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Uit de Schriften 
 

DEEL XXXIV  No. 1   JAN. 1962 

 

Adam en de Zonde 
 

door S. Van Mierlo 

 

9. DOOR ÉÉN MENS IS DE ZONDE DE WERELD BINNENGEKOMEN 

 

Door hetgeen we tot nu toe over de zonde hebben nagegaan, en vooral door het feit dat Paulus, toen 

hij de brief aan de Romeinen schreef, de spoedige wederkomst verwachtte van de Here - en dus ook 

het instellen van zijn Koninkrijk op aarde - komt de perikoop van Rom. 5: 12-19 in een geheel an-

der daglicht te staan dan bij de zienswijze dat het Koninkrijk nu al is aangebroken door de „Kerk”, 

de prediking en de zending. 

 

Dat de „hoop van Israël” (Hand. 26: 6- 8; 28: 20), betreffende de opstanding en de komst van de 

Messias, toen nog algemeen was, en door Paulus en de twaalf Apostelen der besnijdenis gedeeld 

werd, is wel bekend. (Zie bijv. Rom. 13: 11, 12; Jak. 5: 7; 1 Petr. 4: 7) Paulus hoopte zelfs nog in 

leven te zijn bij die wederkomst en levend opgenomen te worden, 1 Kor. 15: 51, 52; 1 Thess. 4:17. 

 

Het is zeer zeker nodig goed rekening te houden met die verwachting, die toen ieders denken in be-

slag nam, zoals we in Rom. 5: 14 lezen: „Adam die een beeld (type) is van de komende”. Daarbij 

lette men er op dat het Griekse werkwoord „mello” gewoonlijk niet op vage wijze iets toekomstigs 

aanduidt, maar wel iets dat spoedig zal komen. Men zie bijv.: 

 

 Luk. 13: 9   het komende jaar, 

 Luk. 21: 36   wat (spoedig) geschieden zal, 

 Hand. 18: 14; 20: 3  “op het punt stond”. 

 

Men verwachtte over het algemeen de spoedige komst van Christus, van de toorn in de dag des He-

ren, van de toekomende aioon, enz. Dus ook het begin van het lang voorspelde Koninkrijk op aarde: 

 

 Mat. 3: 7   de komende toorn, 

 Mat. 12: 32   de komende aioon. 

 Mat. 16: 27   de Zoon des mensen, 

 Luk. 21: 7   e (laatste) dingen, 

 Luk. 21: 31-36  het Koninkrijk, de dag des Heren, Hand. 17: 31 de oordeelsdag, 

 Hand. 24: 15   de opstanding, en in vs. 25 het oordeel, Rom. 8: 18 de heerlijkheid, 

 Hebr. 2: 5   de toekomende wereld (aarde), 

 Hebr. 6: 5   de toekomende aioon, 

 1 Petr. 5: 1   de heerlijkheid. 

 

Nu we gewezen hebben op het belang goed acht te slaan op deze verwachting als we trachten de 

brief aan de Romeinen te begrijpen, laat ons een der belangrijkste teksten citeren, die men meent te 

kunnen gebruiken voor de leer der erfzonde, namelijk Rom. 5: 12: „Daarom, gelijk door één mens 

de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle men-

sen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”. 

 

Laat ons eerst een paar woorden zeggen over de vertaling „omdat allen gezondigd hebben”. Het 

Griekse “epho” betekent letterlijk „naar aanleiding van welke”, en er is geen goede reden om van 
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de betekenis af te wijken. De vertaling „omdat” is uitgesloten, daar Paulus in het volgende vers juist 

zegt dat de zonde niet toegerekend wordt als er geen wet is, en de mensen toch stierven. De dood is 

dus tot deze mensen niet doorgegaan omdat ze gezondigd hadden. Ook de verzen 15 en 17 maken 

dit duidelijk. De Statenvertaling schrijft: „in welken allen gezondigd hebben”. Deze vertaling is 

echter zeer betwistbaar en werd waarschijnlijk gemaakt uitgaande van de gedachte van erfzonde en 

verbond. Men legde in de tekst wat men er uit wilde halen. 

 

De uitdrukking „naar aanleiding van welken” kan verwijzen naar „één mens” ofwel naar „dood”, 

maar in dit laatste geval dan in de zin van geestelijke dood, namelijk het gebrek aan gemeenschap 

met God. We komen hier nader op terug. 

 

Welke betekenis moeten we hechten aan het woord „wereld”? We kunnen veronderstellen dat Pau-

lus hier niet dacht aan de gehele wereld, of zelfs niet aan de gehele mensenwereld, want in Rom. 1: 

8 duidt hij met „wereld” de bevolking aan van het Romeinse rijk. Dat waren afstammelingen van 

Adam. Het spreekt bijna vanzelf, dat hij helemaal niet dacht aan allerlei volken, die mogelijk niet 

van Adam afstamden. 

 

Vóór Adam was de dood er al, en deze is dus niet gekomen door zijn overtreding. Maar, zonder de-

ze overtreding van Adam, had het Koninkrijk Gods toen al kunnen beginnen. De nakomelingen van 

Adam hadden dan al het aionische leven gehad, en hadden niet hoeven te sterven. Nu echter werd 

de komst van dat Koninkrijk uitgesteld en kwam de dood ook tot het nageslacht van Adam. De 

dood, die al bij de pre-Adamieten bestond ging nu ook door tot de Adamieten. Daarom kon Paulus 

zeggen: „zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan”. Het is werkelijk door de misstap (parap-

tóma) van Adam dat „de velen” gestorven zijn, dat de dood als koning is gaan heersen, Rom. 5: 15, 

17, al had dit - naar Gods wil - niet hoeven te gebeuren. 

 

We moeten ons, echter, niet noodzakelijk beperken tot de betekenis, die Paulus persoonlijk aan het 

woord „wereld” hechtte. Wellicht was de bedoeling van Gods Geest, die Paulus er toe dreef dit 

woord te gebruiken, er de gehele mensenwereld mee aan te duiden. Dus niet alleen de Adamieten, 

maar ook de pre-Adamieten, die in de tijd van Adam nog leefden, en ook hun nakomelingen. Hoe 

kunnen we in dit geval Rom. 5: 12 verstaan? We hebben gezien dat „hamartia” oorspronkelijk de 

betekenis heeft van “missen” of „missen van een doel”. Dat was heel in het bijzonder het geval met 

Adam en kan ook gezegd van de mensen die na hem leefden. Adam had Koning moeten zijn over 

de aarde, en alle mensen hadden moeten meeheersen. Maar wat was Gods doel met de pre-

Adamieten? Gen. 1: 26 spreekt wel over het heersen over de gehele aarde, maar dat was het eind-

doel voor de mensheid, voor zo ver de aarde betreft en pas door Adam had dit doel gerealiseerd 

kunnen worden. De eerste mensen hadden daartoe nog niet de nodige gaven. Al wat ze toen konden 

doen was „vruchtbaar” zijn en „talrijk” worden, Gen. 1: 28. En, voor zo ver als we weten hebben ze 

dit in het tijdsverloop van enkele honderdduizenden jaren bereikt, want men vindt de overblijfselen 

van de pre-Adamieten over de gehele aarde. Men ziet, dat er in die zin geen ware doelmissing was 

vóór Adam, en dat de zonde (in de zin van werkelijke doelmissing) in de gehele mensenwereld 

kwam door de overtreding van Adam. 

 

We hebben er echter op gewezen, dat voor Paulus het woord „zonde” dikwijls veel méér betekent 

dan een eenvoudig „missen”. Het is dan als het ware een vijandige macht die als koning heerst en 

de mens in slavernij houdt. Paulus schrijft dan, zoals we al gezien hebben, niet „zonde”, maar „de 

zonde”. Welnu, als men in Rom. 5: 12 de woorden „de zonde” in deze zin verstaat - en dit schijnt 

ook aangewezen in verband met het heersen van de dood - dan kan men in dit geval menen, dat ook 

deze betekenis niet past bij de pre-Adamieten. Die mensen waren in een staat van kindsheid en had-

den geen beslist vijandige gezindheid t.o.v. God, evenmin als de kinderen. In verband hiermee heb-

ben we in het voorgaande als onze mening gegeven, dat het denken en het willen voldoende ont-

wikkeld moet zijn vóór men van een bepaald schuldige gezindheid kan spreken. Welnu, al hetgeen 
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we over de pre-Adamieten weten, wijst er op dat deze ook nog te weinig ontwikkeld waren, tenmin-

ste voor wat hun geestvermogens betreft. 

 

Daarbij komt nog dat deze oude mensen Gods „wet” nog niet kenden, en bijgevolg, naar Paulus’ 

woorden, de zonde „dood” was, Rom. 7: 8. De vijandige gezindheid was niet verwekt door het ge-

bod. 

 

Pas bij Adam kan er in de volle betekenis van „de zonde” gesproken worden. Hij kende Gods wil en 

toonde zijn zelfstandige gezindheid. Door zijn volmaakte geestesstructuur kon hij zich volkomen 

bewust tegen God stellen. 

 

Hetzelfde kan, maar in minder sterke mate, gezegd worden van het nageslacht van Adam en van al-

le andere volken, zodra deze niet langer in een staat van kindsheid leven. 

 

Het blijkt dus, dat we ook bij deze betekenis van “de zonde” in Rom. 5:12 het woord „wereld” kun-

nen opvatten als aanduiding van de gehele mensenwereld. Die demonische macht werkte, na Adam, 

in alle mensen die voldoende ontwikkeld waren om een gezindheid te hebben. 

 

Als het woord „wereld” in Rom. 5: 12 de gehele mensenwereld aanduidt, dan wijst het woord 

„dood” op de fysische dood, niet op de geestelijke dood. Want de pre-Adamieten hadden geen gees-

telijke gemeenschap met God, waren dus geestelijk „dood”. 

 

In Rom. 5:13 lezen we: „Want al vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet 

toegerekend, als er geen wet is”. Hier staat niet „de zonde” en daarom moeten we hier niet noodza-

kelijk aan een vijandige gezindheid denken, maar slechts aan doelmissing of aan zondige daden. In-

derdaad, een werkelijk vijandige houding zou toch toegerekend geworden zijn. Een doelmissing of 

een ongerechtige daad kan voorbij gegaan worden onder de verdraagzaamheid Gods (Rom. 3: 25, 

waar het woord „parèsis” = voorbijgaan gebruikt is), als er geen wet bekend is, als men dus niet in-

gelicht is betreffende Gods doel. 

 

Rom. 5: 14 zegt dan ook, dat zij die van Adam tot Mozes leefden niet gezondigd hebben op gelijke 

wijze als Adam overtrad (parabasis). Het was niet als gevolg van hun persoonlijke zonden dat ze 

stierven, maar omdat ze sterfelijk geschapen waren en door het zondigen van Adam, de komst van 

het Koninkrijk en de nieuwe aioon tot later was uitgesteld, ze dus het aionische leven nog niet deel-

achtig konden worden. 

 

Want Adam was een type van Christus, „de Komende”, Adam had, zoals al gezegd, Gods doel met 

hem - de aarde te beheersen - kunnen bereiken. Het Koninkrijk „der hemelen” was dan op aarde 

verwezenlijkt geworden, de Satan van zijn macht beroofd, en de dood zou dan niet langer geheerst 

hebben. Door de overtreding van Adam heerste ze nu wel. 

 

Het is in de verwachting van de spoedige komst van „de Komende” en het aanvangen van het Ko-

ninkrijk op aarde, dat Paulus in Rom. 5: 15-21 het bekende kontrast maakt tussen Christus, door wie 

het Koninkrijk zou komen, en Adam, door wie het Koninkrijk al had kunnen komen, maar door 

wiens misstap er zonde, dood en oordeel kwam. 

 

 

 

 

 

 

 



Uit de Schriften 1962 Pagina 4 
 

We geven dit kontrast in het kort weer in de volgende tabel: 

 

ADAM CHRISTUS 

Rom. 5: 15. Door de misstap (paraptoma) van 

de Ene, het sterven van “de velen”. 

 

Rom. 5: 16. Oordeel, door één die gezondigd 

heeft, tot-in (eis) veroordeling. 

 

Rom. 5: 17. Door de misstap van de éne heerst 

de dood. 

 

 

Rom. 5: 18. Door één misstap, tot-in (eis) alle 

mensen tot-in (eis) veroordeling. 

 

 

Rom. 5: 19 Door de ongehoorzaamheid (para- 

koè) van de éne mens werden “de velen” tot 

zondaars gesteld (na hun wil tot vijandschap ).  

 

Rom. 5: 20. Door de wet nam de misstap en de 

zonde toe. 

 

Rom. 5: 21. De zonde heerst als koning in de 

dood. 

 

De genadegaven van de éne Mens overvloediger 

voor „de velen”. 

 

De gave (der genade) voert, van uit vele mis-

stappen tot rechtvaardiging. 

 

Zij die de overvloed van genade in ontvangst 

nemen, zullen in het (aionische) leven als ko-

ningen heersen door de éne. 

 

Door één gerechtige daad tot-in (eis) alle men-

sen tot- in (eis) rechtvaardiging des levens (in 

de komende aioon). 

 

Door de gehoorzaamheid van de éne, “de velen” 

tot rechtvaardigen gesteld (na hun dood t.o.v. de 

zonde). 

 

Dan werd de genade méér dan overvloedig. 

 

 

Opdat de genade zou heersen door gerechtig-

heid tot-in (eis) aionisch leven 

 

Op allerlei manieren stelt Paulus dus de ene daad van Adam tegenover de ene daad van Christus. 

Maar nergens wordt van „erven” gesproken. De eerste daad had tot gevolg het uitstellen van de 

komst van het Koninkrijk op aarde en van het binden van Satan, en dus ook het heersen van zonde 

en dood. Door de tweede kon het Koninkrijk weldra komen, zullen velen uit de doden opstaan en 

zal - in de komende aioon - het heersen van dood en zonde ophouden. Dan heerst de gerechtigheid, 

die samengaat met het aionische leven op aarde. 

 

Toen Paulus deze brief schreef, was dit alles nog niet gerealiseerd, want Christus had zijn grote 

macht nog niet aanvaard en zijn heerschappij over de aarde nog niet opgenomen. Maar toch konden 

de gelovigen toen al deel hebben aan de geestelijke zegeningen die pas in latere tijden algemeen 

goed zouden worden. Paulus spreekt dan ook in het overige van zijn brief tot hetgeen hij al in het 

begin van hoofdstuk 5 gezegd had betreffende het feit dat, door het bloed van Christus, de toen le-

venden al gerechtvaardigd konden worden en deel hebben aan de verworven verzoening. In hoofd-

stuk 6 spreekt hij over de wijze waarop de van boven geborenen toen al gerechtvaardigd konden 

worden, namelijk door in Christus Jezus, de reeds Opgestane, gedompeld te worden, door met Hem 

één plant te worden in de gelijkenis van zijn dood, door het kruisigen van de oude mens en het met 

Christus sterven. Alzo der zonde dood, hadden ze deel aan de rechtvaardiging in Christus, waren 

bevrijd van de demonische macht der zonde, en moesten er steeds aan denken dat ze nu niet meer 

door die macht gedrongen werden tegen hun eigen wil te zondigen. Als (kleine) kinderen Gods, als 

pas (van boven) geborenen, waren ze vroeger nog gevangen van de wet der zonde, Rom. 7: 23, 

maar nu konden ze, door het sterven met Christus en het in Hem gedompeld zijn - en zo in volle 

werkelijkheid “in Christus Jezus” zijn - van die wet vrijgemaakt worden, Rom. 8: 1, 2. 
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Evenmin als er in Rom. 5 sprake is van “erven” of een overgaan van schuld van Adam tot zijn na-

komelingen, is er sprake van een overgang van gerechtigheid van Christus tot de mens. Deze kan 

slechts deel hebben aan de gerechtigde positie van Christus door werkelijke geestelijke gemeen-

schap met Hem. De Schrift zegt dan ook nooit dat Hij „in onze plaats” gestorven is, maar wel 

„voor” ons, en dat we door geestelijke gemeenschap met Hem, deel hebben aan wat Hij door zijn 

dood verworven heeft.  

 

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 91. 

 

Groeten. 

 

Rom. 16: 1-16 

1. En ik beveel u Febè, onze zuster, aan, die dienares is der gemeente te Kenchrea, 2. dat u haar 

ontvangt in de Here. op een wijze de heiligen waardig en dat gij haar bijstaat in wat zaak zij u 

mocht nodig hebben. Want ook zelf is zij een beschermvrouwe voor velen geweest, ook voor mij. 

3. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, 4. die voor mijn leven hun ei-

gen hals gewaagd hebben, wie niet alleen ik dank verschuldigd ben maar ook al de gemeenten 

der Volken. 

5a. Groet ook de gemeente te hunnen huize. 

5b. Groet mijn geliefde Epenetus die de eersteling is in Azië voor Christus. 

6Groet Maria die zich veel moeite voor u geeft. 

7Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, mannen van aanzien onder 

de apostelen, die ook vóór mij in Christus waren. 

8Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Here. 

9a. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, 9b. en mijn geliefde Stachys. 

10a. Groet Apelles die beproefd is (gebleken) in Christus. 

10b. Groet hen die van (de kring van) Aristobulus zijn. 

11a. Groet Herodion, mijn verwant. 

11b. Groet hen die van (de kring van) Narcissus in de Here zijn. 

12a. Groet Tryfena en Tryfoso, vrouwen die zich moeite geven in de Here. 

12b. Groet de geliefde Persis. die zich veel moeite geeft in de Here. 

13Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is ge-

weest. 

14Groet Asynkritus, Flégon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. 

15Groet Filologus en Julia, Néreus en zijn zuster, en Olympas, benevens al de heiligen die bij 

hen zijn. 

16a. Groet elkander met een heilige kus. 

16b. U groeten al de gemeenten van Christus. 

 

In Romeinen 16 groet Paulus een reeks van personen die hij al eerder ontmoet heeft en persoonlijk 

kent. Met de gemeente als zodanig was hij niet bekend, zoals uit hoofdstuk 15: 23 en 24 is geble-

ken; de 20 hier genoemden zullen slechts een klein gedeelte ervan geweest zijn. 

 

Rom. 16: 1. En ik beveel u Febè, onze zuster, aan, die dienares is der gemeente te Kenchrea, 2. 

dat gij haar ontvangt in de Here. op een wijze de heiligen waardig en dat gij haar bijstaat in wat 

zaak zij u mocht nodig hebben. Want ook zelf is zij een beschermvrouwe voor velen geweest, ook 

voor mij. 

