan zijn. 

 

Van nature is de mens „vervreemd van het leven Gods”, Ef. 4:18; „zonder God in de wereld”, Ef. 

2:12; „vervreemd en vijandig gezind”, Kol. 1: 21. In het kort, er bestaat geen ware geestelijke ge-

meenschap met God, de mens is geestelijk dood, Joh. 5: 24; 1 Joh. 3: 14. Hij is egocentrisch, wil 

zijn eigen weg volgen in eigen kracht, heeft geen neiging het werkelijk goede - Gods wil - te doen. 

 

Zelf kan hij zich niet uit deze zondige toestand verheffen, bijv. door werken, die hij zelf goed 

noemt. De waarlijk goede werken, die tot verheerlijking Gods uitgevoerd worden, kan noch wil hij 

verrichten. 

 

Maar al is hij zondaar, toch is hij mens. Naar zijn wezen is hij wel een ruïne, maar hij beschikt nog 

over een rest van verstand, al is het verduisterd. Hij is niet herleid tot een levend werktuig en be-

houdt nog een betrekkelijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar juist door dit overblijfsel van 

zijn vermogens blijkt zijn zondigheid. Zonder deze zou hij evenmin verantwoordelijk en schuldig 

zijn als een dier. 

 

Het is met het oog op deze zondige staat, dat men van de „totale corruptie” van de mens heeft ge-

sproken. De gedachte is volkomen Schriftuurlijk, maar het woord „corruptie” is misschien niet goed 

gekozen. Echter hoe dan ook, de mens kan geen werkelijk goed ding doen en zichzelf niet redden. 

 

Maar in het dagelijkse leven blijken zondige mensen toch veel goed te doen. Dit kan door het ge-

bruik van de vermogens die hun gegeven werden. Maar al zijn hun werken „goed” t.o.v. hun omge-

ving, daarom zijn ze het nog niet tegenover God. Want hun bedoeling is niet God te verheerlijken. 
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Vraagt men hoe het komt dat de zondige mens niet tot het absoluut kwade afdaalt, dan kan het ant-

woord zijn dat - zoals blijkt na Adams val - God de mens niet heeft verlaten en hem wil voeren tot 

zijn bestemming door de zonde en het lijden heen. Voor wat betreft de algemene levenstoestanden, 

stelt God - door zijn algemene „voorzienigheid” -  bijv., de menselijke overheden in zijn dienst, 

Rom. 13: 1-7. Zolang als deze werkelijk in deze dienst blijven staan, er de grenzen niet van over-

schrijden door dingen te vragen die tegen Gods wil zijn, mag de mens zich niet tegen hen verzetten. 

 

Verder is er waarschijnlijk ook een individuele werking in alle mensen die mogelijk gemaakt wordt 

door het feit dat ze een geestesstructuur hebben. Deze persoonlijke actie kan het kwaad beperken en 

de mens tot het relatief goede drijven. Zo wordt de mens zich bijv. bewust, door een overblijfsel van 

redelijkheid, dat het kwade niet „betaalt”, dat er een zekere orde, tucht en moraal moet heersen om 

het sociale leven mogelijk te maken. Er blijft een fundamenteel verlangen naar vrede, welvaart en 

geluk, al werkt het zich meestal uit in een humanistische richting, dus tot de verheerlijking van de 

mens. Door zijn geweten blijft er nog een zekere bewustheid van schuld en van een principiële 

wanverhouding t.o.v. God. 

 

In het kort, elk spoor van beeld Gods zijn wordt tenslotte veroorzaakt door Gods liefde, lankmoe-

digheid en genade, en komt niet voort uit de zondige mens zelf. Men zou kunnen zeggen dat de vol-

komen onredelijkheid van de zonde onder meer blijkt uit het feit, dat de mens, tegen zijn bedoeling, 

toch nog sommige relatief goede werken doet, en - tenminste als het anderen betreft -  een zucht 

heeft naar gerechtigheid. De mens kan zichzelf niet, als mens, vernietigen. 