 

 

 



Uit de Schriften 1962 Pagina 6 
 

Vooraf begint de apostel de vermoedelijke brengster van de Brief voor te stellen. Zij is, naar de 

Griekse spelling Phoibè, als regel Febe genoemd (wat dan moest zijn Febè). Paulus noemt haar een 

zuster, een bijvoeging die alleen bij haar naam voorkomt, en zegt verder dat zij een dienares (diako-

nos) is van de gemeente te Kenchrea, de oostelijke haven van Korinthe. Waarin deze functie be-

staan heeft is niet te zeggen, men make er echter geen diacones van, een vrouwelijke diaken. Het 

woord wordt herhaaldelijk van Paulus en anderen gebruikt: 1 Kor. 3: 5; 2 Kor. 3: 6; 6: 4; Ef. 3: 7; 6: 

21; Col. 1: 7, 23, 25; 4: 7; 1 Thess. 3: 2; 1 Tim. 4: 6; eens van Christus Zelf, Rom. 15: 8. In al deze 

teksten duidt het een leidende functie aan. Febè nu was een der werkende leden, had dus een voor-

naam ambt maar verder is er niets over haar bekend. De gelovigen moeten haar, de voor hen onbe-

kende brengster van de Brief, ontvangen “in de Here” d.i. als getrouwe dienares van de Here. Men 

moest haar bijstaan op een wijze de heiligen waardig in elke zaak waarin zij hulp nodig mocht heb-

ben. Zij was waarschijnlijk onbekend in Rome, niet op de hoogte van adressen waar zij wezen 

moest. Zij had er belangrijke zaken te doen, deze waren hoofdzaak, maar zij kon tevens Paulus’ 

Brief meenemen en bezorgen, mogelijk bij Aquila en Priscilla. Op de hulp der gemeente van Rome 

had zij alleszins aanspraak, want zij had zich een beschermvrouwe van velen betoond; Febè’s mid-

delen en positie moeten zodanig geweest zijn dat zij velen kon voorthelpen. Ook t.o.v. Paulus heeft 

zij dit gedaan; er wordt niet verder gezegd hoe. 
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3  

Uit de Schriften 
 

DEEL XXXIV  No. 2   FEB. 1962 

 

Adam en de Zonde 
 

door S. Van Mierlo 

 

10. CONCLUSIE 

 

Voor wat de zonde betreft, geeft onderstaande lijst een over- 

zicht van de toestand gedurende verschillende tijdperken. 

 

1. Vóór Adam. Gods wil was niet geopenbaard. De mensen bevonden zich in een staat van  

kindschap voor wat betreft de ontwikkeling van het verstand. 

Waarschijnlijk handelden die mensen niet volkomen in overeenkomst met hun natuurlijke vermo-

gens en was er dus een zekere „ongerechtigheid” en schuld. Maar aannemelijk is, dat ze geen beslist 

vijandige houding tegenover God hadden. De persoonlijke verantwoordelijkheid was zeer gering. 

De dood was het normaal natuurverschijnsel. 

 

2. Adam. Hij kende Gods wil en kon door zijn volkomen geestesstructuur de opdracht, de aarde 

te beheersen als koning, vervullen. Door hem had het Koninkrijk op aarde al kunnen aanbreken en 

het daarmee verbonden aionische leven. Door hoogmoed gedreven, zonderde hij zich af van God en 

miste alzo zijn doel. Hij was ten volle verantwoordelijk en schuldig. De aarde bleef nu onderworpen 

aan Satan, en de mens aan zonde en dood. 

 

3. Vóór de Wet van Mozes. De Adamieten waren nu volkomen ontwikkelde mensen, maar had-

den - zoals Adam na de val - geen volkomen struktuur. Ze kenden iets van Gods wil, en zo was on-

gerechtigheid, misstap, boosheid, schuld. Toch was de verantwoordelijkheid en schuld beperkt. De 

zonde werd niet toegerekend. De dood heerste als natuurlijk verschijnsel. 

 

4. Van Mozes tot het kruis. De zonen Israëls hadden kennis van Gods wil en dan ook kennis 

der zonde. Er was wetteloosheid, overtreding, weerspannigheid, ongehoorzaamheid, schuld. De Wet 

gaf niet de kracht om Gods wil te doen. Door gerechtvaardigd te willen worden door de werken, 

waren ze in slavernij onder de Wet, in bewaring. Er bestond een tamelijk grote verantwoordelijk-

heid. Men verwachtte de Messias, in de zin van nationale Verlosser. 

 

5. Van het kruis tot Hand. 13. De Christen-Joden erkenden nu Jezus als de Christus. Door zijn 

offer was er vervulling van de schaduwen der Wet en vergeving van zonden. De zonde werd nu be-

ter als zonde gekend. De inzettingen der Wet bleven van kracht, maar konden nu door genade ge-

houden worden. Door wedergeboorte waren ze (kleine) kinderen Gods. Toch bleef de vijandschap 

van de “oude mens” bestaan en ze waren dan ook niet verlost van de wet der zonde. Hun verant-

woordelijkheid was nog groter. Er was algemene verwachting van Christus als de nationale Verlos-

ser. God liet toen de volken nog in hun eigen wegen wandelen. 

 

6. Van Hand. 13 tot 28: 28. Dezelfde algemene toestand, maar door de verharding van een deel 

van Israël, kreeg Paulus - door openbaring - een nieuwe opdracht en wees een nieuwe weg des heils 

aan: de wedergeborene (uit Israël of uit de volken) kan zich laten verzoenen met God, met Christus 

sterven naar de oude mens en zo vrij gemaakt worden van de wet der zonde. Aldus houdt de gelovi-

ge op - naar zijn positie t.o.v. God - zondaar te zijn. Hij is gerechtvaardigd in Christus en zoon van 
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God. De verwachting van de spoedige wederkomst van Christus bestaat nog steeds. 

 

7. Na Hand. 28: 28. Israël is voorlopig terzijde gesteld als Gods uitverkoren volk. De Wet van 

Mozes kan niet meer getrouw waargenomen worden, omdat er geen Tempel is. Paulus maakt nieu-

we openbaringen bekend, betreffende de nieuwe bedeling der Verborgenheid en der volmaaktheid 

in Christus. De wederkomst van Christus, en dus ook het Koninkrijk op aarde, is uitgesteld tot Hij 

zijn grote macht aanvaardt en als koning gaat heersen.  

 

Voor wat het probleem der erfzonde betreft, menen we dat alle kinderen zwakke schepselen zijn, 

belast met allerlei overgeërfde ongunstige factoren, en mogelijk met een zekere aanleg tot boze ge-

zindheid. Maar daarvoor dragen zij geen persoonlijke schuld. Als hun geestvermogens voldoende 

ontwikkeld zijn, zullen ze een persoonlijke gezindheid hebben waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 

Door het milieu, maar vooral door de invloed van boze geestelijke machten, die de wereld beheer-

sen, maken ze een verkeerd gebruik van hun betrekkelijke vrijheid van wil en zondigen. Hun min of 

meer bewuste houding t.o.v. God is er een van autonomie, weerspannigheid, vijandschap. Over de 

maat van hun schuld kan geen mens oordelen, maar God kent de verantwoordelijkheid van ieder-

een. Die schuldige toestand is algemeen. 

 

In het kort: we kunnen desnoods aanvaarden dat er „erfzonde” bestaat in de zin van een aanleg tot 

vijandschap tegenover God, maar niet in de zin van persoonlijke schuld of gemeenschappelijke 

schuld. We menen dat het beter zou zijn de term “erfzonde” niet te gebruiken voor het - mogelijk - 

erven van die aanleg. En nog minder de term „erfschuld”. Het jonge kind is nog onschuldig, al is 

het „onrein”. Het meer ontwikkelde kind (of mens) wordt een schuldige zondaar. 

 

Nu nog enkele korte opmerkingen betreffende de kritiek van de leer der erfzonde. 

 

In de loop der tijden hebben velen zich verzet tegen de leer der erfzonde, zoals ze dikwijls geformu-

leerd werd, en in het bijzonder tegen de gedachte van „erfschuld”. In oudere tijden was er, zoals 

men weet, Pelagius en velen na hem. In de moderne tijden werden, onder meer door de leer der or-

ganische evolutie, meerdere theologen (bijv. bisschop Gore, Ritschl, Ostwald, Tennant, Cambell) 

tot de ontwikkeling van de „Nieuwe Theologie” geleid, die de leer der erfzonde geheel verloochen-

de. Allerlei opvattingen werden verdedigd: de mens was volkomen vrij het goede of het kwade te 

kiezen; de mens kon zich in eigen kracht tot een hogere bestaanswijze verheffen; ofwel door Gods 

algemene genade; de mens kon, door werken, gerechtvaardigd worden in samenwerking met Gods 

genade, enz. 

 

Al was de kritiek op de „orthodoxe” leer der erfzonde soms ten dele gerechtvaardigd, daarom was 

er nog geen goede reden om die leer geheel te verwerpen en evenmin om niet langer te geloven in 

de algemeen zondige en schuldige staat van de mensen. In vele gevallen was deze kritiek eigenlijk 

een gevolg van het niet langer aanvaarden van de Schrift als soevereine autoriteit, volkomen door 

God geïnspireerd. 

 

Door een betere kennis van de natuur en van de geschiedenis van het mensdom, is het wel nodig de 

vroegere uitleg der Schrift te herzien omdat de oude uitleg, tenminste van sommige delen, beïn-

vloed kan zijn door een gebrekkige kennis der waarneembare dingen. Maar er bestaat geen geldige 

reden om, ten gevolge van die betere wetenschappelijke kennis, de Schrift zelf niet langer als Norm 

der waarheid te aanvaarden. Integendeel blijkt het steeds, dat een meer volmaakte kennis der natuur 

en der oude geschiedenis van het mensdom de feilloosheid en de volkomen geschiedkundige waar-

de van de Schrift bevestigt. 

 

In dit werk hebben we dus getracht uiteen te zetten tot welke resultaten, naar onze mening, een 

nieuw grondig onderzoek van het probleem der zonde zou kunnen voeren. We hopen dat meerdere 
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beter gekwalificeerde en meer bekwame schriftonderzoekers deze dingen nader zullen bestuderen. 

Het blijkt echter dat bij een dergelijk onderzoek praktisch de gehele Schrift betrokken is, en men 

zich ook wat meer bezig zal moeten houden met de studie der profetie, der aionen en bedelingen, de 

eschatologie, van de weg des heils, enz. Het is eigenlijk een algemene herziening der dogmatiek die 

nodig is. 

 

AANHANGSEL 1. 

 

DE STERFELIJKE MENS EN HET HEERSEN VAN DE DOOD 

 

We hebben al gewezen op de onvolmaaktheid en de zwakheid van de mens. De gehele Schrift 

spreekt echter ook over zijn sterfelijkheid. Pred. 3: 1, 2 zegt dat alles op aarde zijn tijd heeft, ook 

om te sterven. In Heb. 9: 27 lezen we dat het den mensen beschikt is eenmaal te sterven. Men be-

schouwt dit gewoonlijk als een gevolg van Adams overtreding. Maar Adam zelf was niet onsterfe-

lijk, zelfs niet vóór de val. Alleen de boom des levens kon van de dood bevrijden en het aionische 

leven geven, Gen. 3: 22. Overigens, waar pre- Adamieten lang vóór Adam stierven, kan men hun 

dood niet aan Adam toeschrijven. De zonde is niet de oorzaak van de dood, maar wel de oorzaak 

van het niet komen tot de onsterfelijkheid. 

 

Rom. 5: 13 zegt duidelijk dat de zonde niet toegerekend wordt als er geen wet is, en dat de dood 

toch geheerst heeft over velen. Ze stierven niet omdat ze ongerechtig waren, maar omdat ze sterfe-

lijk waren, en nog niet gekomen waren tot de onsterfelijkheid. We verwijzen ook naar de uiteenzet-

ting over de perikoop van Rom. 5: 12-19 in hoofdstuk 9. 

 

Het feit van de zwakheid en sterfelijkheid van de mens, drukte zwaar op de gelovigen van het O.T. 

Toch wisten ze wel dat bij het sterven de mens niet ophoudt te bestaan, al is het dan in een zeer bij-

zondere staat. God had hen ook al iets geopenbaard over het herleven van de doden. Zie bijv. Deut. 

32: 39; Jes. 25: 8; Dan. 12: 13; Hos. 13: 14. Abraham geloofde dat God de doden levend kon ma-

ken, Rom. 4: 17. 

 

Maar het is pas in het N.T. dat we meer leren over het leven, de dood en de opstanding. Hier blijkt 

zeer duidelijk, dat de mens van nature sterfelijk is; dat hij het aionische leven niet in zichzelf heeft, 

maar alleen kan verkrijgen door geloofsgemeenschap met Christus. Uit de overvloed van schrift-

plaatsen, halen we alleen Rom. 6: 23 aan: “de genade, die God schenkt, is het aionische leven in 

Christus Jezus, onze Heer.” 

 

Maar, al is de dood een „natuurlijk” verschijnsel, gevolg van de onvolmaaktheid en zwakheid van 

de mens, toch is er ook een ander aspekt van de dood. De Schrift spreekt namelijk over: 

 

 de macht (kratos) van Satan over de dood, Heb. 2: 14, 15, het heersen (basileuó =  

 als koning heersen) van de dood, Rom. 5: 17, de dood als vijandige macht, 1 Kor. 15: 26. 

 

Dit “heersen” van de dood gaat verder dan een zuiver „natuurlijk” verschijnsel. De mensen sterven 

wel op een natuurlijke wijze, maar liggen in Satans macht. 

 

Dit was echter niet het geval met de Zoon Gods. Hij werd uit de doden opgewekt en de dood voerde 

geen heerschappij over Hem, Rom. 6: 9. Alhoewel Hij het is die nu de „sleutels” heeft van dood en 

hades, Op. 1: 18, gebruikt Hij die sleutels nog niet. Dat zal pas gebeuren voor velen als Hij zal we-

derkomen en zijn grote macht zal aanvaarden. Dan zal Satan gebonden worden, en zijn tegenwoor-

dige macht over de doden niet langer kunnen gebruiken. Daarom kunnen dan velen opstaan uit de 

doden, Op. 20: 1-6. 
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In de toekomende aioon, als Satan gebonden is, zullen er nog mensen zijn die sterven, Jes. 65: 15, 

20; Ezech. 44: 25, want ze zullen nog geen verheerlijkt lichaam hebben en dus, zonder Gods gena-

dige inwerking, de „natuurlijke” dood sterven. 

 

In de aioon van de nieuwe hemel en aarde is de vijandige macht des doods, d.i. Satan, te niet gedaan 

(1 Kor. 15: 24-26; 2 Tim. 1: 10; Op. 20: 10) en kunnen ook de overige doden opstaan, Op. 20: 11-

15. 

 

Daarna zal er geen dood meer zijn, Op. 21: 4, want alle mensen zullen dan een verheerlijkt lichaam 

hebben en niet meer kunnen sterven. Dit ophouden van de „natuurlijke” dood wordt op concrete 

wijze voorgesteld door het „werpen” van de verpersoonlijkte „dood” in de „poel des vuurs”, name-

lijk de „tweede dood”, Op. 30: 14. 

 

Waar de dood niet meer bestaat in de laatste aioon, duidt de „poel des vuurs” op een vernietigende 

werking, en is de „tweede dood” iets geheel anders dan de „natuurlijke” dood. 

 

 

AANHANGSEL 2. 

 

VAN KOSMOS TOT CHAOS 

 

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk XIV van ons werk De Openbaring Gods, gaan we er van uit, voor 

wat Gen. 1 betreft, dat de chaos van vers 2 na de kosmos van vers 1 kwam, en dat, door Gods in-

werking gedurende de 6 „dagen” waarover de volgende verzen handelen, de aarde in een meer ge-

ordende toestand werd gebracht. 

 

Men zal onze opvatting misschien willen rangschikken in de categorie: „restitutietheorie”, waarvan 

Dr. G. C. Berkouwer (in zijn werk De Zonde eerste deel, bl. 71) zegt, dat ze vrijwel algemeen is 

losgelaten. We voegen er echter onmiddellijk bij, dat onze opvatting eigenlijk niet tot deze categorie 

behoort. Want we zijn geenszins van mening dat de toestand op aarde na de 6 „dagen” nagenoeg 

zou overeenstemmen met die van vóór de 6 „dagen”. Volgens ons, had er dus geen letterlijke „resti-

tutie” plaats. We komen hierop later terug. 

 

Dr. Berkouwer zegt dat de „restitutiehypothese” vrijwel algemeen is losgelaten omdat ze volgens 

hem,  „zuiver speculatief” is, en in het scheppingsverhaal geen grond vindt. Zelf onderzoekt hij ze 

niet en verwijst slechts naar H. Bavinck (in Geref. Dogm. III, 49), die er de aandacht op vestigt, dat 

er in Gen. 1: 2 niet staat dat de aarde woest en ledig werd, maar was. 

 

Al betreft onze hypothese dan eigenlijk geen “restitutie”, toch is dit bezwaar ook op haar van toe-

passing, en we moeten het dus, vóór alles, onderzoeken. 

 

Het is een feit, dat de meeste vertalingen „was” schrijven, en niet „werd”. Laat ons nagaan waarom. 

Men weet, dat de Hebreeuwse taal onze gewone werkwoordvormen niet gebruikt, die het verleden, 

het heden of de toekomst aanduiden. Die taal heeft slechts twee tijdvormen: het perfectum en het 

imperfectum. Door de eerste vorm wordt in het algemeen aangeduid wat gebeurd is, maar dit sluit 

niet uit dat er nog een voortgang is in het heden of zelfs in de toekomst. Het Hebreeuwse imperfec-

tum duidt gewoonlijk aan wat begint en voortgaat, maar sluit niet uit wat al in het verleden voortdu-

rend gebeurde. Deze werkwoordvormen verschillen dus volkomen van die waaraan we gewend zijn, 

en men zal begrijpen dat het niet gemakkelijk is de Hebreeuwse tekst zó te vertalen, dat de oor-

spronkelijke mening volkomen behouden wordt. Feitelijk is de vertaling bijna noodzakelijk een uit-

leg, want ze drukt uit hoe de vertaler de Hebreeuwse tekst heeft begrepen. 
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Die onzekerheid komt goed uit als men de vertaling (N.V.) van het werkwoord “hajah” (zijn, of 

worden) nagaat in de volgende verzen: 

 

Gen. 1: 2  “De aarde nu was woest en ledig” (Perfectum). 

         1: 3  „en er was licht” (Imperfectum). De S.V. en 

  Dr. G. Ch. Aalders schrijven echter “werd”. 

          2: 7  „alzo werd de mens tot een levend wezen” (Im perfectum). 

         2: 10      „en daar splitste zij zich in” (Perfectum). 

             De S.V. schrijft „en werd tot”. 

       19:26  “werd een zoutpilaar” (Imperfectum). 

 

Men ziet hoe het perfectum in Gen. 1: 2 vertaald wordt door „was” en in 2: 10 (S.V.) door „werd”, 

en hoe het imperfectum soms door „was” en soms door „werd” vertaald wordt. Het schijnt ons 

daarom zeer onvoorzichtig toe elke „restitutiehypothese” radicaal te verwerpen omdat men meent, 

dat men “was woest en ledig” moet lezen. Anderzijds moet men toegeven, dat, door de mogelijke 

vertaling „werd woest en ledig”, men niet kan bewijzen dat een dergelijke theorie juist is. 

 

We kunnen echter gebruik maken van een andere aanduiding, die ons kan helpen. Algemeen stemt 

men er mee in, dat het Hebreeuwse taaleigen zich kenmerkt door een zeer eenvoudige zinsbouw. 

Het is daarom logisch in twijfelachtige gevallen de meest eenvoudige opvatting te verkiezen. Nu is 

een van de eigenaardigheden van het boek Genesis (en van andere Schriftgedeelten, die over een 

reeks gebeurtenissen handelen), dat de zinsneden - die over iets nieuws spreken - bijna steeds be-

ginnen met het voegwoord “en” (eigenlijk de letter „waw”). Vooral met het oog op de elkaar opvol-

gende 7 „dagen”, wijst dit gebruik op een chronologische volgorde der gebeurtenissen. Als we dus 

lezen: 

 

 “In den beginne schiep Elohim hemel en aarde” 

 “En (volgens de Hebreeuwse tekst) de aarde was woest en ledig en duisternis (lag) over  

 de vloed” 

 “En de Geest Gods zweefde over de wateren, en zeide Elohim: Er zij licht, en er was licht”  

 

dan is de meest eenvoudige opvatting, dat die gebeurtenissen, die telkens over iets nieuws spreken, 

elkaar opvolgen. 

Laat nu de werkwoordvorm van „hajah” het perfectum zijn, dat we misschien bij voorkeur door 

„was” zouden moeten vertalen; laat ons zelfs aanvaarden, dat „was” verwijst naar wat al bestond, 

dan behouden we toch nog een reeks elkaar opvolgende gebeurtenissen: 

 

1. De schepping van het heelal. Want men stemt er mee in, dat de uitdrukking „hemel en aarde” in 

de Schrift wordt gebruikt in deze betekenis, en niet voor een ongeordende stof. Het is een der me-

nigvuldige gevallen waar een concrete spreekwijze wordt gebruikt (hier „hemel en aarde”) voor een 

abstracte gedachte (hier die van „heelal”), waarvoor de oude Hebreeuwen geen bijzondere term be-

zaten. 

 

2. Een later tijdperk, in de loop waarvan de aarde woest en ledig was, onder de heerschappij van de 

„duisternis”. Het tweede vers begint inderdaad in de Hebreeuwse tekst met „en”, en handelt niet 

meer over het heelal, maar alleen over de aarde, dus over een ander onderwerp. 

 

3. Na een bepaalde tijdruimte, waarin de aarde woest en ledig was, begint Gods Geest iets nieuws 

uit te werken. We lezen dan inderdaad over Gods besluit (buiten de tijd genomen): „Er zij licht” en 

over de realisatie van dit besluit op aarde: „en er was licht”. Het tweede deel van vers 2 (dat dus 

over iets nieuws handelt) begint met „en”. 
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Het blijkt dan, dat er vóór alles sprake is van de schepping van een goed geordend heelal, dat er (in 

een onbepaalde tijd) een kosmische gebeurtenis moet hebben plaats gehad, die gevoerd heeft tot een 

tijdperk (van onbepaalde duur), waar de aarde woest en ledig was, en dat er daarna gehandeld wordt 

over een werking Gods, die zich in de tijd heeft gerealiseerd door een opnieuw toebereiden van de 

aarde. 

 

Dat de oorspronkelijke aarde, die deel uitmaakte van het heelal, niet woest en ledig was, wordt ten 

eerste bevestigd door Deut. 32: 4, waar we lezen dat Gods werk „volkomen” 

is, en vervolgens op zeer positieve wijze door Jes. 45: 18. In de N.V. lezen we hier: „niet tot een 

baaierd heeft Hij haar geschapen”, maar de Hebreeuwse tekst gebruikt hier de uitdrukking „lo-

thohoe”, d.i. “niet-woest”. Dergelijke negatieve uitdrukkingen vindt men o.a. nog in Jes. 31: 8 

„niet-man” (N.V. „wie geen man is”), Deut. 32: 21 “niet-God” (N.V. „wat geen god is”) en Hos. 1: 

9 „niet-mijn volk” (“lo- Ammi”). In Jes. 45: 18 moeten we dus lezen: „niet-woest heeft Hij haar 

geschapen”.  

 

Zoals onder meer blijkt uit het Babylonische Gilgamesj- epos, hebben de heidenen gemeend, dat al-

les begon met een chaos en een strijd tussen geestelijke machten. Maar de Hebreeën, en ook wij, 

weten beter door de openbaring die God ons geeft in zijn geschreven Woord. 

 

We kunnen nu de vraag trachten te beantwoorden of men in de Schrift geen nadere aanduidingen 

vindt over het ontstaan van die chaos. 

 

Laat ons er allereerst op wijzen, dat Dr. Berkouwer (op bl. 75 v.) met Dr. N. H. Ridderbos instemt, 

dat die chaos niet iets „onschuldigs” was, dat hij integendeel wijst op iets „chaotisch-dreigends”. In 

1 Sam. 12: 21 (en Jes. 41: 29; 44: 9) staat „thohoe” (door „ijdelheden” vertaald) in verband met de 

afgoden, en in Jes. 29: 21 („ijdele beweringen”) met geweldenaars, spotters en zij die op boosheid 

gezind zijn. 

 

We keren nu terug tot het woord „duisternis”, dat in Gen. 1: 2 vermeld wordt in verband met het 

woest en ledig zijn, met de vloed (thehom) en de wateren. Al deze woorden wijzen vaak op boze 

krachten, die zich verzetten tegen het goede. Door het gebruik van „licht” en „duisternis” in het 

N.T. kunnen we beter vatten welke betekenis men aan die termen kan hechten. God zelf wordt als 

het Licht aangeduid door Johannes, in tegenstelling met de demonische duisternis. Hij zegt dat de 

kosmos door Gods Woord is geworden (Joh. 1: 10), dat het Woord Licht was, en dat het Licht 

scheen in de duisternis (vs. 4, 5). Hieruit blijkt duidelijk, wat de woorden „licht” en „duisternis” be-

tekenen in Gen. 1. 

 

Men zal misschien tegenwerpen dat er in Gen. 1 niet uitdrukkelijk sprake is van geestelijke mach-

ten. Echter is hiermede het bestaan daarvan toch geenszins uitgesloten, integendeel: uit het feit, dat 

die machten niet vermeld worden in de loop van Gen. 1, blijkt dat ze deel uitmaakten van de schep-

ping van het heelal (Gen. 1: 1). En, waar volgens meerdere schriftplaatsen de engelen als goede 

boodschappers werden geschapen, en er toch ook wordt gesproken over boze engelen, moet er een 

„val” geweest zijn. 

 

Het is daarom zeer logisch te concluderen, dat het tussen Gen. 1: 1 en 1: 2 is, dat sommige geeste-

lijke wezens (die „goed” geschapen werden) hun vrijheid hebben misbruikt, en in opstand gekomen 

zijn tegen God. Het woest en ledig zijn van de aarde zou hiervan het gevolg geweest zijn. 

 

Overigens handelt het boek Genesis al in het derde hoofdstuk over de „slang”, wier kop vermorzeld 

zou worden door het Zaad van de vrouw. Hier wordt dus gesproken over het bestaan van de „oude 

slang, dat is de duivel en de satan” van Op. 20: 2. Men denkt dan vanzelf ook aan schriftplaatsen 

zoals Ezech. 28 en Jes. 14 (die niet slechts over menselijke heersers handelen) en aan andere ge-
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deelten der Schrift, die in verband staan met de toekomst (bijv. Op. 12: 7-9). 

 

We menen dus, dat onze hypothese niet „zuiver speculatief” is. Zoals al gezegd, wijkt ze in een zeer 

belangrijk opzicht af van de oude „restitutiehypothese”. bijv. die van de rationalist Rosmüller 

(1776) en zijn aanhangers, van G. H. von Schubert (1835) en van W. Buckland. Bij deze hypothese 

veronderstelt men meestal, dat - bij de eerste schepping - de aarde min of meer gelijkvormig was 

aan de tegenwoordige aarde, en dat de resten van die oude aarde nog in de aardlagen kunnen wor-

den teruggevonden. Dit is natuurlijk volkomen in strijd met de huidige wetenschap, en men moet ze 

loslaten. Maar, voor wat ons betreft, menen we dat men de toestand van de „niet-woeste” aarde min 

of meer kan vergelijken met die van de nieuwe hemel en aarde van Op. 21. Beiden ontsnappen ech-

ter volkomen aan ons voorstellingsvermogen. 

 

Zoals we elders hebben uiteengezet, is het waarschijnlijk, dat het wereldtijdperk van de nieuwe he-

mel en aarde overeen stemt met de „aioon der aionen” van Ef. 3: 21 („aionos ton aionón), namelijk 

de aioon bij uitnemendheid. In zijn verborgen wijsheid, heeft God voorbeschikt, vóór de aionen  

(1 Kor. 2: 7 „pro tón aiónón”) het heelal te scheppen. De eerste schepping behoort dus tot het eerste 

wereldtijdperk, of aioon. Pred. 1: 10 leert ons overigens, dat er, vóór de tegenwoordige „boze 

aioon” (Gal. 1: 4), al andere „ólamim” of „aionen” waren. 

 

Wat God schiep was „volkomen” (Deut. 32: 4) en dus niet onderworpen aan de zonde en de dood. 

De eerste aioon stemt dus al zeker in dit opzicht overeen met de laatste (Op. 21: 4, 8, 27). Toch be-

staat er ook een verschil voor wat betreft de zonde, want in de eerste aioon konden de schepselen 

nog misbruik maken van hun vrijheid, en, door het innemen van een autonome positie, zich tegen 

God verzetten, Hem weerstaan; terwijl dit niet meer het geval zal zijn in de laatste aioon, die voert 

tot de toestand, waar God is alles in allen (1 Kor. 15: 28). 

 

Uit het voorgaande blijkt dus, dat we niet geloven in een letterlijke „restitutie” en dat een der groot-

ste bezwaren tegen de gedachte der „restitutie” dus niet tegen ons uitgespeeld kan worden. 

 

Welke andere hypothese kunnen de „rechtzinnigen” voorstellen, in het bijzonder zij, die willen 

vasthouden aan de inspiratie van de Schrift? Ze menen, terecht, dat er niets bestond buiten God, 

vóór de schepping van het heelal. Daarbij hebben we gezien, dat Dr. Ridderbos en Dr. Berkouwer 

aanvaarden, dat vele schriftplaatsen er op wijzen, dat de chaos niet iets „onschuldigs” is. Dr. Rid-

derbos legt dan het begin van Gen. 1 als volgt uit: Het eigenlijke scheppingsverhaal zou met vs. 3 

beginnen. In vs. 2 duidt hij (namelijk de auteur van Gen. 1) aan, hoe de toestand van de wereld was, 

vóór God met zijn „spreken” begon. En om nu de indruk weg te nemen, alsof de aarde in haar 

woestheid en ledigheid een zelfstandige grootheid naast of tegenover God zou zijn, buiten God om 

zou zijn ontstaan, laat de auteur aan vs. 2 nog de uitspraak van vs. 1 voorafgaan. (blz. 26 van zijn al 

vermeld werk). 

 

Het is duidelijk, dat dit geen goede oplossing is. Ten eerste niet, omdat een dergelijke kunstmatige 

rangschikking van zinsneden niet overeenstemt met het eenvoudige Hebreeuwse taaleigen, en ver-

volgens niet, omdat vs. 2 niet handelt over de toestand van de wereld (heelal), maar alleen over de 

aarde, maar vooral niet omdat God dan een „niet-onschuldige” chaos zou hebben geschapen. 

  

De Brief aan de Romeinen 
 

No. 92. 

 

 

Rom. 16: 3. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, 4. die voor mijn leven 

hun eigen hals gewaagd hebben, wie niet alleen ik dank verschuldigd ben maar ook al de ge-
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meenten der Volken.  

 

Nu gaat de apostel over tot de groeten aan een aantal personen. Als eersten zijn daar Prisca, d. i. 

Priscilla en Aquila. Dezen hebben eenmaal hun hals, hun leven, voor het zijne gewaagd; bij welke 

gelegenheid wordt verzwegen, maar het was bij al de gemeenten bekend geworden en evenals Pau-

lus waren dezen er zeer dankbaar voor. Met dit echtpaar dat mogelijk bekeerling van Paulus is ge-

weest en zeker nader door hem onderwezen is, maakte deze kennis op zijn tweede zendingsreis; hij 

vond n.l. te Korinthe een Jood, Aquila, Handelingen 18: 2, en toen bleek dat zij beiden hetzelfde 

handwerk beoefenden, het tentenmaken, trok hij bij hem en zijn vrouw Priscilla in en bleef bij hen, 

vs. 3. Toen werden dezen nog meer voor Paulus: zijn medearbeiders in Christus Jezus, wat betekent 

dat zij „zijn” evangelie verbreidden. Aquila was geboren in Pontus, een deel van Klein Azië aan de 

Zwarte Zee. Later woonde hij met zijn vrouw in Rome maar werd, doordat de Joden daar te roerig 

werden, door een decreet van keizer Claudius verdreven; later verhuisden zij naar Efeze waar zij 

Apollos ontmoetten, Handelingen 18: 18; na intrekking van het decreet keerden zij naar Rome te-

rug, zoals blijkt uit deze groet, Nu eens staat Aquila voorop, Handelingen 18:2, 28; 1 Kor. 16: 19, 

dan weer Priscilla, Rom. 16: 3, maar steeds worden zij samen genoemd. Man en vrouw hielden in 

het geestelijke de schaal precies in het evenwicht, zij waren in geestelijke kennis en inzicht elkaars 

gelijken, een mooi voorbeeld hoe een waarlijk geestelijk echtpaar kan zijn. 

 

Rom. 16: 5a. Groet ook de gemeente te hunnen huize. 

 

Paulus groet de gemeente te hunnen huize. Hieruit blijkt dat er huisgemeenten waren die zich om 

een persoon of gezin schaarden. Men had geen gebouwen waarin velen konden samenkomen, de 

plaatselijke gemeente was verdeeld over verschillende huizen. Zie ook Col. 4: 15; Filemon: 15. 

 

Rom. 16: 5b. Groet mijn geliefde Epenetus die de eersteling is in Azië voor Christus. 6.Groet Ma-

ria die zich veel moeite voor u geeft. 7.Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medege-

vangenen, mannen van aanzien onder de apostelen, die ook vóór mij in Christus waren. 8.Groet 

Ampliatus, mijn geliefde in de Here. 

 

In vs. 5b wordt Epenetus gegroet; deze is de eersteling van de provincie Asia geweest die tot Chris-

tus kwam. 

 

In vs. 6 wordt een Maria genoemd die veel voor de Romeinse gelovigen gedaan heeft. Die zal, ge-

tuige haar naam, een Joods-christelijke vrouw geweest zijn; de lof die haar gegeven wordt is een 

aanwijzing haar werk op prijs te stellen.  

 

In vs. 7 noemt Paulus Andronicus en Junias; de eerste draagt een Griekse, de tweede een verkorte 

Latijnse naam (van Junianus). Dit zijn Paulus’ verwanten, wat of kan betekenen bloedverwanten - 

in deze zin wordt het woord het meest gebruikt of stamgenoten (Rom. 9:3). Zij zijn tevens zijn me-

degevangenen geweest; de gelegenheid wordt niet genoemd; het is niet bekend in hoeveel gevange-

nissen Paulus geweest is (2 Kor. 11: 23). Er wordt nog iets van hen vermeld: zij waren vermaard, 

d.i. in groot aanzien, onder de apostelen. Wie zijn deze apostelen? Men kan daaronder alleen de 

Twaalf der Besnijdenis verstaan, en dus zouden deze twee mannen door hun werk te Rome - mis-

schien mede-stichters der gemeente aldaar - onder hen zeer vermaard zijn. Maar er waren ook nog 

andere apostelen, zoals bijv. Barnabas en zeker ook Silas 

die buiten de Besnijdenis om gegeven waren en later werden (Ef. 4: 11) en we kunnen dezen er te 

meer onder verstaan. Hoe ook genomen, zij waren al eerder in Christus dan Paulus.  

 

Vs. 8. Ampliatus heet een geliefde in de Here; Brouwer zet hier: mijn geliefde Christenvriend. 

 

Rom. 16: 9a. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, 9b. en mijn geliefde Stachys. 10a. 
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Groet Apelles die beproefd is (gebleken) in Christus. 10b. Groet hen die van (de kring van) Aris-

tobulus zijn. 

11a. Groet Herodion, mijn verwant. 11b. Groet hen die van (de kring van) Narcissus in de Here 

zijn. 

12a. Groet Tryfena en Tryfoso, vrouwen die zich moeite geven in de Here. 12b. Groet de geliefde 

Persis. die zich veel moeite geeft in de Here. 
 

Vs. 9. Urbanus is een geliefde mede-arbeider in Christus, Stachys een geliefde, Brouwer: een ge-

liefde vriend.  

 

Vs. 10. Apelles is beproefd gebleken in Christus; Brouwer: die als Christen de proef heeft doorstaan 

(door verdrukking of vervolging).  

 

Vs. 10b. Gegroet worden die van de kring van Aristobulus zijn; deze wordt zelf niet gegroet, was 

toen of niet in Rome of overleden.  

 

Vs. 11a. Herodion is een verwant, zie vs. 7. 

 

Vs. 11b Dan, als in 10b, een groet aan een kring, die van Narcissus; ook deze schijnt er niet meer te 

zijn. In de geschiedenis is een Narcissus bekend die grote invloed had op Claudius; hij was een vrij-

gelaten slaaf die kort na Nero’s troonsbestijging (in 54) door diens vrouw Agrippina werd gedood. 

Met de “die” van vs. 10 en 11 zijn mogelijk slaven bedoeld  

 

Vs. 12a en 12b. Hier worden drie vrouwen genoemd; van Tryfena en Tryfosa wordt gezegd dat zij 

zich veel moeite geven (de tijdloze vorm) voor de Here en Persis wordt een geliefde genoemd, 

evenals Epenetes, die zich veel moeite geeft, alle drie mogelijk verbreidsters van het evangelie. 