 

Behalve de massa mensen, die door de zonde en door de boze machten misleid worden, maar zich 

daarom nog niet op volkomen bewuste wijze tegen God en Christus richten, spreekt de Schrift over 

antichristussen, valse profeten en apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als dienaars 

van de gerechtigheid, 2 Kor. 11: 13 - 15; 1 Joh. 2: 18- 23. Deze zullen vooral aan het einde van de 

tegenwoordige aioon grote tekenen en wonderen doen, en ze zullen schijnbaar zo volkomen Gods 

beeld en gelijkenis zijn, dat ze, al zou het mogelijk zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. 

 

Maar, al komt hun denken en hun werken schijnbaar min of meer overeen met wat God verlangt, 

eigenlijk is er volkomen tegenstelling. Want hetgeen ze doen is niet om God te verheerlijken, maar 

integendeel, met de bedoeling openbaar te tonen dat ze noch God, noch Christus nodig hebben en 

Hem gelijk zijn. Het werkelijk satanische en antichristelijke bestaat dan ook niet in een volkomen 

verwording en verdierlijking van de mens, maar in de neiging vrede, orde, humaniteit, volmaakt-

heid te bereiken in eigen kracht, zonder God. Maar bij het oordeel aan het eind van de aioon zal het 

„onkruid” van het “koren” gescheiden worden. 

 

7. Nabetrachtingen. 

 

We herinneren allereerst aan onze hoofdconclusies: 

 

1. De uitdrukking “beeld Gods zijn” betreft niet een gedaante of structuur, maar de functie van het 

doen kennen van God. Zo betreft de uitdrukking „gelijkenis Gods zijn” de functie van het uitwerken 

van Gods macht. 

 

2. Naar zijn wezen, en onafhankelijk van de tijd (d.i. „onze” tijd), is Christus waarlijk Beeld Gods 

en Gelijkenis Gods. Want Hij doet de Vader op volkomen wijze kennen en doet getrouw de werken 

van de Vader. Ook in zijn nederige bestaanswijze was Hij Gods Beeld en Gelijkenis, maar ontle-

digd van zijn volle heerlijkheid. Hij was dat voor zo ver een volkomen mens, op aarde levend, het 

kan zijn. 
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3. De mens is geschapen om te komen tot het Gods beeld en gelijkenis zijn. Hij is het nu slechts in 

wording. Door zijn gemeenschap met Christus en de inwerking van Gods Geest kan hij in zekere 

mate God doen kennen en, in sommige omstandigheden, Gods machtige werken doen. Hoe nauwer 

de gemeenschap met Christus, hoe meer kan hij Gods scheppingsdoel benaderen en beeld Gods 

zijn. 

 

4. De individuele christen kan nu reeds, in Christus, het einddoel bereiken, maar het mensdom zal 

er slechts toe komen - door de aionen heen - als God alles in allen zal zijn. 

 

We hebben er dus de nadruk op gelegd, dat de uitdrukking „beeld en gelijkenis Gods” ons niet moet 

doen denken aan het wezen, de gedaante, de structuur, de vermogens, de kwaliteiten van de mens. 

De mens is niet Gods beeld omdat hij, door zijn geestvermogens, van het dier onderscheiden is. 

Maar door zijn „geest” kan de mens gemeenschap hebben met God, kunnen zijn vermogens ver-

nieuwd worden en kan hij deze gebruiken om God te doen kennen en zijn machtige werken uit te 

voeren. Op deze wijze kan hij vooruitgang maken in het beeld en gelijkenis Gods zijn. 

 

We menen dat deze conclusies volgen uit een zo getrouw mogelijk onderzoek van al wat Gods ge-

schreven Woord er ons van wil leren. Laat ons nu ook, in het kort, iets zeggen over andere opvat-

tingen. 

 

In het algemeen meent men, dat de mens vanaf zijn schepping reeds Gods beeld IS. Maar dan denkt 

men meestal aan het wezen van de mens, aan zijn structuur of aan zijn kwaliteiten. 

 

Velen, die meenden dat de mens samengesteld is uit twee afscheidbare substanties: het lichaam en 

de (onsterfelijke) ziel, zochten het beeld in die „ziel”. Ze sloten het lichaam daarbij uit. Vooral in de 

moderne tijden hebben meerderen ingezien, dat men in de structuur van de mens wel een on-

derscheid kan maken tussen lichaam, ziel en geest, maar dat men niet mag denken aan een schei-

ding in twee of drie “delen”. De mens vormt een geheel. 

 

In verband met de schepping van de mens, was Gods einddoel niet een volkomen aardse Mens, zo-

als we die leren kennen door Christus in zijn bestaanswijze der vernedering, maar de in heerlijkheid 

opgewekte Mens, die het beeld van de hemelse, namelijk Christus in heerlijkheid, zal dragen, 1 Kor. 

15: 49; of beter nog, wiens lichaam gelijkvormig zal worden aan het verheerlijkte lichaam van 

Christus, Fil. 3: 21. De Zoon Gods is tijdelijk de mensen gelijkend geworden, opdat de zondige 

mens tot zijn doel zou komen. 

 

Zoals we in bovenstaande hoofdstukken hebben uiteengezet, menen we dat alles veel duidelijker 

wordt als men volledig afstand doet van de gedachte dat het „beeld Gods” als het ware iets is dat op 

zichzelf bestaat, dat door Adam verloren zou zijn, hersteld kan worden of zichtbaar kan worden. 

Voor wat ons betreft, menen we dat we alleen moeten denken aan de functie: God te doen kennen. 

 

We onderscheiden dus twee zaken: 

 

1. De vernieuwing van de inwendige mens. Dit betreft in zeker opzicht het wezen van de mens, en 

zal eerst ten volle verwezenlijkt zijn bij de opstanding, als de mens het beeld van de Hemelse zal 

dragen, 1 Kor. 15: 49, als hij aan het beeld van de Zoon Gods gelijkvormig zal zijn, Rom. 8: 29, of 

als zijn vernederd lichaam zal veranderd zijn, zodat het aan het verheerlijkt lichaam van Christus 

gelijkvormig is, Fil. 3: 21. 

In dit geval spreekt de Schrift niet over het beeld Gods, maar over het beeld van de Zoon. 

 

2. De functie van de gelovige, die Gods Licht moet laten schijnen voor de mensen, en alzo de 

Vader verheerlijken, Mat. 5: 14.-16; die uit moet werken wat God in hem werkt, en als een lichten-
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de ster in de wereld moet schijnen, Fil. 2: 12-15; die de heerlijkheid van de Vader moet weerspiege-

len, 2 Kor. 3:18. 

 

Het verschil tussen deze twee zaken merkt men duidelijk in het geval van Adam. God had hem, 

naar zijn wezen of structuur alle vermogens gegeven om Gods heerlijkheid te doen kennen. Naar 

zijn wezen was er een zekere overeenkomst met het beeld van de Zoon. Door het goed gebruik van 

die vermogens, door het vervullen van zijn functie, zou Adam dan in zekere mate beeld Gods ge-

weest zijn. Er is dus wel verband tussen het wezen en de functie, maar alleen deze laatste voert tot 

het beeld Gods zijn. 

 

Hoe nauwer de gelovige in gemeenschap met Christus staat, hoe meer gelijkvormig hij is aan het 

beeld van de Zoon, naar zijn wezen. Door die overeenkomst met het wezen van Christus kan hij dan 

ook meer volkomen de functie uitvoeren Gods heerlijkheid uit te stralen en zo op meer volkomen 

wijze beeld Gods zijn.         S. Van Mierlo. 

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 78. 

 

God heeft Zijn volk niet verstoten. 

Er is een overblijfsel naar de verkiezing. 

Rom. 11: 1-10. 

1.Ik vraag dan: Heeft God Zijn volk soms verstoten? Volstrekt niet. Immers, ook ik ben een Is-

raëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. 

2.God heeft Zijn volk, dat Hij te voren kende, niet verstoten. Of weet gij niet wat de Schrift zegt in 

(het gedeelte over) Elia, als hij bij God over Israël (aldus) klaagt: 

3.Here, zij hebben Uw profeten gedood, Uw altaren verwoest en ik alleen ben overgebleven en zij 

zoeken mijn leven. 