 

Rom. 16: 13.Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder, die ook voor mij een moe-

der is geweest. 14.Groet Asynkritus, Flégon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. 

15.Groet Filologus en Julia, Néreus en zijn zuster, en Olympas, benevens al de heiligen die bij 

hen zijn. 16a. Groet elkander met een heilige kus. 16b. U groeten al de gemeenten van Christus. 
 

Vs. 13. Rufus heet een uitverkorene in de Here; Brouwer: die uitnemende christen. Hij zal wel de 

zoon geweest zijn van Simon van Cyrene, hij en mogelijk ook zijn broeder, waren bekenden in de 

gemeente van Rome. Markus vermeldt beiden in hoofdstuk 15: 21. Ook hun niet genoemde moeder 

moet gegroet worden, die heeft ook aan Paulus veel moederlijke liefde betoond, dan vanzelf voor ze 

in Rome woonde.  

 

Vs. 14. Nu volgen personen van wie geen (verdere bijzonderheden worden vermeld: Asynkritus, 

Flegon, Hermes, Patrobas en Hermas. Bij hen waren ongenoemde broeders.  

 

Vs. 15. Dan volgen Filologus en Julia misschien zijn vrouw, Nereus en zijn zuster en Olympas en al 

de heiligen bij hen.  

 

Vs. 16. Tenslotte volgt, zoals ook wel in andere Brieven, (1 Kor. 16-20; 2 Kor. 13: 12; 1 Thess. 5: 

26) het verzoek om een algemene begroeting, naar de zede van die tijd met een kus. Wij zouden el-

kaar stevig de hand gegeven hebben. 
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De Brief aan de Romeinen 
 

No. 93. 

 

Waarschuwing en slot. 

 

Groeten van Paulus’ vrienden. 

 

Rom. 16: 17-23 

17. Ik vermaan u echter, broeders, dat gij acht geeft op degenen, die tweedracht en verleiding tot 

afval veroorzaken tegen de leer die gij geleerd hebt en mijdt hen. 18. Want zulke lieden dienen 

niet onze Heer Christus maar hun eigen buik en door hun mooie woorden en hun vrome taal 

misleiden zij de harten van de eenvoudigen. 19. Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen 

gekomen, over u verblijd ik mij dus, maar ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede maar ook 

onbesmet van het kwade. 20. En de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten verplet-

teren. De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u. 

21. U groet Timotheus, mijn mede-arbeider en Lucius en Jason en Sosipatros, mijn stamgenoten. 

22. Ik, Tertius, die de Brief geschreven heb, groet u in de Here. 

23a. U groet Gajus, mijn gastheer en die van de gehele gemeente. 

23b. U groet Erastus, de rentmeester der stad en broeder Quartus. 
[24. De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u allen.] 

 

Rom. 16: 17. Ik vermaan u echter, broeders, dat gij acht geeft op degenen, die tweedracht en ver-

leiding tot afval veroorzaken tegen de leer die gij geleerd hebt en mijdt hen. 18. Want zulke lieden 

dienen niet onze Heer Christus maar hun eigen buik en door hun mooie woorden en hun vrome 

taal misleiden zij de harten van de eenvoudigen. 
 

Paulus wijst hierin op een gevaar dat Rome’s gemeente mogelijk nog wel niet direct bedreigde of 

kende maar dat zou kunnen ontstaan en in de Christelijke Kerk van later duidelijk sporen heeft na-

gelaten. Er zullen lieden komen die tweedracht en sterker nog afval zullen veroorzaken. Sommige 

uitleggers zien daarin de Judaïsten die de wet van Mozes aan allen wilden opleggen maar o.i. is het 

beter ons te houden aan de beschrijving die Paulus van hen geeft: zij dienen de Heer Christus niet 

maar hun eigen buik: zij verrijken zich door zich tot hoofd te maken van afgescheiden groepen van 

eenvoudigen op wie zij door hun mooie woorden en vrome taal invloed verkrijgen en houden en 

welker leden hen rijk ondersteunen zodat zij een goed leven kunnen leiden en zich vooral aan weel-

derige maaltijden vergasten. De „mooie woorden” zijn liefkozende, vleiende woorden en de „vrome 

taal”. Gr.: zegeningen, is mogelijk het met schijnbaar alle ernst bidden of toewensen van allerlei ze-

gening aan hun aanhangers. Zulken dienen niet de Heer Christus, zegt Paulus, maar hun eigen buik 

en gaan in tegen de leer, die hij o.a. in deze Brief geleerd heeft; men moet hen mijden. 
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Rom. 16: 19. Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen, over u verblijd ik mij 

dus, maar ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede maar ook onbesmet van het kwade. 
 

 

Rome’s gemeente kende dit gevaar nog niet, het was een zeer gehoorzame gemeente, iets wat over-

al bekend geworden was. Paulus verblijdt zich daar over maar zijn waarschuwing bedoelt het nega-

tieve af te weren: hij wenst dat zij niet alleen wijs zijn tot het goede maar ook onbesmet van het 

kwade, dit afweren voor het bij hen ingang zou vinden en zij het dan overwinnen moesten. 

 

Rom. 16: 20. En de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade 

onzes Heren Jezus Christus zij met u. 
 

In tegenstelling tot de mensen waartegen hij waarschuwt en die tweedracht veroorzaken, noemt 

Paulus hier God de God des vredes, die de eenheid der gemeente bewerkt. Hij zal de Satan, die ze-

ker de inspirator van de tweedracht zaaiende dienaar is (2 Kor. 11: 13-15), spoedig onder hun voe-

ten verpletteren. We menen dat dit een bewijs is dat in die tijd de wederkomst des Heren en de bin-

ding van Satan spoedig verwacht kon worden. 

 

Met de Paulinische genadewens die al zijn Brieven afsluit en waardoor zij zijn gekenmerkt (2 

Thess. 3: 17, 18), in tegenstelling met de z.g. Algemene Brieven, sluit hij ook deze Brief af. 

 

Rom. 16: 21. U groet Timotheus, mijn mede-arbeider en Lucius en Jason en Sosipatros, mijn 

stamgenoten. 
 

Als kort naschrift laat hij nu de groeten volgen van enige medewerkers. Eerst die van Timotheus, 

die we in Handelingen 16:1 voor het eerst ontmoeten; hem zal de apostel zijn laatste Brief schrij-

ven. - Dan van Lucius. Deze is mogelijk de Lucius van Cyrene die genoemd wordt in Handelingen 

13:1. - Jason is mogelijk de overste van de synagoge van Thessalonica geweest, vermeld in Hande-

lingen 17: 5 e.v. Als dit zo is, dan is hij tevens de afgevaardigde geweest der heidenschristelijke ge-

meenten die met Paulus naar Jeruzalem reisde om de collecte mee over te brengen. - Sosipatros is 

waarschijnlijk de in Handelingen 20: 4 genoemde Sopatros. - Al deze drie noemt Paulus zijn ver-

wanten. Paulus gebruikt dit woord in deze Brief vier maal: 9: 3; 16: 7, 11, 21 en in al deze gevallen 

kunnen we het in de bredere zin van stamverwanten, d.i. volksgenoten nemen, niet in de engere van 

bloedverwanten. 

 

Rom. 16: 22. Ik, Tertius, die de Brief geschreven heb, groet u in de Here. 
 

De Brief is aan Tertius gedicteerd. Tertius betekent „derde”, het kan de naam van een vrijgelaten 

slaaf aanduiden. Hij maakt de enige uitzondering in Paulus’ Brieven t.o.v. het vermelden van de 

naam van de schrijver. 

 

Rom. 16: 23a. U groet Gajus, mijn gastheer en die van de gehele gemeente. 

Rom. 16: 23b. U groet Erastus, de rentmeester der stad en broeder Quartus. 
 

Nu volgen nog enige groeten. Gajus wordt vermeld als gastheer van Paulus. Hij bewees niet alleen 

hem maar ook de gehele gemeente gastvrijheid, zijn naam wordt vermeld in 1 Kor. 1: 14. - Dan 

vinden we nog de groet aan Erastus die de rentmeester der stad wordt genoemd, n.l. van Korinthe, 

zeker ook een toen bekend medewerker en van Quartus „vierde”, mogelijk ook een vrijgelaten slaaf. 
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Rom. 16: [24. De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u allen.] 

 

Tot hiertoe lopen deze groeten. Vs. 24 ontbreekt in de voornaamste handschriften, in verband met 

de plaats die in de voornaamste handschriften aan de doxologie (lofverheffing) wordt gegeven. 

Sommige hebben deze aan het eind van hoofdstuk 14: 23, de grote handschriften plaatsen ze na 16: 

23: Enkele hebben niet in vs. 20 maar hier de woorden: „De genade onzes Heren Jezus Christus zij 

met u”, die daar vs. 24 vormen. In een Aanhangsel komen we hierop nader terug. 
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Hoe kan ik weten een lid te zijn van de gemeente 

waarvan Christus het hoofd is? 
 

We veronderstellen dat de persoon, die deze vraag stelt, tot een overtuiging wil komen, die steunt 

op wat God hem persoonlijk wil leren door middel van zijn geschreven Woord. Daarbij kan hij wel 

rekening houden met wat anderen hem hierover kunnen zeggen (bijv. met wat hier volgt), maar, zo-

als in alle geestelijke dingen, moet hij niet in mensen geloven, maar in God. Daarbij moet hij vooral 

vermijden te worden verleid door hetgeen hij zelf graag wenst te geloven. Men denke aan de ver-

maning van Paulus, dat alle overleggingen en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis Gods, 

neergeworpen moeten worden, en alle gedachten gevangen, genomen, tot de gehoorzaamheid van 

Christus (2 Kor. 10: 5). 

 

Voor de meeste gelovigen herleidt zich die vraag eenvoudig tot de volgende: “Hoe weet ik dat ik 

christen ben?” Want men onderscheidt slechts twee groepen mensen: zij die niet in Christus geloven 

en zij die wel in Hem geloven (en deel uitmaken van wat men noemt „Gemeente” of „Kerk”). Door 

deze laatste term verstaat men niet de een of andere zichtbare Gemeente of Kerk, maar een groep 

die gevormd wordt door alle mensen van alle tijden, die werkelijk in Christus geloven. Het is van 

deze algemene (als groep onzichtbare) Gemeente, dat men zegt dat Christus het Hoofd is. Van alle 

leden meent men dat ze niet slechts van boven geboren (of „wedergeboren”) en hun zonden verge-

ven zijn, maar ook dat ze al in Christus gerechtvaardigd, ja zelfs aan Gods rechterhand geplaatst 

zijn. De bijzondere openbaringen, die Paulus heeft ontvangen, zouden dan slechts nadere inlichtin-

gen geven over de geestelijke positie en de voorrechten die ze allen al in principe zouden bezitten. 

 

Toch maakt men verschil tussen christenen, ja zelfs in twee opzichten: 1. Er is verschil in de kennis 

die ze hebben. 2. Er is verschil in hun wandel, die gewoonlijk niet op voldoende wijze overeenstemt 

met hun positie. De christenen worden dan aangespoord zowel een betere kennis te verwerven van 

hetgeen ze al door Gods genade bezitten, alsmede om te komen tot een meer „heilig” leven. 

 

Sommige hedendaagse theologen gaan nog verder. Feitelijk zouden alle mensen al gerechtvaardigd 

en met God verzoend zijn, maar de meesten weten het niet. 

 

In onze geschriften hebben we echter uiteengezet waarom we geloven dat de Schrift niet alleen on-

derscheidt tussen ongelovigen en gelovigen, maar ook tussen gelovigen, namelijk in de zin, dat ze 

handelt over drie verschillende „sferen” van zegeningen, overeenstemmende met drie geestelijke 

„posities” t.o.v. God. 

 

We bedoelen niet dat sommigen eens en voor al tot een dezer drie groepen zouden geroepen zijn, 

want als Gods voornemen zich op volkomen wijze gerealiseerd zal hebben, zal God alles in allen 

zijn, en kan er geen onderscheid meer gemaakt worden. Voor de massa mensen zijn er aionen nodig 

om van de ene sfeer tot de volgende over te gaan en tot het einddoel te komen. Maar de individuele 

mens behoeft niet te wachten op de massa. Zoals we verder nog zullen nagaan, kan de gelovige 

door Gods genade overgaan van de ene positie tot de andere en nu al, in Christus, komen tot dit 

einddoel. 

 

Het is in deze zin, dat we gesproken hebben over de weg der behoudenis. Men denke niet aan een 

gradueel stijgende weg, maar aan een weg die door drie geestelijke niveaus leidt, overeenkomende 

met de drie sferen van zegening. 
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Zoals we in hoofdstuk 5 van Koninkrijk en Kerk hebben uiteengezet, kan men dan nog steeds gelo-

ven in het bestaan van een enkele algemene „Gemeente Gods”, waarvan alle wedergeborenen deel 

uitmaken, alhoewel men - steunende op de Schrift - drie onderverdelingen van die algemene Ge-

meente onderscheidt. Het zijn namelijk de groepen gevormd door: 

 

1. de wedergeborenen (kleine kinderen Gods genoemd), 

2. de in Christus gerechtvaardigden (zonen Gods), 

3. de in Christus volmaakten (gekomen tot mannelijke rijpheid). 

 

Deze laatste groep is de Gemeente waarvan Christus zelf het Hoofd is en waarover Paulus alleen 

handelt in zijn laatste brieven. 

 

Volgens deze opvatting is er dus geen graduele „heiliging” van begin tot einde, maar een vooruit-

schreiden in etappen, en in elk van de drie geestelijke posities, wordt de mens uitgenodigd naar die 

positie te wandelen. 

 

Men zal merken, dat bij het onderscheiden van die drie geestelijke posities is, dat men zich de vraag 

kan stellen: „Hoe kan ik weten een lid te zijn van de Gemeente waarvan Christus het Hoofd is?” 

 

Laat ons hierop voorlopig een kort antwoord geven. als men dit onderscheid aanvaardt, dan kan een 

dergelijke vraag gesteld worden in verband met elk der drie posities. Hoe weet men bijv. , dat men 

werkelijk van boven geboren is en in Christus gelooft? In geval we op ons zelf steunen, op onze ge-

dachten, gevoelens en handelingen, kunnen we steeds twijfelen. Het is alleen door Gods Geest dat 

we een „goddelijk” geloof kunnen hebben dat zekerheid is. als iemand ons dus vraagt hoe hij tot een 

bewijs kan komen dat hij van boven geboren is, kunnen wij hem wel op enkele schriftplaatsen op-

merkzaam maken, maar een absoluut bewijs kan hij slechts ontvangen door Gods inwerking. Wel-

nu, juist hetzelfde kan men antwoorden in verband met de twee andere posities. Allereerst moeten 

we goed acht geven op wat God ons wil laten weten door zijn Woord en onze gedachten laten ge-

vangennemen tot de gehoorzaamheid van Christus, daarna kan God ons zekerheid geven. 

 

In de praktijd blijkt het, dat men veel gemakkelijker tot zekerheid komt als het over de eerste positie 

gaat dan over de anderen. Dit is zeer begrijpelijk, want er is veel meer werkelijke schriftkennis no-

dig voor het onderscheiden van die andere posities en in meerdere mate de nederige gezindheid 

welke ook in Christus was. Daarbij kan de menselijke overlevering (die het onderscheid tussen die 

posities niet maakt) ons nog in grote mate beïnvloeden en erg hinderen in het verkrijgen van een be-

ter inzicht. 

 

Na dit voorlopig antwoord, willen we op meer uitvoerige wijze de vrager trachten te helpen zelf een 

antwoord te vinden. 

 

Natuurlijk moet men, vóór alles, overtuigd zijn dat er drie posities onderscheiden moeten worden. 

Laat ons de aandacht vestigen op enkele punten, die daartoe kunnen helpen. 

 

Dat er een verschil bestaat tussen de „natuurlijke” mens en de wedergeborene, blijkt duidelijk uit de 

Schrift. De eerste is geestelijk „dood”, de andere is uit Gods Geest geboren en staat in geestelijke 

gemeenschap met God. In Rom. 7: 22 vinden we een algemeen kenmerk van de geboorte van bo-

ven: men heeft vermaak in de wet Gods, men wil het goede. In hetzelfde hoofdstuk vinden we het 

scherp kontrast tussen die wedergeborene (in wiens leden er nog een wet heerst, die een strijd voert 

tegen de wet van zijn verstand en hem tot gevangene maakt van die wet der zonde, vs. 23) en de 

gelovige „die in Christus-Jezus” is (en vrij gemaakt van de wet der zonde, Rom. 8: 2). Van die 

vrijmaking spreken ook bijv. Rom. 6: 18, 22; Gal. 5: 1, in nauw verband met het „der zonde gestor-

ven zijn” (Rom. 6: 2), het gekruisigd zijn van de „oude mens” (Rom. 6: 6; Gal. 2: 20), het „met 
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Christus” sterven (Rom. 6: 8) en het gerechtvaardigd zijn (Rom. 6: 7; 8: 30; Gal. 2). 

 

Het kontrast tussen die twee posities blijkt ook uit Rom. 5: 8-10: 

 

  „Zondaars” tegenover „Gerechtvaardigd”  

  „Vijanden” tegenover „Verzoenden” 

 

De zonde, waarover Paulus handelt, is de neiging van de „oude mens” zelf iets te willen zijn en te 

kunnen, en alzo eigenlijk een autonome positie t.o.v. God willen innemen. Dit is werkelijk, al is 

men er zich niet ten volle van bewust, een vijandige houding t.o.v. God. Het is duidelijk, dat men 

niet tegelijkertijd „gevangen” en „vrij” kan zijn van de wet der zonde, evenmin als tegelijkertijd 

„vijand” en „verzoend”. 

 

Men werpe niet tegen, zoals de hedendaagse theologen waarover we al spraken, dat feitelijk elke 

mens al gerechtvaardigd en verzoend is door het werk van Christus, dat men alleen mag zeggen, dat 

sommigen het nog niet weten en dus niet „geloven”. Uit een dergelijke (antinomistische) gedachte 

blijkt dat men niet voldoende acht geeft op wat Gods geschreven Woord ons kan leren. Men ver-

wart dan wat Christus al heeft verkregen voor alle mensen en het deelhebben van die mensen aan 

die zegeningen door bekering en geloof. Laat ons in verband hiermee slechts wijzen op het verschil 

tussen: 

 

Christus voor (Gr. huper) goddelozen gestorven 

(Rom. 5: 6,  8) 

Met God verzoend door de dood zijns Zoons 

(Rom. 5: 10) 

De wereld, in Christus, met God verzoend 

(2 Kor. 5: 19) 

 

Men heeft slechts persoonlijk deel aan de al door Christus verworven verzoening en gerechtigheid, 

als men in een zodanige geestelijke gemeenschap met Christus staat, dat men, volgens Rom. 6: 3-

11: 

 

  „tot-in Christus gedoopt” is, 

  „met Hem begraven door de doop in zijn dood”,  

  „samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood”,  

  „onze oude mens medegekruisigd” is, 

  „met Christus gestorven”, 

  „dood voor de zonde”. 