4.Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb Mijzelf zeven duizend mannen overgelaten die de 

knie voor Baal niet gebogen hebben. 

5.Zo is er dan ook in het tegenwoordige tijdperk een overblijfsel naar de verkiezing der genade. 6. 

Indien echter naar genade, dan niet meer uit werken, want anders is de genade geen genade 

meer. 

7.Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet bereikt, maar het uitverkoren deel heeft het 

bereikt, de overigen echter zijn vereelt. 8.gelijk geschreven is: God heeft hun een geest van on-

ontvankelijkheid gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. 

9. En David zegt: Hun tafel worde hun tot een strik en tot een net en tot een val en tot een vergel-

ding; 10. mogen hun ogen verduisterd worden om niet te zien, laat hun rug zich krommen zonder 

ophouden. 

 

Rom. 11: 1. Ik vraag dan: Heeft God Zijn volk soms verstoten? Volstrekt niet. Immers, ook ik 

ben een Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. 

 

Strikt genomen staat er: Ik zeg dan, maar dit zeggen is het stellen van een vraag die als conclusie uit 

het voorgaande zou kunnen worden getrokken, n.l. dat God Israël verstoten had. 

 

Hiervoor zou alle reden zijn. Israël had niet geluisterd naar de stem zijner profeten, niet naar de 

gezonden Zoon en evenmin acht geslagen op de uitstorting van geestesgaven op en na Pinksteren. 

Het wees nog steeds de door God bij monde van Paulus aangeboden gerechtigheid af. Moest God 

hen daarom eigenlijk niet voor altijd verwerpen en hun voor altijd Zijn heil ontzeggen? Ondanks dit 

alles had Hij hen niet verstoten. Paulus geeft dit aan door te spreken van „Zijn volk”, en daarna door 
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het krachtig ontkennende „volstrekt niet”. 

 

Als bewijs hiervoor wijst hij op zichzelf. Indien er één Israëliet was die verdiend had verstoten te 

worden, dan was toch zeker hij het. Had hij niet Christus veroordeeld in Diens jongeren, Hem niet 

vervolgd in Zijn gemeente? Was hij niet vijand Gods geweest al scheen hij voor Deze een blakende 

ijver te hebben? Petrus en Johannes en vele anderen hadden Christus aangenomen, maar hij deed dit 

niet. Hij behoorde tot het Hem vijandige Israël dat de verstoting ten volle verdiend had. Maar in 

plaats daarvan had God hem aangenomen, ja meer dan dit: geroepen tot apostel, hem zelfs boven de 

andere apostelen bevoorrecht door overvloediger genade, die deze vijand tot hoogste dienaar 

opvoerde en wat meer is: tot Zijn liefhebbende zoon maakte die dieper dan anderen ingeleid werd in 

Gods verborgenheden. Indien Hij dit nu met hem kon doen, dan kan Hij het ook met het gehele volk 

en daarop rekende Paulus nu ook. In zichzelf zag hij Israëls gang. Hoe zou God dan dit Zijn volk 

kunnen verstoten. 

 

Om de bewijsvoering nog meer kracht bij te zetten, schrijft de apostel iets nader over zichzelf. Hij is 

een Israëliet, geen proseliet die uit de Volken gekomen en in Israël ingelijfd is. Hij is Abrahams 

zaad, via Jakob kan hij zijn geslacht op deze terugvoeren. Hij is daarbij uit de stam van Benjamin; 

op deze stamverbondenheid wijst hij nogmaals in Fil. 3: 5. Mogelijk is hij daar wat trots op 

geweest. Waren zijn ouders dit ook en hebben zij hem daarom naar de eerste koning van Israël 

genoemd? Of stamde hij zelfs via Mefiboseth uit dit huis af? Hoe dan ook, hij voert deze afkomst 

mede als bewijs aan, mogelijk doelende op het feit, dat, alhoewel Benjamin bijna uitgeroeid, toch 

als stam gebleven was. Zie Richt, 19- 21. 

 

Rom. 11: 2. God heeft Zijn volk, dat Hij te voren kende, niet verstoten. Of weet gij niet wat de 

Schrift zegt in (het gedeelte over) Elia, als hij bij God over Israël (aldus) klaagt: 3.Here, zij heb-

ben Uw profeten gedood, Uw altaren verwoest en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn 

leven. 

 

Heeft de apostel met het voorgaande het „volstrekt niet” nader willen bewijzen, in vs. 2 herhaalt hij 

in negatieve vorm nog eens dat God Zijn volk niet verstoten heeft. Hij voegt er aan toe, dat Hij dit 

volk te voren gekend heeft. Dit werkwoord vonden we reeds in Rom. 9: 29; het staat verder in 

Handelingen 26: 5; 1 Petr. 1: 20 en 2 Petr. 3: 17. We herhalen wat we daar schreven n.l. dat de 

voorkennis van God niet betekent de voorbestemming maar het te voren kennis van iets hebben. 

Gods voorkennis t.o.v. Israël was dat Hij hen zag als een klein volk, het minste van alle volken, 

Deut. 7: 7, maar dacht aan de eed die Hij hun vaderen gezworen had. Hij wist ook wat Hij van hen 

te wachten had, Ps. 103: 14. Ondanks hun zonden breekt Hij Zijn verbond niet en neemt Zijn 

beloften niet terug. Dit volk zal zijn bestemming bereiken, het zal de wereld met inkomsten vervul-

len, Jes. 27: 6, zal Zijn lof verkondigen, Jes. 43: 21 en onder de Volken Gods eer en wonderen 

vertellen, Ps. 96: 3; 1 Kron. 16: 24. Het zal de drager van Gods heil worden nadat het, evenals 

Paulus, genade zal hebben verkregen. 

 

Evenwel, het kan schijnen alsof dit volk geheel van God kan vervreemden en Hij het daarom 

verstoten heeft. Paulus wil nu met een beroep en bewijs uit de historie aantonen dat God zelfs in de 

treurigste en diepst ingezonken toestand van Israël de Zijnen had, een overblijfsel bewaarde en Zijn 

verbond getrouw bleef. Hij wijst dan op wat de Schrift zegt “in Elia”, d.i. in dat gedeelte van de 

Boeken der Koningen dat over Elia handelt. 

 

Het was een zeer donkere tijd waarin Elia leefde en optrad. een die zelfs hem, de krachtige profeet, 

moedeloos maakte. Hij klaagt daardoor Israël bij God aan en zegt in 1 Kon. 19: 10: “Ik heb zeer 

geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond 

verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben 
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overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen”. Paulus citeert dit vers ten dele en keert 

daarbij de volgorde om: eerst zet hij dat de profeten gedood, dan dat de altaren verwoest zijn; aan 

de inhoud verandert dit niets. 

 

Ik alleen. Hoewel Obadja, Achabs hofmeester, Elia had meegedeeld dat hij honderd profeten 

verborgen had, 1 Kon. 18: 13, heeft Elia dit in zijn moedeloosheid totaal vergeten en gemeend dat 

hij alleen was overgebleven, hetzij als profeet, hetzij als de enige die God vreesde en het dus met 

Israël een volkomen verloren zaak was. 

 

Rom. 11: 4. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb Mijzelf zeven duizend mannen overge-

laten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. 

 

De Here heeft Elia’s aanklacht beantwoord en is op zijn klacht ingegaan. Er kwam een Godspraak 

tot hem, S.V.: Goddelijk antwoord. Het woord komt alleen hier voor en wordt door andere vertalin-

gen overgezet door: godspraak. Het bijbehorende werkwoord komt meerdere malen voor en bete-

kent overwegend: van Godswege iets bekend maken. Zie Mt. 2: 12, 22; Lk. 2: 26: Hebr. 8: 5; 11: 7; 

12: 25. Dit deed de Here ook t.o.v. Elia en zo hoorde hij dat hij een opvolger zou krijgen en dat er 

nog meer getrouwen in het land waren, zeven duizend mannen die zich voor Baal niet gebogen 

hadden, 1 Kon. 19: 16, 18. Zeker, dat was niet veel, zeven duizend op enige miljoenen, maar het 

was een vaste kern. Mogelijk ja zelfs zeer waarschijnlijk, stonden achter hen vrouwen en hadden zij 

gezinnen die zij voorgingen in de dienst des Heren. 