 

Het is zeer beproevend dat deze uiterst belangrijke belevingen van een wedergeborene in verband 

worden gebracht met de doop in water van een pas „bekeerde” mens, die nog niet goed begrepen 

heeft wat eigenlijk zonde is, en een geloof heeft, dat hem hoogstens kan voeren tot de geboorte van 

boven. 

 

Wie het verschil heeft leren kennen tussen die twee eerste geestelijke posities en daarbij zelf de kri-

sis heeft doorgemaakt, waarover Rom. 7: 14-25 handelt, die is ook bereid om het verschil te leren 

kennen tussen de twee laatste posities. In ons werk Het Onderwijs van de Apostel Paulus hebben 

we op blz. 64 een overzicht gegeven van de meest bijzondere kenmerken van de drie posities. Het 

meest treffend is misschien het feit dat, volgens een nieuwe openbaring, Paulus verklaart dat de ge-

lovigen die deel uitmaken van de derde groep, met Christus mede-opgewekt zijn en mede een plaats 

bekomen hebben in de overhemelse (gewesten), namelijk aan Gods rechterhand (Ef. 1: 20; 2: 6) ge-

zet zijn. 
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Voor wat betreft de overgang van de ene positie tot de volgende, kan men meerdere schriftplaatsen 

aangeven. We hebben al verwezen naar Rom. 7, waar Paulus zegt dat de wedergeborene, door zijn 

bewustheid van zonde, er toe gedreven zou moeten worden, zich door God te laten ter dood bren-

gen, voor wat de „oude mens” betreft, om zo te komen tot de positie van gerechtvaardigde in Chris-

tus. Ook hebben we 2 Kor. 5: 20 aangehaald, waar de van boven geborene uitgenodigd wordt zich 

te laten verzoenen. Verder spreekt ook Heb. 6: 1-3 over dit voortvaren op de weg der behoudenis, 

en voor de overgang tot de sfeer der volmaking in Christus, zie men onder meer Ef. 4: 13-15. 

 

En lezen we niet in Kol. 1: 28: „Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en 

ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.” Men 

merke er op, dat Paulus dit schrijft in verband met het feit, dat door hem het Woord Gods werd vol-

eindigd (N.V. „tot zijn volle recht te doen komen”), namelijk door het onthullen van „het geheime-

nis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest” (vs. 25 en 26). Wil dit niet zeggen, vooral 

door het driemaal herhalen van „ieder mens”, dat alle mensen nu al de gehele weg der behoudenis 

kunnen doorlopen en komen tot de volmaaktheid in Christus? 

 

Behalve door het bovenstaande, kan men misschien ook nog geholpen worden in het erkennen van 

de geestelijke positie waarin men zich bevindt, door hetgeen we lezen over de wandel, het leven, in 

de verschillende posities. Men zie bijv. Rom. 8, 12 en 15 voor de positie van de rechtvaardigheid. 

Zijn we nog niet te zeer gehecht aan onze eigen gedachten? Zoeken we niet meestal ons eigen leven 

te leven? Verlangen we niet dat God ons zou helpen onze eigen gekozen weg te volgen, in plaats 

van ons werkelijk door zijn Geest te laten leiden? Zijn we overtuigd dat alles ten goede werkt voor 

ons, ook de zwaarste beproevingen, of zijn we soms niet tevreden over God? In het kort, ondervin-

den we niet dat er in ons (misschien in het „onbewuste” of „onderbewuste”) nog een vijandige nei-

ging bestaat tot autonomie t.o.v. God? En voor wat betreft de sfeer der volmaking in Christus, moet 

men er aan denken, dat Paulus spreekt over het volkomen afleggen van de „oude mens” met zijn 

praktijken (Kol. 3: 9) en over het aandoen van allerlei deugden, vooral de liefde als de band der 

volmaaktheid. In die positie moet men kunnen zeggen: „Christus is mijn leven” (Fil. 1: 21; Kol. 

3:4), want Hij moet in ons hart woning maken. 

 

Hoe hoger de positie is, hoe groter de verantwoordelijkheid van de gelovige. Want in elke positie 

geeft God hem het vermogen naar die positie te wandelen en verwacht dan ook een wandel die vol-

doet aan de vereisten van deze positie. Hetgeen waartoe Paulus de gelovigen uitnodigt in zijn ge- 

vangenschapbrieven, vraagt hij van „in-Christus-volmaakten,” niet van anderen. Hetgeen hij voor-

schrijft in zijn vorige brieven, betreft de “in-Christus-gerechtvaardigden,” niet zij die „slechts” we-

dergeboren zijn. 

 

Men bemerkt, dat, in geval die geestelijke posities niet duidelijk onderscheiden worden, men ge-

neigd zal zijn alle uitnodigingen betreffende de wandel toe te passen op alle gelovigen. Maar zo 

vraagt men van zeer velen het onmogelijke. De ondervinding leert natuurlijk dat de massa christe-

nen er verre van zijn aan die eisen te voldoen, en men is dan al licht geneigd te veronderstellen, dat 

Paulus eigenlijk „te geestelijk” was. Men verkiest een „eenvoudig” Evangelie, met zeer gematigde 

eisen, aangepast aan alle mensen, die eigenlijk nog steeds zwakke zondaars zijn. 

 

Maar, als men de posities onderscheidt, zal men aan die eisen niet tornen. Als men dan door onder-

vinding merkt er niet aan te kunnen voldoen, ook inzien dat men nog (naar de positie) moet voort-

schrijden op de weg der behoudenis. 
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Zo kan men komen tot het gelijkvormig zijn aan het beeld van Gods Zoon (Rom. 8: 29), de heer-

lijkheid des Heren weerspiegelen (2 Kor. 3: 18) en kan Christus ons leven zijn. We denken dan niet 

zo zeer aan onze zegeningen, maar aan het verheerlijken van God voor de overweldigende rijkdom 

van zijn genade (Ef. 2: 7), en dit nu al, in de tegenwoordige boze aioon. 

 

Over geloof 
 

We menen dat het nuttig is (met enkele wijzigingen) een deel te herdrukken van artikelen die ver-

schenen zijn in de nummers van februari en maart 1940. In een vorig stuk hadden we gehandeld 

over „natuurlijk” en „goddelijk” geloof. Door het eerste verstaan we een (min of meer) aanvaarden 

van iets, op grond van menselijke rede en kennis. In dit geval blijft er steeds onzekerheid. Het twee-

de is het aanvaarden van hetgeen God zegt. Het is een door Gods Geest ingewerkt geloof, dat ze-

kerheid geeft. 

 

In zekere zin is het „voorwerp” van het goddelijk geloof, God zelf. God is één, maar waar onze te-

genwoordige bestaanswijze gepaard gaat met zwakheid en zonde, kunnen we God niet kennen in 

zijn eenheid. Daarom is ook ons geloof ten dele. En dit in dubbel opzicht: 

 

1. We kunnen God beschouwen als Schepper, als Heiland of in de persoon van Christus-Jezus na 

Zijn verheerlijking. 

 

2. Het geloof kan Hem in min of meerdere mate bereiken. 

 

Dit laatste komt door een oordeelkundig gebruik van verschillende voorzetsels in de Griekse Schrif-

ten, duidelijk uit. Op blz. 64 en 65 van ons werk Wat de Konkordantie leert hebben we een grafisch 

overzicht gegeven van de voornaamste Griekse voorzetsels. Voor wat ons onderwerp betreft, lette 

men vooral op de volgende: 

 

„Pros”, algemene betekenis: „tot”. Het geeft de richting aan tot iets. In 1 Thess. 1: 8 lezen we dan 

ook terecht: „uw geloof, dat zich op God richt”, waar de onderstreepte woorden het voorzetsel 

„pros” weergeven. 

 

„Epi”, algemene betekenis: „op”. Met de vierde naamval wijst het op een beweging tot het bereiken 

van een doel. Het „geloof op God” is een fundament (Heb. 6:1, waar „epi” gebruikt wordt), name-

lijk een geloof, dat God als Schepper tracht te bereiken. 

 

„Eis” (tot-in) duidt aan, dat men een doel heeft bereikt. Zo leest men in Joh. 14: 1: „Gij gelooft tot-

in God, gelooft ook tot-in Mij”. Deze lieden waren al gekomen tot een werkelijk geloof in God als 

Schepper, nu moesten ze ook komen tot het geloof tot-in Christus. 

 

„En” (in) wordt gebruikt in gevallen waar het doel niet slechts bereikt is, maar waar er rust en ge-

meenschap is met het doel. In Ef. 1: 15 spreekt Paulus tot mensen van wier „geloof in de Here Je-

zus” hij gehoord had, en waarvan hij hoopte dat ze ook de Geest van wijsheid en van openbaring 

zouden ontvangen „om Hem recht te kennen”. Ze waren blijkbaar al zonen van God door het geloof 

in Christus- Jezus (zoals degenen van Gal. 3: 26) en in nauwe geestelijke gemeenschap met Chris-

tus. Nu moesten ze komen tot de „mannelijke rijpheid” (Ef. 4: 13). 

 

De Schrift duidt dus een dubbele onderscheiding aan van het geloof: ten eerste, volgens de wijze 

waarop God beschouwd wordt, vervolgens naar de mate waarin het „voorwerp” des geloofs bereikt 

wordt. 

 

 



Uit de Schriften 1962 Pagina 24 
 

We hebben al de teksten waarin het werkwoord „pisteuo” (geloven) en het naamwoord „pistos” (ge-

loof) met een voorzetsel voorkomt, in de volgende tabel verenigd en volgens die dubbele onder-

scheiding gerangschikt. Er zijn nog veel andere teksten, zonder voorzetsel en als men maar rekening 

houdt met het verband, kan men ook in deze gevallen beter begrijpen van welk geloof er sprake is. 

We hebben in deze tabel ook de schriftplaatsen opgenomen, die de woorden „bekering” en „omke-

ring” gebruiken met een voorzetsel. 

 

  

God als Schepper 

 

De Here Jezus Christus 

God als Heiland 

 

In heerlijkheid 

Christus Jezus 

 

Met 

“pros” 

 OMKERING  2Kor. 3: 16 

                        1Thess. 1: 9 

GELOOF        1Thess. 1: 8 

============================ 

 

 

 

 

 

Met “epi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met “eis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met “en” 

BEKERING Hand. 26: 20 

 

OMKERING Hand. 14: 15; 

15: 19; 26: 18, 20 

 

GELOOF Hebr. 6: 1 

 

GELOOF Joh. 14: 1 

OMKERING  Hand. 9: 35; 11: 21 

GELOOF        Mat. 27: 42; Hand. 

                        9: 42; 11: 17; 16: 31 

                        22: 19; Rom. 4: 5, 24 

 

Geboorte van boven 

 

OMKERING   Hand. 20: 21 

GELOOF         Mat. 18: 6; Mark. 

9: 42; Joh. 1: 12; 2: 11, 23; 3: 15, 16, 

18, 36; 4: 39; 6: 29, 35, 40, 47; 7: 5, 

31, 38, 39, 48; 8: 30; 9: 35, 36; 10: 42; 

11: 25, 26, 45, 48; 12: 11, 36, 37, 

42, 44, 46; 14: 1, 12; 16: 9;17: 20; 

Hand. 10: 43; 14: 23; 19: 4; 20: 21; 

24: 24; 26: 18; Rom. 10: 14; Fil. 1: 29; 

Kol. 2: 5; Filem. 5 (Alex.); 1Petr. 1: 8, 

21; 1Joh. 5: 10, 13 

(Ook geloof dat Jezus is de Christus, 

De Zoon Gods Luk. 22: 67; Joh. 1: 50; 

6: 69; 11: 27; 16: 27, 30, 31; 20: 31; 

1Joh. 5: 1, 5 en ook Joh. 8: 24; 13: 19; 

14: 29 

De vergeving van zonden 

=========================== 

GELOOF Hand. 13: 39; Ef. 1: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GELOOF Gal. 2: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloof Gal. 3: 26; 

Kol. 1: 4; 1Tim. 3: 

13; 2Tim. 3: 13 

 

 

Als men (van boven af) eerst de verticale kolom aan de linkerzijde - die God als Schepper betreft - 

doorloopt, daarna de tweede kolom, die verwijst naar God als Heiland, en ten slotte de derde betref-

fende Christus-Jezus, bemerkt men dat de schriftplaatsen een reeks geloofstrappen aangeven. Zo 

vinden we: 

  Een geloof (epi), dat de Schepper wil bereiken. 

  Een geloof (eis), dat Hem bereikt heeft. 

  Geloof (pros) in de richting van de Heiland. 

  Geloof (epi), dat de Here Jezus Christus wil bereiken. 

  Geloof (eis), dat Hem bereikt heeft. 

  Geloof (en), dat in Hem rust. 
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  Geloof (eis) dat Christus-Jezus heeft bereikt. 

  Geloof ( én), dat in Hem rust. 

 

We menen dat dergelijke onderscheidingen dienen in acht genomen te worden bij een nauwkeurige 

studie van de Schrift. In de dagelijkse omgang, zou men tenminste moeten onderscheiden tussen ge-

lovigen in God als Schepper, gelovigen in Christus (na de wedergeboorte) en gelovigen in Christus- 

Jezus (omvattende de in-Christus-gerechtvaardigden en de in-Hem-volmaakten). 

Alvorens de nadruk te leggen op het grote belang van dergelijke onderscheidingen, willen we enke-

le gevallen nagaan, die er mee in verband staan. 

 

De wonderen hadden dikwijls tot gevolg een geloof “op” de Here. Maar het is slechts na de geboor-

te van boven dat men kan geloven “tot-in” Christus en, in principe, het aionische leven verkrijgen. 

 

Onze vertalingen zijn zeker niet duidelijk, als ze eerst spreken van Joden, die “in Hem” geloofden 

(Joh. 8: 30) en vervolgens verklaren dat “de Joden, die in Hem geloofden” Hem zochten te doden 

omdat zijn woord geen plaats had in hen (vs. 37), omdat zij uit “de vader de duivel” waren (vs. 44) 

en niet geloofden! (vs. 45). De Griekse tekst is niet verantwoordelijk voor dergelijke verwarring, 

want in vers 30 gaat het over zekere Joden die “tot-in” (eis) Hem geloofden, en in vs. 31 gaat het 

over andersoortige Joden, want het voorzetsel „eis” wordt niet gebruikt. Deze tweede groep had 

klaarblijkelijk een oppervlakkig, natuurlijk geloof dat geen stand hield. 

 

Joh. 11: 25-27 leert ons, dat geloof “tot-in” Christus overeenstemt met geloof dat „Jezus” de Chris-

tus is. En een zodanig geloof is slechts mogelijk door de Heilige Geest (1 Kor. 12: 3). Het betreft 

hier een goddelijk geloof, dat pas na de geboorte van boven verkregen kan worden, zoals we ook 

verder zullen nagaan. Vóór die „wedergeboorte” is er slechts een „natuurlijk” geloof, dat niet vol-

doende is om behouden te worden. Zij, die niet uit de Geest geboren zijn, kunnen wel op een zekere 

wijze geloven “in” God en „in” Christus, maar kunnen ook afwijken en ophouden te geloven. 

Schriftplaatsen zoals Luk. 22: 32; Joh. 15: 6; Heb. 2: 1; 3: 6, 12; 6: 4-8 moeten ons dan ook niet 

verwonderen. Ze leveren, wel bezien, geen argument aan hen, die beweren dat men nooit zeker kan 

zijn te volharden in het geloof. Inderdaad, zodra men van boven geboren is, kan men een „bovenna-

tuurlijk” geloof hebben, een zekerheid die niet ontnomen kan worden, en in de Geest, het „aionische 

leven hebben”. 

 

In Hand. 10 en 11 vinden we de geschiedenis van Cornelius, een „godvruchtig man, een vereerder 

van God”. Hij had, evenals de Apostelen vóór hun wedergeboorte, geloof „op” (epi) de Here (Hand. 

11: 17). Maar zijn houding t.o.v. God is zodanig, dat hij uit de Geest geboren wordt (wat in die tijd 

gepaard ging met uitwendige tekenen, Hand. 10: 44), en dan „tot-in” (eis) Christus gaat geloven (vs. 

45). 

 

We hebben menigmaal aangetoond, dat de rechtvaardiging verder gaat dan de vergeving van zon-

den en de wedergeboorte. Men bemerkt dan ook dat, in verband met de rechtvaardiging, er sprake is 

van geloof „in” Christus (Hand. 13: 39), of geloof „tot-in” en „in” Christus-Jezus (Gal. 2: 16; 3: 

26). Men is dan „zoon” van God. 

 

Uit dergelijke voorbeelden ziet men, dat het gebruik van de voorzetsels in harmonie is met wat we 

elders schreven over de drie sferen van zegening en de trappen op de weg der behoudenis: men ge-

looft eerst in het bestaan van God, dan volgt de geboorte van boven (en is men een klein kind van 

God) en in de aardse sfeer, daarna in Christus gerechtvaardigd (en zoon Gods) en in de hemelse 

sfeer, ten slotte in Christus „volmaakt” en in de overhemelse sfeer. In onze tabel hebben we met een 

dubbele lijn de teksten afgescheiden, die met de sfeer van de wedergeboorte in verband staan. 
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Het niet onderscheiden van de verschillende graden van geloof heeft steeds tot allerlei misverstan-

den aanleiding gegeven. Allereerst in de „evangelisatie”. De „natuurlijke” vermogens van de mens 

zijn zeer beperkt. Het is niet de weg hem voor te stellen „tot-in” Christus te geloven, want hij kan 

dat niet. Het is een „bovennatuurlijk” geloof, dat slechts kan bestaan na de geboorte van boven. 

 

Aan iemand zeggen: „Geloof in de Here Jezus Christus, en gij zult zalig worden” (Hand. 16: 31) 

zonder uit te leggen wat een dergelijk geloof inhoudt en zonder te weten of de mens in staat is een 

dergelijke uitnodiging te begrijpen en te aanvaarden, zal gewoonlijk weinig helpen. De stokbewaar-

der, tot wie die woorden gericht waren, wist heel goed waarover het ging en wat een dergelijk ge-

loof moest omvatten. Maar andere personen, in andere omstandigheden, kunnen iets geheel anders 

verstaan en zich inbeelden dat het voldoende is met de lippen te belijden. Men zij niet verwonderd 

als ze later van hun „geloof” afvallen. 
 