 

Het doen van de wil van God. 

(Slot) 

 

2. De wegwijzer. 

Wat we tot nu toe gevonden hebben, heeft ons wel problemen gebracht maar de oplossing niet ge-

geven. We hebben het blijven staan bij de Handelingentijd afgewezen (zonder daar tegen aange-

voerd te hebben) en moeten dus verder zoeken naar de wil Gods voor ons. Waar kunnen we deze nu 

wel vinden. We menen dat er een aanwijzing is die de richting aangeeft om tot het vinden te komen. 

Ze staat in 2 Tim. 2: 15. 

Benaarstig u om uzelve Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die 

het woord der waarheid recht snijdt”. 

Dit is de wegwijzer. Om Gods wil te leren kennen voor ons, in deze bedeling, moeten we het woord 

der waarheid recht snijden, Gr.: recht verdelen, d.i. inzien dat de gehele Schrift wel voor ons is tot 

allerlei nut maar niet overal over ons handelt. God doet meerdere roepingen uitgaan en vormt ver-

schillende groepen: geslachten van hemelen en aarde, Ef. 3: 15 en nog meer. Voor elk hunner heeft 

Hij Zijn wil uitgedrukt. Er zijn verdelingen in het Woord en het is onze taak die te ontdekken en ze 

te benutten. We kunnen Gods wil nooit op een juiste manier nastreven zonder die eerst voor ons te 

kennen. En dit gaat niet zonder het Woord Gods recht te snijden. Zonder deze wegwijzer te raad-

plegen en de door hem aangewezen richting te volgen, lopen we kans door allerlei wind van leer 

meegevoerd te worden. 

Het verzaken van of het tekortschieten in de juiste verdeling heeft de treurige verwarring veroor-

zaakt die we heden ten dage in het christendom zien. De verschillende groepen hebben allerlei uit-

leggingen gevonden om tot een voor hen sluitend geheel te komen maar dat is neergekomen op het 

wegredeneren der tegenstellingen. Zo lang heeft men zulke verklaringen geleerd en gepredikt dat 

het bij de strenge groepen voor ketterij gehouden wordt als men er iets tegen inbrengt; bij de soepe-

ler groepen wordt zo iets verdragen of als bewijs voor hun ruimhartigheid gezien. Maar zo wordt 

aan de Schrift geen recht gedaan. Anderen slaan vaak sceptisch t.o.v. wat hun uit de Schrift wordt 
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aangetoond en vragen: zou de Kerk het dan al die eeuwen mis gehad of al die grote geleerden en 

professoren gedwaald hebben? 

De gelovigen of kerken die het grote beginsel der rechte verdeling veronachtzamen, moeten vanzelf 

een andere wijze van uitlegging toepassen. Deze houdt in dat men dan willekeurig te werk gaat; 

men neemt het een, laat het ander liggen, men kiest de geboden die men voorneemt te houden maar 

men verwaarloost andere. We willen hier niet langer bij stil staan maar veel liever het beginsel dat 

we gevonden hebben nu toepassen. 

Om Gods wil voor ons te weten moeten we niet, naar we zagen, naar de Wet, noch naar de Evange-

liën noch naar Handelingentijd maar naar Paulus en diens onderricht. Hij is de enige apostel die 

zegt dat we zijn navolger moeten zijn, 1 Kor. 4: 16; 11: 1 en zijn mede navolgers, Fil. 3:17. Maar 

ook bij hem moeten we nog onderscheiden want hij heeft een bijzondere gang doorlopen, maar juist 

een die ons helpen kan. 

Paulus' weg. 

Aan de apostel Paulus zijn meerdere openbaringen gegeven die de gehele weg des heils omvatten, 

in hem is uitgewerkt wat over drieërlei groepen verdeeld is. Hij heeft meer dan een bediening gehad 

en alleszins overvloediger gearbeid dan de apostelen der Besnijdenis. We stippen er iets van aan. 

Na zijn ontijdige geboorte (d.w.z. dat hij door zien de Here Jezus heeft erkend, iets wat een vooruit-

grijpen was op Israëls toekomstige bekering) heeft hij terstond in de synagoge gepredikt dat Jezus 

de Christus was; dit is de sfeer der wedergeboorte (1 Joh. 5: 1). Na zijn afzondering tot zijn werk 

onder de Volken is hem het evangelie der rechtvaardiging en verzoening toebetrouwd, wat in prin-

cipe inhoudt het stellen in de nieuwe schepping waartoe men komen kan door met Christus gekrui-

sigd te worden, met Hem te sterven, met Hem begraven te worden, wat is een doop in Zijn dood. 

Dit alles is een geestelijk proces en heeft niets met een waterdoop te maken. In en voor deze sfeer 

heeft hij zeven Brieven geschreven: 1-2 Thess., 1-2 Cor., Gal., Rom. en Hebr.  

Tenslotte is verborgenheid van het Lichaam geopenbaard, van het met Hem levend gemaakt en op-

gewekt en medegezet te worden, een toen nog nimmer geopenbaarde zaak, die Christus ten hoogste 

verheerlijkt en de zondige mens tot de hoogste top opvoert tot prijs van Gods genade. Dit wordt ge-

openbaard in Efeze en verder uitgewerkt in Kol. en Fil. om te besluiten met 2 Tim. 

Om dit alles nu te kunnen verstaan en juist te onderscheiden is het nodig het Woord Gods recht te 

snijden, juist te verdelen en zo vinden we tevens de oplossing van het probleem van het doen van de 

wil Gods. 

3. Nadere uitwerking. 

 

Om tot meerdere duidelijkheid te komen moet men onderscheiden tussen onze staat of positie, en 

onze stand of wandel: tot onze staat in Christus worden we geroepen door middel van het Woord. 

Tot Abram kwam een roeping in Ur (Oer), Hand. 7, hij volgde deze op en ging uit. Hij verstond de-

ze. Door Paulus’ arbeid werden de gelovigen uit Joden en Heidenen geroepen tot het evangelie der 

rechtvaardiging, 1 Kor. 1: 2; Rom. 1: 6). Wie deze roeping verstond moest ze opvolgen. Ook het la-

ter door Paulus geopenbaarde komt tot ons door een roeping; wie ze verstaat, moet ze opvolgen. In 

elk dezer roepingen nu wordt ons Gods wil kenbaar gemaakt, zowel naar de staat of positie als naar 

de stand of wandel. Beiden moeten in evenwicht zijn met elkaar. 

Tot hen die van Boven geboren zijn, komt naar hun staat in Christus, als wil van God om als 

nieuwgeboren kinderen begerig te zijn naar de redelijke onvervalste melk om daardoor op te was-

sen, 1 Petr. 2: 2, Tot hen die op deze weg voortschrijden en tot de rechtvaardiging geleid worden 

wordt gewezen op het geloof van Christus Rom. 3: 22, op het Hem zien als Leidsman en Voleinder 
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des geloofs, Hebr. 12: 2, op het begeren van de doop in Zijn dood om een nieuwe schepping te wor-

den. Tot hen die tot het Lichaam geroepen worden komt als wil van God het zoeken der dingen die 

Boven zijn waar Christus is, Kol. 3:1, tot het geloof dat God in Hem ons zegent met alle geestelijke 

zegening, Ef. 1: 3. Geestelijke zegening is geen stoffelijke (hiermee staat het woord in tegenstelling 

in Rom. 15: 27 en 1 Kor. 9:11, tot ziellijke (1 Kor. 2:14, 15) en vleselijke (2 Kor. 3:1). 