Als we onderzoeken wat de Schrift zegt over het geloof, leren we de weg der behoudenis beter ken-

nen, vooral de eerste gedeelten. Laat ons ze in het kort nagaan. Met ons verstand en ons natuurlijk 

geloof moeten we onze eigen  zwakheid erkennen en Gods eeuwige kracht en goddelijkheid 

uit de schepselen leren doorzien (Rom. 1: 19, 20. Desnoods door beproeving gedrongen, moeten we 

ons dan tot die (onbekende) Schepper keren om hulp. Door zijn geschreven Woord doet Hij ons 

kennen wat recht is, wat Hij van ons verlangt, en dit werkt mede om ons bewust te maken van onze 

onmacht en zonde. We leren echter ook van zijn genade en liefde. 

 

Na geloof en bekering tot God als Schepper, en misschien ook al in zekere zin in verband met 

Christus, hebben we deel aan de geboorte van boven en kunnen komen tot het goddelijk geloof dat 

de Here Jezus bereikt. Dan kunnen we ook de geestelijke dingen leren begrijpen (1 Kor. 2: 14, 15). 

God kan tot ons spreken door middel van zijn geschreven Woord en we kunnen Hem verstaan door 

de verlichtende werking van zijn Geest. Dat Woord is dan werkelijk een kracht Gods tot behoudenis 

(Rom. 1: 16; 1 Kor. 1: 18). 

 

Maar we ondervinden dan dat we nog gevangen zijn onder de wet der zonde (Rom. 7: 23) en we le-

ren uitroepen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?”. Door Gods genade kunnen we „met 

Christus” sterven (Rom. 6: 8) en vrijgemaakt worden (Rom. 6: 18; 8: 2). Ons geloof rust dan in 

Christus-Jezus en we kunnen zelfs komen tot de trap der volmaaktheid in Christus, tot het lid zijn 

van het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is. 

 

Het doorlopen van die weg gaat dus gepaard met een uitbreiding van ons geloof, dat steeds meer 

omvat betreffende God. 

 

Naarmate men een heldere blik heeft op de weg der behoudenis, en op hetgeen het geloof kan in-

houden, kan men zich ook beter rekenschap geven van zijn eigen positie op die weg. 
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De Brief aan de Romeinen 
 

No. 94. 

 

 

XVI “MIJN EVANGELIE” EN DE VERZWEGEN VERBORGENHEID 

 

Rom. 16: 25-27. 

25. Hem nu die machtig is u te versterken volgens mijn evangelie en de prediking van Christus 

Jezus overeenkomstig de onthulling van een geheimenis dat de aionische tijden verzwegen is ge-

weest, 26. maar nu aan het licht gebracht door profetische geschriften en naar het bevel van de 

aionische God tot gehoorzaamheid des geloofs aan al de Volken wordt bekend gemaakt, 27. de 

alleen wijze God zij door Christus Jezus de heerlijkheid gedurende de aionen, Amen. 

 

Paulus die zijn Brief al beëindigd heeft, grijpt nu of zelf naar de pen of zegt Tertius dat er nog iets 

bij moet: een naschrift: en dit is een hooggestemde lofprijzing van God en tevens een samenvatting 

van zijn Brief. 

 

Had hij in het begin de wens uitgesproken naar Rome te gaan om de gelovigen aldaar te versterken, 

1:11, nu weerklinkt die gedachte nogmaals; hij wenst dat God dit moge doen, daartoe is Hij mach-

tig. 

 

Naar mijn evangelie. Zo noemt hij zijn heilsboodschap in deze Brief tweemaal: 2: 16 en 16: 25. In 

2 Tim. 2: 8 nogmaals. We hebben al uiteengezet wat dit bijzonder evangelie is, vatten het hier nog 

kort samen.  

 

Het is een boodschap die teruggaat op een belofte aan Abraham voor hij besneden was, waarin God 

een zegening van alle Volken belooft, echter door toegerekende gerechtigheid, Rom. 4: 24. De Be-

werker hiervan is Abrahams Zaad, de bron, Diens geloof en trouw, wat ontvangen wordt is Gods 

gerechtigheid. 

Deze toerekening is om niet, zonder enige oorzaak of aanleiding in de mens, de diepere oorzaak is 

de verlossing die in Christus Jezus is. Om deze te verkrijgen wordt er geloof gevraagd in Zijn bloed 

en een bereidheid zich te willen laten kruisigen, te laten sterven, te laten begraven worden, niet in 

fysische zin maar in de geest, ook niet dit op zichzelf te doen maar met Hem. Men ziet dat dit een 

proces is, een geestelijke gang, waarvan het dieptepunt ligt in het sterven. Die gestorven is, is ge-

rechtvaardigd van de zonde. als we met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven. 

 

Er is echter meer. Het „mijn evangelie” heeft een vervolg: er is een prediking van Christus Jezus 

overeenkomstig de onthulling van een geheimenis dat eertijds verzwegen is geweest. Wij menen dat 

dit betreft de verzoening. In Christus heeft God laten zien dat Hij niet vijandig tegenover de wereld 

staat, al doet deze het tegen Hem. Maar nog meer. In Zijn Zoon heeft Hij de oude mens gekruisigd 

en door Diens dood deze weggenomen zodat alle vijandschap in die oude mens teniet gedaan kan 

worden en er een nieuwe schepping kan komen: de oude mens kan door de dood heen omgeschapen 

worden tot een nieuwe, evenals dit met Christus (doch zonder enige persoonlijke zonde) is ge-
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schied. Hierin reikt de verzoening verder dan de rechtvaardiging: ze verzekert niet alleen dat God 

dit alles al gewrocht heeft toen wij nog zondaars en daarmee in wezen vijanden van God waren 

maar meer dan dat: ze geeft de basis aan waarop de rechtvaardiging staat: er is toerekening op 

grond van de gemaakte verzoening, rechtvaardiging op grond van Christus’ dood, al heeft deze haar 

waardij door Zijn bloed. Zijn geofferd leven. Het is de verzoening die de hogere genade van de vre-

de geeft. God schenkt niet alleen vergeving van alle zonden en misdaden. Hij rekent niet alleen Zijn 

eigen gerechtigheid toe. Hij wenst onze liefde en een aanwezigheid bij Hem. 

 

Het verzwegen geheimenis heeft te maken met Adam en diens misstap. Daarop loopt Paulus dan 

ook terug in Rom. 5: 12-21. In geen zijner andere Brieven doet hij dit. Hij voert de zonde terug tot 

het hoofd van het Adamietische ras en handelt over de eerste en laatste Adam, wat de een bedierf, 

wat de Andere niet alleen herstelt maar wat Hij daarenboven geeft. Dit alles was verzwegen en is 

pas door Paulus aan het licht gebracht. 

 

De aionische tijden. Dit zijn de tijden van Adam namelijk die van de aioon der oude wereld en die 

van de tegenwoordige aioon, die vanaf Noach lopende is en duurt tot ’s Heren wederkomst. 

 

Rom. 16: 26. maar nu aan het licht gebracht door profetische geschriften en naar het bevel van 

de aionische God tot gehoorzaamheid des geloofs aan al de Volken wordt bekend gemaakt, 
 

De profetische Schriften zijn niet die van Israëls profeten maar die van Paulus zelf, n.l. 2 Kor. en 

Rom. Buiten Paulus vinden we niets daarvan in enig O.T. of N.T. Boek. 

Het evangelie betreffende Zijn Zoon had God te voren beloofd, Rom. 1:1, maar niet hoe Hij door 

Deze de wereld zou verzoenen. 

 

Deze verzoening der wereld heeft een blijvende binnen- en een bedelingbuitenzijde. De binnenzijde 

bespraken we al en wordt verkregen door zich met God te laten verzoenen. De bedelingbuitenzijde 

is deze: Aan geen van Israëls profeten was bekend dat er een zegening der Volken zou plaats vinden 

buiten Israël om. Zij zien alleen dat de zegening der Volken komt door Israël als heilsorgaan. De 

verzoening der wereld is echter gekomen zonder Israël maar door de verworpen Christus die als 

Opgestane de Middelaar Gods en der mensen is geworden. Door Israëls falen, wordt de Volken in 

Hem een wereldwijde en overvloedige genade aangeboden en dit zal zolang duren tot Israël weer 

instrument Gods zal zijn. Paulus heeft een zwijgen Gods in dezen mogen opheffen en een geheime-

nis aan het licht mogen brengen en dit tot gehoorzaamheid des geloofs voor de Volken. Dit is ge-

schied op bevel van de aionische God. Hij die van aioon tot aioon God is, Ps. 90: 2. 

 

Rom. 16: 27. de alleen wijze God zij door Christus Jezus de heerlijkheid gedurende de aionen, 

Amen. 
 

Vs. 27. Deze God is de alleen wijze God en Hem zal door middel van Christus Jezus de heerlijkheid 

zijn. Deze zal gehoord worden in lof en prijs, zal uitkomen door de opstandinglichamen van hen die 

nu heerlijkheid mislopen en zal gezien worden in het tenietdoen van de dood gedurende de toeko-

mende eeuwen. Als een rijk geladen woord dat absolute zekerheid in zich draagt schrijft Paulus an-

dermaal een „Amen” neer, zijn vierde van deze Brief (als vs. 24 weg moet vallen): 11: 36; 15: 33; 

16: 20 en 27. Vindt dit „Amen” nu nog op kleine schaal plaats, in de toekomende aionen zal het 

miljoenenvoudig weerklinken en zal de lof en prijs, de dankzegging en de aanbidding gevolgd wor-

den door het alles samenvattende, innig doorvoelde en intens bevestigende „Amen” dergenen die de 

naam des Heren verheerlijken. 
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Een gesprek over de leiding door Gods geest 
 

Vraag: Ik meen goed begrepen te hebben, dat we „heilige geest”, in de zin van een kracht, moeten 

onderscheiden van „Heilige Geest” of „Geest Gods”, in de zin van de goddelijke Gever van die 

kracht. Ook dat de bijzondere geestesgaven van uit de tijd der Handelingen in verband stonden met 

het Koninkrijk op aarde voor Israël, dat toen nabij was, maar dat aan het einde van dit tijdperk werd 

„teruggetrokken” omdat Israël, als volk, zich niet tot Christus heeft gekeerd. Maar, hoe werkt Gods 

Geest in ons in het tegenwoordige tussentijdperk, waarin we niet meer op een zichtbare werking 

Gods moeten rekenen, maar alleen steunen op zuiver geloof? 

 

Antwoord: U vraagt hoe Gods Geest nu “in ons” werkt. Om u een goed antwoord te kunnen ge-

ven, zal het allereerst nodig zijn nader te bepalen over wie het gaat. 

 

-V-. Inderdaad, ik weet dat we onderscheid moeten maken tussen hen die „van boven geboren” zijn, 

hen die in Christus gerechtvaardigd zijn en de in Christus „volmaakten”. Ik herinner me dat er in het 

Aanhangsel 2 van Het Onderwijs van de Apostel Paulus op gewezen wordt, dat er, gedurende het 

tijdperk der Handelingen, dikwijls sprake is van een „vervulling” met heilige geest, maar dat deze 

tijdelijk was; terwijl Paulus, in de brieven die hij in deze periode heeft geschreven, als hij handelt 

over hen die in Christus gerechtvaardigd zijn, veel verder gaat. Hij zegt dan bijv.: „Weet gij niet, 

dat gij Gods Tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 Kor. 3: 16). 

 

-A-. Het is in verband met deze in-Christus-gerechtvaardigden, dat de Apostel spreekt over de lei-

ding door de Geest Gods. 

 

-V-. Het is betreffende deze leiding, dat ik graag iets méér zou willen horen. 

 

-A-. Die leiding betreft natuurlijk niet alleen deze christenen, maar ook degenen waarover Paulus 

handelt in zijn laatste brieven en die, volgens Ef. 4: 13, de mannelijke rijpheid hebben bereikt, de 

maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 

-V-. Worden allen, die in deze twee geestelijke posities geplaatst werden, steeds door de Heilige 

Geest geleid? 

 

-A-. Neen. U weet, dat we tussen „positie” en „wandel” moeten onderscheiden. Gods Geest dwingt 

niet. Men kan Hem weerstaan. Maar in dit geval laat de wandel te wensen over. Paulus spreekt 

hierover in Gal. 5: 16-26, waarbij vooral is te letten op de volgende teksten: 

 

„Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”. 

„Indien gij u echter door de Geest laat leiden ....... “. 

„De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 

„Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” 

 

-V-. Ik bemerk inderdaad, dat Gods Geest niet leidt tegen onze wil, dat we ons door Hem moeten 

laten leiden, zijn werking niet weerstaan. 

 

-A-. Dit is zeer belangrijk. Al het goede dat we kunnen doen heeft steeds zijn oorsprong in God, 

nooit in ons. Het is dan ook niet zo, dat, als we maar eerst zelf iets doen, God ons wel zal helpen, 

alsof er twee afzonderlijke handelingen zouden zijn: een van de mens en een van God. Hij moet 

steeds in ons werken, opdat wij iets goeds zouden kunnen uitwerken. 
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-V-.  Ik herinner me, dat u, in dit verband, eens gesproken hebt over een „wisselwerking”. 

 

-A-. Inderdaad, dat was in een klein opstel over „Cybernetica” dat in het mei-nummer van het jaar 

1960 in Uit de Schriften is verschenen. Ik wees er toen op, dat betreffende Gods bestuur en de vrij-

heid van de mens, geen der drie hier volgende zienswijzen aanvaard kunnen worden:  

 

1. God zou alles uitwerken;  

2. De mens zou volkomen vrij zijn;  

3. Er zou een samenwerking bestaan tussen God en de mens. 

 

De derde opvatting benadert wel de ware oplossing, maar men moet dan denken aan een werkelijke 

gemeenschap tussen God en de mens, aan een wisselwerking, waarbij men de inwerking Gods niet 

los kan denken van de uitwerking door de mens. 

 

-V-.  Uit hetgeen we besproken hebben, blijkt dus dat alle gelovigen, zelfs zij die in nauwe geeste-

lijke gemeenschap met Christus staan, zich niet steeds door Gods Geest laten leiden. Dan voldoen 

ze nog in zekere mate aan „het begeren van het vlees”, dat ingaat tegen de Geest, al zijn ze geen 

slaven der zonde meer, al hoeven ze niet te zondigen. Maar hoe weet men dat men werkelijk door 

Gods Geest wordt geleid? 

 

-A-.  Dat kunnen we uit Gal. 5: 16.- 26 leren, waarover we al hebben gesproken. Natuurlijk kan er 

geen sprake zijn van die leiding in geval er „onreinheid”, „twist”, „zelfzucht” etc. bij ons aanwezig 

is. We hebben gezien dat vers 22 handelt over de vrucht van de Geest Gods: liefde, blijdschap, vre-

de, enz. als deze vrucht er waarschijnlijk is, dan kunnen we ook weten dat we ons door de Geest 

hebben laten leiden. 

 

-V-. Maar, bij die vrucht rekent Paulus dus ook de blijdschap. Ik moet bekennen dat ik die blijd-

schap niet steeds heb. Wil dit zeggen dat ik me dan niet laat leiden? 

 

-A-. Dat kan wel, maar is niet noodzakelijk. Ook in gevallen, waar men „door de Geest wandelt”, 

kan de blijdschap afwezig zijn, tenminste in de zin van bewuste, uitwendige blijdschap. In geval 

men zelf lijdt of deel neemt aan het lijden van anderen, kan dit gebeuren, maar dan is het natuurlijk 

geen gevolg van een vleselijke wandel, 

 

-V-.  Ja, ik kan begrijpen, dat men „inwendig” steeds blijdschap en vrede kan hebben, al is men zeer 

bedroefd in verband met de aardse dingen. Ik weet overigens ook, dat Paulus ook handelt over het 

lijden van de gelovige. 

Het wordt mij nu duidelijker wat de Schrift bedoelt met de leiding door Gods Geest en hoe we ons 

rekenschap kunnen geven van die leiding. Maar in het dagelijkse leven staan we voor allerlei beslis-

singen, en het is dikwijls zo moeilijk te weten welke de goede is. Hoe kunnen we verzekerd zijn dat 

we door Gods Geest geleid worden als we een beslissing nemen? 

 

-A-.  U weet welke raad men dan dikwijls geeft: kies hetgeen u het minst behaagt. 

 

-V-. Meent u werkelijk, dat dit de beste oplossing is? 

 

-A-. Het kan soms goed zijn in die zin te handelen, maar het kan ook zijn dat we dan blijk geven 

van een zekere zwakheid. Want een oplossing, die voor ons in zekere mate nadelig is, die een opof-

fering onzerzijds noodzakelijk maakt, is niet altijd de beste. Voor de andere kan ze soms méér nade-

lig dan goed zijn. Neem bijv. het geval van ouders die zich allerlei ontzeggen en hun kind verwen-

nen. Dit gebeurt zeker niet onder Gods leiding. 
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Een der gaven van de Heilige Geest is wijsheid. Paulus spreekt over de rechte kennis van Gods wil, 

in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen. 

 

-V-.  Maar, wat moeten we dan doen om zeker te zijn door Gods Geest geleid te worden? 

 

-A-. Het antwoord is eenvoudig: we moeten niets doen. Er moet een volledige „ontspanning” zijn 

van al hetgeen zijn oorsprong in ons zou kunnen hebben, een volkomen passieve houding t.o.v. 

Gods werking in ons. 

 

-V-. Wil dit zeggen dat we niet actief mogen zijn, dat we slechts moeten wachten tot we menen dat 

God iets van ons verwacht? 

 

-A-. Volstrekt niet. Ik zei: „passief t.o.v. Gods werking in ons”. Dat wil niet zeggen dat we passief 

moeten zijn betreffende het uitwerken. Het komt er vooral op aan Gods werking niet te weerstaan 

door het bewust of onbewust vasthouden aan eigen mening. Het is daarom ook duidelijk, dat het 

niet voldoende is „van boven geboren” te zijn; want het is slechts als men der zonde gestorven is, 

als onze oude mens met Christus gekruisigd is, als dus onze oude neiging in eigen kracht iets goeds 

te kunnen doen en zelf te weten wat goed en kwaad is, te niet gedaan is, dat we ons werkelijk door 

Gods Geest kunnen laten leiden. Anders blijft er, door onze „oude mens”, een vijandige houding 

bestaan t.o.v. God en zullen we vaak Gods inwerking weerstaan. 

 

-V-.  Kan dan ook de gelovige, die, naar zijn „oude mens” met Christus gekruisigd is, Gods Geest 

nog weerstaan? 

 

-A-. Ja, zoals we al zeiden, naar zijn wandel, door er niet steeds aan te denken dat hij geen slaaf 

meer behoeft te zijn van de zonde. Hij zou, in alle omstandigheden van het leven, er zich van be-

wust moeten blijven dat Gods Geest in hem woont en hem wil leiden. 

 

-V-.  Maar we moeten eerst verzekerd zijn dat we werkelijk „der zonde gestorven” zijn. Hoe kan 

men die verzekering hebben? 

 

-A-. Ik meen dat Paulus dit duidelijk maakt in Rom. 7: 13- 25. Hij beschrijft hier hetgeen de mens 

die van boven geboren is, zou moeten doorleven. Hij zou moeten inzien dat, al is hij een „kind van 

God”, hij toch nog „krijgsgevangen is van de wet der zonde”, dat er in het diepste van zijn wezen 

nog vijandschap bestaat t.o.v. God. In vertwijfeling gebracht door zijn ellendige toestand, zou hij 

zich dan tot God moeten keren, om door Hem - naar zijn oude mens - mede- gekruisigd te worden, 

en zo - in Christus - vrij gemaakt te worden van de wet der zonde. 

 

-V-. Kan er, bij een wedergeborene nog werkelijk een dergelijke vijandschap bestaan? 

 

-A-. Volgens Paulus kan dit zeer goed, want, als hij zich richt tot de „gemeente Gods”, die te 

Korinthe is, blijken er daar christenen te leven, tot wie hij nog de smeekbede moet richten: „Laat u 

met God verzoenen” (2 Kor. 4: 20). Zoals blijkt uit Rom. 5: 10, is er vijandschap vóór het persoon-

lijk aanvaarden van de verzoening. In Rom. 8: 7 lezen we daarbij, dat „de gezindheid van het vlees 

vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods”. 

Hij, die van boven geboren is, moet enerzijds door de Schrift de grote zondigheid der zonde leren 

inzien, en anderzijds, door ondervinding zich er van bewust worden, dat hij nog werkelijk een zon-

daar is, dat hij nog de zondige gezindheid van „het vlees” heeft. 

Het verschrikkelijke van de zonde kan hij enigszins begrijpen door het feit dat Gods Zoon zich heeft 

moeten vernederen en de kruisdood sterven om ons van de zonde te verlossen. 

En, voor wat betreft de ondervinding, heb ik al verwezen naar Rom. 7: 13-25. De wedergeborene 

zou de crisis waarover deze Schriftplaats handelt, werkelijk moeten doorleven. 
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-V-.  Ik moet erkennen, dat ik vaak een beslissing heb genomen en pas daarna heb gebeden opdat 

God mij zou helpen tot het zelf verkozen doel te komen. Nu begin ik in te zien, dat ik me toen in 

staat achtte zelf te beslissen wat goed en kwaad was, en dat hieruit bleek dat ik nog een Gode vijan-

dige neiging had, al bad ik om zijn hulp. 

 

-A-. In sommige gevallen wordt de gelovige soms zelfs boos op God, wanneer hij de gewenste hulp 

niet krijgt om zijn eigen gekozen weg te volgen! 

 

-V-. Nu moet ik u nog vragen wat u de in-Christus-gerechtvaardigde zou kunnen aanraden om zich 

daadwerkelijk door Gods Geest te laten leiden. 

 

-A-. Die christen bevindt zich nog in de gewone levensomstandigheden van de tegenwoordige boze 

aioon. De zichtbare dingen - die hij niet mag verwaarlozen - kunnen hem zodanig in beslag nemen, 

dat hij er niet steeds aan denkt dat hij zich door Gods Geest zou moeten laten leiden, Paulus wist, 

dat het nodig was de gelovigen te Rome er op te wijzen, dat ze hun positie van gerechtvaardigden in 

Christus niet uit het oog moesten verliezen (Rom. 6: 12, 13). 

In de praktijk van het leven meen ik daarom, dat het onontbeerlijk is zoveel mogelijk Gods ge-

schreven Woord te lezen, te onderzoeken en te overdenken om steeds goed bewust te blijven van 

het grote voorrecht vrij te zijn van de wet der zonde en te kunnen rekenen op de leiding van de Hei-

lige Geest. Men moet ernst maken met hetgeen God ons wil zeggen door middel van de Schrift. 

Van jongs af worden we zo gewend aan Gods woorden, dat ze hun waarde verliezen. Ze worden 

gedevalueerd. Daarom heeft de uitdrukking: “leiding door de Geest Gods” voor ons niet meer zijn 

diepe betekenis. 

 

-V-.  Inderdaad, we moeten er aan denken dat God ons werkelijk in alle dingen wil leiden. 

 

-A-. Dit is dus de eerste algemene vereiste. Ook aan het werkwoord „leiden” moeten we de juiste 

betekenis geven. Misschien is het goed onze toevlucht te nemen tot een gelijkenis om die betekenis 

beter te doen uitkomen. Wat gebeurt er bij een blinde als hij zich laat leiden? Al steunt hij nog op 

hetgeen zijn gehoor en zijn gevoel hem kan leren, toch weet hij, dat hij zich niet alles mag inbeel-

den, want alleen door het zien kan waargenomen worden. In dit opzicht moet hij volledig steunen 

op de vriend, die hem wil leiden. 

 

-V-. Ik begrijp wat u bedoelt. De mens, die zich door Gods Geest werkelijk wil laten leiden, moet er 

zich goed van bewust zijn, dat hij niet in eigen kracht kan beslissen welke gedachte of handeling 

uiteindelijk tot een goed resultaat kan voeren. Maar God weet alles, en het komt er op aan naar Hem 

te luisteren, alle aandacht te vestigen op zijn inwerking en verlichting. Hij moet, als het ware, een 

mechanisme zijn in Gods handen. 

 

-A-. Het woord „mechanisme” acht ik niet goed gekozen. Een mechanisme, bijv. een auto, wordt 

bestuurd, niet geleid. De mens moet mens blijven en daarom al de vermogens gebruiken, die God 

hem heeft gegeven, al laat hij zich leiden. 

 

-V-. Maar zijn verstand of zijn gevoel kan hem toch misleiden? 

 

-A-. Ja, als hij te veel steunt op zijn eigen redeneringen of gevoelens. Die vermogens moeten in 

dienst gesteld worden van Gods Geest. 

Hier ligt gewoonlijk de grote moeilijkheid zich in de praktijk te laten leiden. Zodra we beginnen te 

redeneren, lopen we gevaar dat onze eigen rede het overwicht neemt en ons hindert of belet goed 

rekening te houden met de intuïties die van God kunnen komen. 

Vooral in het begin van een Gode toegewijd leven, en in de meest belangrijke gevallen, kan het 
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daarom gewenst zijn gebruik te maken van een kunstgreep. Wat leert ons de Schrift in verband met 

de profeten, die God hoorden spreken? Het was vaak in een slapende toestand dat Gods Woord tot 

hen kwam. 

 

-V-.  Bedoelt u dat we op onze dromen moeten rekenen? 

 

-A-. Neen. Ik wilde er slechts op wijzen, dat een toestand, waar onze rede minder actief is, beter ge-

schikt kan zijn om door Gods Geest te worden geleid om een beslissing te nemen in een zeer be-

paald geval. Bij de profeten ging het om uiterst belangrijke dingen in verband met Gods voornemen 

en werd hun rede nagenoeg uitgeschakeld. Maar in ons geval betreft het persoonlijke zaken, van 

minder algemeen belang. 

Met die kunstgreep bedoelde ik iets anders. Men kan namelijk gebruik maken van een toestand van 

volkomen ontspanning - die kan overeenkomen met wat men „halve slaap” heeft genoemd - om 

zich in zeer bepaalde gevallen tot God te richten en om door zijn Geest te worden geleid. De wer-

king van onze menselijke rede is dan verzwakt en we staan beter open voor het bewust worden van 

de goddelijke intuïties. De goede gedachten kunnen dan als het ware tot ons toevloeien, en men kan 

moeite hebben zich alles goed te herinneren als men weer tot volle bewustzijn is gekomen. 

 

-V-. Ik meen u te begrijpen, maar het zal wel nodig zijn dit zelf te ondervinden om het werkelijk te 

vatten. 

 

-A-. Let wel, dat men in dergelijke gevallen niet mag spreken over „inspiratie”, maar slechts over 

„leiding”, over een verlichtende werking van de Heilige Geest. Wat ik hier zei is ook toepasselijk 

op het goed begrijpen van de Schrift. 

 

-V-. Maar u wilde ook spreken over onze gevoelens? 

 

-A-. De meeste mensen hebben medelijden met anderen die lijden of die om hulp vragen. De chris-

ten laat zich gemakkelijk misleiden in een dergelijk geval. 

 

-V-. Waarom „misleiden”? 

 

-A-. Omdat het niet vanzelf spreekt op welke wijze men moet helpen om tot een werkelijk goed re-

sultaat te komen. De geschiedenis kan ons leren hoe vaak de meest menslievende en „christelijke” 

maatregelen tot catastrofen hebben geleid. Het bestrijden van kinderziekten heeft in sommige lan-

den tot overbevolking, hongersnood en oorlog gevoerd. Blanken hebben onbeschaafde volken wil-

len helpen, maar ze door hun ziekten en zonden uitgeroeid. De mens kan zelf nooit de gevolgen 

overzien van hetgeen hij meent goed te zijn en met de beste bedoelingen uitvoert. 

 

-V-.  U wilt dus zeggen, dat we in het dagelijkse leven voorzichtig moeten zijn, en ons niet te ge-

makkelijk laten leiden door onze gevoelens? 

 

-A-.  Zeer zeker. In elk bijzonder geval zou men tenminste de werkelijke toestand moeten onder-

zoeken van hen, die om hulp vragen. Zonder te spreken over mensen, die misbruik willen maken 

van onze christelijke gevoelens, kan het nodig zijn de soort hulp, die ze vragen, te weigeren. God 

kan er ons toe leiden hun de meest gepaste hulp te geven. 

Laat ons nu de voornaamste punten van ons gesprek samenvatten. 

Wil men rekenen op Gods leiding, dan moet men vóór alles “der zonde dood” zijn, geen zelfstandi-

ge positie meer innemen t.o.v. God. 

Zelfs dan, kan men de werking van Gods Geest weerstaan, men moet zich laten leiden. Men moet 

passief zijn t.o.v. Gods inwerking, maar zeer actief voor wat de uitwerking betreft. 

Het is nodig aan de woorden en uitdrukkingen van de Schrift wederom hun volle waarde toe te ken-
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nen. God wil de in-Christus-gerechtvaardigde werkelijk door zijn Geest in alle dingen leiden. Dit is 

alleen mogelijk als de gelovige afstand doet van eigen mening en alle aandacht vestigt op hetgeen 

Gods Geest hem wil leren denken en doen. 

In het dagelijks leven kan het menselijke verstand ons hinderen open te staan voor de goddelijke in-

tuïties. Een staat van biddende ontspanning, waar de invloed van de menselijke rede verzwakt is, is 

beter geschikt om door Gods Geest te worden geleid. 

Het menselijk gevoel kan misleiden. Alleen de Heilige Geest kan er ons toe leiden de meest gepaste 

hulp te verlenen aan hen die om hulp vragen. 

 

Het belang van het onderscheiden van bedelingen en geestelijke 

posities 
 

Een der bezwaren die men opwerpt tegen het onderscheiden van bedelingen en van geestelijke posi-

ties, is dat alles dan veel ingewikkelder wordt. Waarom zich niet beperken tot het onderscheid tus-

sen de „oude bedeling”, die men rekent van Adam tot op Pinksteren, en de “nieuwe bedeling”, die 

van Pinksteren zou gaan tot het einde? 

 

Zelfs velen die hebben leren inzien dat de Schrift de verwezenlijking van Gods voornemen op aarde 

niet zo eenvoudig voorstelt, en geloven in het nationaal en godsdienstig herstel van Israël en in een 

aards Koninkrijk, vinden onze meer volledige voorstelling te ingewikkeld. 

 

Als het over de weg der behoudenis gaat, dan heeft men nog grotere bezwaren verder te gaan dan 

het eenvoudig onderscheid tussen „verloren” en „gered”, „onbekeerd” en „bekeerd”, „geestelijke 

dood” en „wedergeboorte”. Anderen, die geleerd hebben dat de Schrift over hogere dingen dan we-

dergeboorte handelt en Paulus in zijn gevangschapbrieven spreekt over een positie aan Gods rech-

terhand voor de leden van de Gemeente der verborgenheid, menen zich ook te moeten houden aan 

het eenvoudig onderscheiden van „onbekeerd” en „lid van de Gemeente”. Zij denken dus dat allen 

die in onze tegenwoordige tussenperiode in Christus geloven behoren tot het Lichaam waarvan 

Christus het Hoofd is. 

 

Het spreekt vanzelf dat een algemene visie omvattende meerdere bedelingen en geestelijke posities 

op het eerste gezicht niet zo eenvoudig is als een visie met slechts twee bedelingen en posities. 

Maar het komt er vooral op aan te weten of de Schrift zelf die meer ingewikkelde voorstelling niet 

aanduidt. Waar we hierover al bij herhaling hebben geschreven, willen we er in dit korte stuk niet 

op terug komen. We willen alleen, door enkele voorbeelden, er op wijzen dat men door een beter 

onderscheiden van bedelingen en geestelijk posities allerlei onoplosbare problemen vermijdt. 

 

Zo begrijpt men onmiddellijk waarom de Here en de Apostelen konden verwachten dat het einde 

van de tegenwoordige aioon, en bijgevolg de komst van het Koninkrijk op aarde, nabij was; dat er 

gedurende het tijdperk der Handelingen al een begin was van de vervulling der profetie (bijv. met 

Pinksteren) en van de toestanden die het Koninkrijk kenmerken; dat er geen tegenspraak bestaat 

tussen hetgeen de Here leerde en hetgeen Paulus verkondigde, noch tussen Petrus of Jakobus en 

Paulus, noch tussen hetgeen Paulus schreef in zijn eerste en zijn latere brieven.

 

Door een gebrekkig onderscheiden van bedelingen en posities wil men vaak in een bepaald geval 

toepassen wat de Schrift aangeeft voor een ander geval en komt men te staan voor een massa moei-

lijkheden, die steeds aanleiding gegeven hebben tot twist en tweedracht. Alle Kerken en sekten kun-

nen verwijzen naar schriftdelen die hun standpunt schijnbaar rechtvaardigen, maar anderen kunnen 

aantonen dat andere delen tegen hun zienswijze pleiten. Zo staan we dan ook voor een verschrikke-

lijke verwarring. 
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Een Schriftuurlijk onderscheiden van de dingen die verschillen, is niet alleen van het grootste be-

lang voor de theologie en de organisatie van gemeenschappen, maar ook voor het persoonlijke le-

ven van de gelovige. Wil hij getrouw denken en handelen naar Gods wil, dan moet hij toch zo goed 

mogelijk inzien wat God van hem verlangt. Hij moet dus ook weten in welke bedeling en in welke 

geestelijke positie hij zich bevindt. 

 

Voor wat betreft het onderscheiden van bedelingen, of het duidelijk onderkennen van de wijze 

waarop God zijn voornemen uitwerkt in de tijd, kan men wel gehinderd worden door hetgeen ons 

van jongs af aan geleerd werd, maar toch is het, voor iemand die de Waarheid lief heeft, niet zo heel 

moeilijk in te zien dat er méér dan twee bedelingen, de „oude” en de „nieuwe”, bestaan. Vooral als 

men aan Israël wil laten wat God aan Israël beloofd heeft, zal men kunnen erkennen dat dit volk pas 

aan het einde van het tijdperk der Handelingen voorlopig ter zijde werd gesteld, en dat het tegen het 

einde van onze tegenwoordige aioon weer als Gods bijzonder volk gerekend zal worden. En hieruit 

volgt, dat we nu in een tussenperiode leven waarover de profetie niets zegt. 

 

Maar als het onze eigen geestelijke positie t.o.v. God betreft, zijn er grotere moeilijkheden, omdat 

zuiver verstandelijke kennis niet meer volstaat. Laat ons een zeer beknopt overzicht geven van de 

persoonlijke weg des heils. 

 

De natuurlijke mens kan er, door Gods genade, toe komen het bestaan van een goddelijke Schepper 

te erkennen en zich tot die onbekende God te keren om hulp en verlossing uit de duisternis. 

 

Hierop kan volgen de geboorte „van boven” en het geloof in Christus als goddelijke Heiland. Door 

de Schrift en de verlichtende werking van Gods Geest wordt men dan ook beter bewust dat men een 

zondaar is. En dit niet alleen in de zin dat men zondige daden doet, maar dat men nog steeds in ze-

kere mate vast houdt aan de gedachte zelf iets te zijn en te kunnen. Dit is in werkelijkheid vijand-

schap tegen God. 

 

De volgende stap bestaat dan ook in het volkomen afstand doen van elke gedachte van autonomie. 

We moeten dan niet slechts geloven dat Christus gestorven is voor ons, maar ons door God met 

Hem laten kruisigen en doden. De „oude mens” moet dood. Dan komt men van wedergeboorte tot 

een nieuwe schepping, van vergeving tot rechtvaardiging, van kindschap tot zoonschap. Naar onze 

positie is men dan geen zondaar meer, maar een rechtvaardige in Christus. Dit wil niet zeggen dat 

we geen zondige daden meer bedrijven, maar wel dat we niet hoeven te zondigen, dat we geen sla-

ven meer zijn, onder de wet der zonde. 

 

Al bestaat er dan een ware geestelijke gemeenschap met Christus, toch is er nog geen volmaaktheid. 

Over het in-Christus-volmaakt zijn handelt Paulus slechts in zijn latere brieven. De Apostel spreekt 

dan over het sterven t.o.v. de zondige daden, het uitdoen van de oude mens met zijn werken, en het 

lid zijn van het Lichaam waarvan Hij zelf het Hoofd is. 

 

Het spreekt vanzelf dat voor het erkennen van die weg, zuivere verstandelijke kennis niet voldoende 

is, al is kennis onontbeerlijk. Het gaat hier over een geestelijk leven en hoe verder we voortschrij-

den in dit leven, hoe grotere kennis we zullen hebben van die geestelijke werkelijkheden. Voor de 

natuurlijke mens is dit alles volkomen duister, de wedergeborene begint er iets van te zien, maar de 

hogere dingen zijn als het ware nog in een nevel gehuld. Het is nodig voort te schrijden om goed te 

begrijpen wat Gods Woord ons wil mededelen over de hogere geestelijke posities. 