Nu wat de wandel betreft. De zwakken in het geloof zullen zich mogelijk nog aan vele dingen hou-

den die niet voor hen bedoeld zijn maar dienen moesten om hen tot Christus te leiden als bijv. het 

waarnemen van de dag, voor hen de zondag, Rom. 14. De gelovigen van de sfeer der rechtvaardi-

ging kunnen te kampen hebben met enige dingen die Paulus in Korinthe en Galate recht moest zet-

ten (een vrijheid die naar het losbandige zweemt, een engheid die naar het wettische overhelt). Voor 

hen tot wie de Efezer openbaring gekomen is geeft hij de aanwijzing niet onverstandig te zijn maar 

te verstaan welke de wil des Heren is, Ef. 5:17. 

5. De toetssteen. 

Voor al deze sferen van heil drukt God Zijn wil uit in het woord aan de Romeinen 6: 19: onze leden 

dienstbaar stellen tot heiliging (niet: heiligmaking). De heiliging is niet negatief, als het afleggen 

van zonden en wat ons bezwaart als ballast, Hebr. 12:1 - ook dat moet gebeuren - maar ze is posi-

tief: men heiligt zich door te zien op Christus, Hem steeds voor ogen te houden en Hem door het ge-

loof in onze harten te doen wonen. 

Tot steun van dit alles kunnen en moeten we de reeds in Paulus’ vorige bediening gegeven waar-

schuwingen en wenken ter harte nemen, vlieden van de werken van het vlees, beoefenen het werk 

van de Geest (Gal. 5: 19-25). Dit en nog meer is niet alleen nuttig tot onze lering, tot uitgewerkt on-

derricht, maar is doorgaande waarheid. In de laatste roeping van Paulus wordt zeker niet minder ge-

vraagd. Men kan zeggen dat deze roeping de geestelijke vrucht van de vorige nog des te meer en te 

beter moet, en als het goed is, ook doet uitwerken. 

Voor de laatste roeping vraagt God geen onderhouding van uiterlijke dingen. Zoals geen waterdoop, 

geen spreken in talen en geen „Pinkster” gaven; deze behoren tot het terrein van het Koninkrijk. 

Evenmin onderhouding van het avondmaal; dit is teken van het Nieuwe Verbond en God geeft nu 

buitenverbondse en hogere genade. De laatste roeping wil alleen geestelijke beoefening omdat God 

ons zegent in Christus met alle geestelijke zegening, Ef. 1: 3. Het avondmaal vraagt het gedenken 

van ’s Heren dood, deze sfeer leeft uit de kracht der opstanding, heeft een Christus in heerlijkheid, 

en de geroepenen jagen naar het in de opstanding kennen van de kracht Zijner opstanding. 

6. Ons tekort. Gods trouw. 

God heeft zo voor elke sfeer Zijn wil, d.i. verlangen, te kennen gegeven. Voor de wedergeborenen 

spreekt Hij in het bijzonder in 1-2 Petr. en 1-3 Joh., voor de gerechtvaardigden geeft Hij aanwijzin-

gen bijv. in Gal. en Rom., voor de Verborgenheid de dingen van Ef., Col., Fil., Filemon en 2 Tim. 

Wie eerlijk is voor zichzelf, beter: wie door de Geest ontdekt is aan zichzelf, zal eerst bij tijd en wij-

le, later al meer en meer tot de pijnlijke erkenning komen dat hij maar een klein beginsel der ge-

hoorzaamheid aan Gods wil heeft of openbaart. En dat terwijl hij toch tot zulke hoge dingen ge-

roepen wordt. Menigmaal zal hij zijn ontrouw voelen en erkennen en dit zal nederig voor God ma-

ken. 

Tegenover ons grote tekort stelt Hij Zijn trouw. Hij kan hierin Zichzelf niet verloochenen. Zijn roe-

ping en verkiezing blijven onberouwelijk. Laat ons, als we stil gestaan hebben of terzijde gevallen 

of uitgegleden zijn dit voor ogen houden en door de kracht van Zijn genade weer snel in het spoor 

komen en de weg voortzetten. God wil er de kracht voor geven. Men bidde veel Paulus’ bede van 

Ef. 3, en werke uit wat God inwerkt, Fil. 2: 12, 13.       P.

 