 

Hoe hoger de positie, hoe groter onze verantwoordelijkheid, hoe méér God van ons verlangt, omdat 

Hij ons, door zijn inwerking, in staat stelt meer in overeenstemming met zijn wil te leven en Hem te 

verheerlijken. We moeten dus bewust zijn van de positie waarin we door God geplaatst zijn. „Dat is 

juist de grote moeilijkheid bij het zo nauwkeurig onderscheiden van meerdere posities”, zullen 
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sommigen zeggen, „hoe weten we, waar we staan op de weg der behoudenis?” Ons antwoord hierop 

is dat we natuurlijk daarvoor de Schrift moeten onderzoeken en beter leren kennen, maar de overtui-

ging moet komen door het getuigenis van Gods Geest in ons hart. Hoe weten we dat de Schrift wer-

kelijk Gods Woord is? Hoe weten we dat we „van boven” geboren zijn? Ons verstand zal ons daar-

voor van dienst zijn, maar door menselijke vermogens komt men nooit tot absolute zekerheid. Het 

is door de verlichtende werking van de Heilige Geest, dat we tot het geloof komen dat overeenstemt 

met zekerheid. 

 

Welnu, hetzelfde moet gebeuren in verband met de posities van „rechtvaardige” en „volmaakte” in 

Christus. We herhalen dat ook in dezen een menselijke „kennen” van hetgeen de Schrift leert niet 

voldoende is, er moet ware gemeenschap zijn met God en ons geloof moet ons gehele wezen (li-

chaam, ziel en geest) in beslag nemen. Als we wedergeboren zijn, geeft God ons de nodige vermo-

gens om in overeenstemming met deze geestelijke positie te wandelen, te denken, te werken, te le-

ven. Dan pas zullen we goed beginnen te onderscheiden, dat Paulus handelt over hogere posities, 

want dan beginnen we pas goed in te zien wat de Apostel bedoelt met de term „zonde”, namelijk de 

natuurlijke neiging van de mens te denken dat hij op zichzelf iets is tegenover God, en dat hij zelf 

iets kan wat goed is. Men bevindt zich dan in de toestand van Rom. 7: 14-25 en men wordt er zich 

van bewust, dat men nog doet wat men eigenlijk niet wil, dat men nog slaaf is van de wet der zonde. 

Men geeft zich rekenschap van de noodzakelijkheid te sterven voor wat betreft de zonde, te worden 

gekruisigd met Christus, voor wat betreft de „oude mens”. Men begrijpt daarbij veel beter wat het 

wil zeggen dat wij, vijanden van God zijnde, door de dood zijns Zoons in principe met God ver-

zoend zijn geworden; en we proberen niet meer tegen de zonde te strijden, we aanvaarden - naar de 

„oude mens” - door God gedood te worden: we laten ons met God verzoenen, 2 Kor. 5: 20. 

 

Als we dit alles doorleven, hoe zouden we dan niet weten dat we, na die dood, van slaven onder de 

wet der zonde, vrijgemaakt zijn, (Rom. 8: 2), niet langer in de positie van „zondaar” staan (al waren 

we al wedergeboren), maar nu tot „rechtvaardigen in Christus” zijn gesteld? 

 

Daarna kunnen we ook inzien, dat er nog een méér volmaakte gemeenschap met Christus mogelijk 

is, waar de trouwe gelovige lid is van het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is. 

 

Men denke er aan dat deze weg des heils ook een weg der nederigheid is. Ten opzichte van de zon-

de en de zonden sterven, wil zeggen dat men erkent in zich zelf niets meer te zijn of te kunnen en 

dan weerstaat men niet meer Gods werking in ons en woont Christus in ons hart. We denken dan 

niet meer aan onszelf, maar aan het verheerlijken van Christus. 
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De Brief aan de Romeinen 
 

No. 95. 

 

AANHANGSEL I 

 

DE OVERHEID 
 

Nu enige beschouwingen over Rom. 13: 1-7. 

 

1e. Men kan zeggen: de Jood haatte het Romeinse gezag en wilde dit graag afschudden. De Joden-

christenen zagen dat dit door de wederkomst des Heren zou gebeuren en daar deze nabij scheen, 

schreef Paulus hun nu dat zij nog zo lang aan de Romeinse overheid onderworpen moesten zijn, 

weldra zou deze afgedaan hebben. We willen niet ontkennen dat de Jodengelovigen dit er als logi-

sche conclusie uit konden trekken, echter ligt deze er in feite in? M.a.w. schrijft Paulus dit met het 

oog „dat de tijd voorts kort” was? We menen dat hij zich dan anders had uitgedrukt en gezegd had: 

Men moet de overheid onderworpen zijn om der straffe en om des tijds wille. Hij stelt het anders en 

zegt: om des gewetens wil, God heeft haar als Zijn dienares ingesteld en deze instelling is al kort na 

de Vloed begonnen. 

 

Israël was aan de Heidense overheid onderworpen door eigen schuld; zij hadden ten hoofd der Vol-

ken moeten zijn, maar door hun afval van God waren zij eerst in de hand van Nebukadnezar gege-

ven, Dan. 1: 2. Zie ook 2: 37, 38, op Babel was Perzië gevolgd, toen Griekenland en toen Paulus dit 

schreef, waren zij al ongeveer een eeuw onder de Romeinse overheid gesteld. Deze was een geves-

tigde macht. 

 

2e. Men vergete niet dat Rome’s wetten in het algemeen rechtvaardig waren. Was Griekenland het 

volk der kunst, Rome was dat van het recht, er was een wetgeving, die voor die tijd zeer bevredi-

gend was. Tevens waren de Keizers meestal wijs en het aan hun gezag onderworpen volk had, als 

het rustig was, zijn belasting betaalde en trouw bleef, een grote mate van vrijheid en een zeker zelf-

bestuur. Wat de Joden aangaat, al Julius Caesar, de voorganger van Keizer Augustus, had hun vele 

rechten toegestaan en onder het milde bewind van de laatste werden zij nimmer gedwongen de kei-

zer enige godsdienstige hulde te bewijzen. Onder Tiberius werd dit anders en onder Nero, 54-68, 

nog meer maar niettemin schreef Paulus zijn Brief aan de Romeinen in het begin van diens rege-

ring, in 57 of 58, en vermaande de gelovigen onderdanig te zijn. 

 

3e. De overheid is opgekomen uit het Noachietische verbond. Hoe het voor de Vloed was, weten we 

niet, misschien mogen we de tien grote vaders wier geslachtsregister gegeven wordt als leiders en 

als een zekere overheid beschouwen. Bij de instelling van het Noachietisch verbond vinden we geen 

overheidspersoon aangewezen. Wel werd in Gen. 9: 6 een orde ingesteld waarbij de ene mens gezag 

werd gegeven over de andere, zelfs over diens leven, dit ter handhaving van het recht. Gaandeweg 

is hieruit de overheid ontstaan. Deze moet men onderdanig zijn als van God verordend. Daarom 

vermaant Paulus in Tit. 3: 1 overheden en machten gehoorzaam te zijn. De taak van de overheid is 
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eensdeels negatief: inperking en bedwinging van het kwade, anderdeels positief: werkzaam zijn ten 

goede. Dit laatste kan een zeer ruim veld inhouden en is het in onze moderne tijd dan ook gaan 

doen: op allerlei economisch en sociaal terrein grijpt de overheid in.  Het richtsnoer der overheid is 

niet de wet van Mozes te handhaven, ze mag er niet zijn om „uit te roeien alle afgoderij en valse 

godsdienst” zoals Art. 36, 3 der Nederlandse Geloofsbelijdenis voorschrijft (welke zinsnede door de 

Gereformeerden onder invloed van Dr. A. Kuyper geschrapt is). Haar richtsnoer is ook niet de wet 

van Christus, deze ligt op het terrein der liefde. Haar arbeidsveld ligt in de sfeer van het recht, hetzij 

straffend, hetzij ordenend, het eerste is haar taak als wreekster, het tweede als dienares ten goede. 

 

4e. Bij wat we al opgemerkt hebben, n.l. dat hier sprake is van een gevestigde overheid met een ge-

regeld bestuur, houde men in het oog dat geen aanwijzing gegeven wordt t.o.v. revolutietijden noch 

van een overheid om oorlog te voeren. De Romeinse overheid voerde geregeld nog oorlog tegen 

Oosterse stammen. Rom. 13 is voor binnenlands bestel en voor normale tijden. De overheid draagt 

het zwaard niet te vergeefs voor kwaaddoeners op haar eigen gebied. Over haar al of niet recht oor-

log te voeren, dus haar zwaard uit te trekken voor het buitenland, wordt niet gesproken. Zij moet 

werkzaam zijn ten goede harer onderdanen. Dit kan o.i. ook inhouden dat zij het zwaard grijpt om 

belagers van de rust harer onderdanen te verslaan als andere middelen niet helpen. Rome deed dit. 

Wie het zwaard neemt, openlijk of bedektelijk, en een andere overheid; hoe dan ook, uitdaagt of bij 

haar binnenvalt, moet met het zwaard gekeerd worden. We menen dat het volksgeweten dit als recht 

aanvaardt. Er kunnen vrijheidsoorlogen zijn ten goede der onderdanen. Abraham gordde het zwaard 

aan om Lot te bevrijden, Saul en David streden tegen de Filistijnen en zo kunnen er oorlogen zijn 

om een plekje onder de zon te hebben. We menen dat het recht is als aanvallers met geweld gekeerd 

worden. Als bij Israël iemand die een dief bij het insluipen dood sloeg vrij uitging, is dit dan in be-

ginsel niet hetzelfde als een overheid die een aanvaller keert en zijn gewapende macht doodt zonder 

daarom schuldig te worden? 

 

Men houde hierbij in het oog dat het hier zuiver om de verdediging moet gaan van de rechten en 

bezittingen der onderdanen. Alles wat daarbuiten valt, is uit den boze. 

 

5e. Valse sentimentaliteit gaat uit van de gedachte dat men niet mag doden. Dit is een miskenning 

van het recht dat God de mens in de Noachietische orde heeft gegeven. Wie des mensen bloed ver-

giet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, luidt het bevel, Gen. 9: 6. Dit mag niet wille-

keurig gebeuren en niet in een vendetta (bloedwraak) gesanctioneerd worden maar door een tegen-

over beide partijen neutraal gezag. Dit is dan in een geordende en ontwikkelde orde de overheid. 

Deze mag de doodstraf toepassen. Ze werd bij Israël toegepast bij moord, verkrachting en overspel. 

Men moet niet zeggen dat alles na het Kruis veranderd is, zoals men wel doet, want dan vergeet 

men dat de mensheid in het algemeen nog onder het Noachietisch verbond leeft en dit niet door het 

Kruis is opgeheven, bewijs: de regenboog. Tevens dat andere dingen gewoon doorgaan, zo heersen, 

ondanks Christus’ opstanding dood en ziekten nog. 

 

Zij die zich hierin beroepen op Ex. 20: 13 doen dit ten onrechte; er staat niet: gij zult niet doden 

maar: gij zult niet doodslaan wat naar N.T. uitlegging van Mt. 5:21, Jak. 2:11 en Rom. 12: 9 is: gij 

zult niet moorden; doden is in het Gr. o.a. anaireo, moorden: phoneuo, en dit woord staat in deze 

drie teksten: (het zelfst. naamwoord phonos is door doodslagen) of moord vertaald, Mk. 15: 7; Lk. 

23: 19, 25: Gal. 5: 21). 

 

6e. Men houde in het oog dat God het gehele bestel van de tegenwoordige aioon lopend van Noach 

tot Christus’ wederkomst aan de zondige mens heeft opgedragen. Deze heeft allerlei ordeningen 

gemaakt, Gr.: schepping. 1 Petr. 2: 13 ter uitoefening van gezag, waaraan men om des Heren wil 

onderdanig moet zijn. In wezen zijn dit onvolkomenheden, omdat het verstand van de mens ver-

duisterd is. Hij kan daarom geen volmaakte overheidsinstelling scheppen. Voeg hierbij het feit dat 

hij, eenmaal tot macht gekomen, als regel overheersen wil en men ziet dat de overheid kunnen fa-
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len, die maken dat zij voor haar onderdanen of een deel ervan niet ten goede werkzaam is. In de 

Democratische landen wordt op de overheid in meerdere of mindere mate corrigerend ingewerkt 

door vrije meningsuiting van de volksvertegenwoordiging, in de Communistische landen is er een 

kleine minderheid die de meerderheid het zwijgen oplegt, om van geheel absolutistische landen bij 

de niet-blanken maar niet te spreken. 

 

De overheid van Rom. 13 zal uitlopen op die van Openbaring 13 omdat, door de zonde van de 

mens, de bovenmens zijn macht ten top zal voeren en hierin de zondige mens als mens der zonde 

vergoddelijkt zal worden. Zover is het nu nog niet, we leven nog in het tijdperk van een overheid 

welker macht gedragen wordt door zondige, beperkte mensen en voor zover deze dan ten goede 

werkzaam zijn mogen we daarvoor dankbaar zijn. 

 

Eenmaal komt de zuivere ordening. „Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid en Zijn vorsten 

zullen heersen naar recht”, Jes. 32: 1. Dan krijgt Ps. 72 zijn vervulling. Nu is alles nog in ontwik-

keling, vaak ten verkeerde, al zijn er velen die anders willen. Dit komt mede door de geweldhebbers 

der wereld, de duisternissen dezer eeuw, Ef. 6: 12, de geestelijke grootmachten, die bijzonder door 

de zonen der ongehoorzaamheid, de mensheid ten kwade beïnvloeden. 

 

7e. Nadat Paulus Rom. 13 geschreven heeft, is er zeer veel veranderd. Hij kende zo goed als alleen 

het Romeinse rijk van zijn tijd. Dit is na enkele eeuwen ten onder gegaan door de Volksverhuizing 

en daaruit is een verbrokkeld Europa te voorschijn gekomen met tal van oorlogen waarbij landstre-

ken nu eens aan de ene dan weer aan een andere vorst overgingen. Tevens met allerlei verzet tegen 

de overheid die er was. Oorlogen zijn elkaar opgevolgd, alsmede revoluties. Voor de houding der 

gelovigen in zulke tijden geeft de Schrift geen richtlijnen, wel zegt ze dat er moeten zijn smekingen, 

gebeden en voorbiddingen voor koningen en allen die in hoogheid zijn opdat wij een gerust en stil 

leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid, 1 Tim. 2: 1, 2. Maar ook dit werd geschre-

ven ten tijde van het Romeinse rijk, d.i. met een vast bestuur voor ogen. 

 

8e. In één geval mag men zich verzetten tegen de overheid: als men God meer moet gehoorzamen 

dan de mensen. Zo deden Petrus en Johannes tegen hun godsdienstige overheid, Handelingen 5: 19, 

later de Christenen tegen de Keizers en vele martelaren in de geschiedenis. Zo hebben velen gedaan 

in de tweede wereldoorlog als zij bijv. vervolgde Joden hebben geholpen en doen velen nog in 

Communistische landen. Hierbij verwerpt men de overheid echter niet als zodanig maar verzet men 

zich tegen haar in zeker opzicht om des gewetens wil. In een dergelijk geval staat de overheid niet 

in dienst van God en is verzet geoorloofd, al moet men rekenen op lijden of martelaarschap. 

 

9e. Velen zijn geneigd de Communistische overheid geen dienares Gods te noemen omdat deze het 

Christendom wil uitroeien en een in wezen ondraaglijk dwangjuk oplegt, dat het geweten verkracht 

door een ideologie te eisen, een totale geestesinstelling voor wat zij als beginsel aanvaard heeft: de 

gehele wereld onder de dictatuur van een antigoddelijk absolutisme, dat men als een heerlijk ideaal 

voor ogen houdt en waarvoor alles moet wijken en alle religie en geweten moet worden opgeofferd. 

Hierin is zij niet werkzaam ten goede en leveren de „ambtenaren” slecht werk. We willen er dit van 

zeggen. In zoverre zulk een overheid op ander gebied ordenend optreedt, en nog erkend wordt, zul-

len we haar ook als zodanig moeten aanmerken. Waar zij ingaat tegen wat tal van haar onderdanen 

als Gods wil beschouwen, zullen dezen zich of er aan zien te onttrekken door te vluchten of, als dit 

niet mogelijk is, het martelaarschap moeten aanvaarden, (een deel van het lijden van de tegenwoor-

dige tijd), of zich tegen haar moeten verzetten. 

 

Tijdens de Duitse bezetting in ons land, (velen zagen in het Naziregime een nieuwe overheid, wat 

het niet was), zijn deze drie dingen hier voorgekomen. Eerst is er principieel verzet gerezen in 

Christelijke, vooral Calvinistische kring, later is dit doorgegaan in bredere volkslagen en ging men 

in tegen de knechting in het algemeen. Voor dit alles geeft de Schrift geen lijnen; hoogstens ver-
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toont de Richteren tijd hiermee enige overeenkomst, God heeft de beslissing hierover aan de mens 

in het algemeen, ook aan de gelovige mens, overgelaten en zo ook t.o.v. de mens en de gelovigen in 

de Communistische landen. Men weet dat er in Oost-Duitsland en Polen een Kerkstrijd gewoed 

heeft tegen Communistische verordeningen, een moeilijke, maar hij was er. 

 

10e. Het is opmerkelijk dat Paulus wel over de plichten van de onderdanen spreekt maar niet over 

die van de overheid. Ook elders niet. Hij geeft in Efeze en Kolossensen wel aanwijzingen voor ver-

houdingen van man tot vrouw, van ouders tot kinderen, van heer tot slaven, maar niet van over-

heidspersonen t.o.v. onderdanen. Men kan zeggen: dit gold de verhoudingen onder de gelovigen en 

aangezien overheidspersonen van die tijd dit niet waren, spreekt hij er niet over. Nu de Volken meer 

gekerstend zijn, zijn er wel christelijke overheids-personen maar hun verhouding t.o.v. de onderda-

nen heeft God mede aan hun inzicht overgelaten. Men kan dit aanvaarden, omdat de Schrift over de 

hele ontwikkeling naar de democratische tijd en haar richtingen zwijgt en elke gelovige van nu hier-

in, ook z.g.n. politiek, dit naar eigen inzicht moet bepalen. 

 

11e. Meerdere Protestantse gelovigen geleid door de gedachte, in hun gemeenschap gehoord, me-

nen dat Christus nu al Koning over de gehele wereld is en dat op alle terreinen van het leven nu 

voor Hem beslag moet worden gelegd. Dit is in wezen een Roomse voorstelling, opkomend uit de 

Middeleeuwen en afkomstig van het Pausdom. Ze is veel meer consequent doorgevoerd bij Rome 

dat, nu Christus nog afwezig is, in de Paus Zijn stadhouder ziet, die Zijn bewind waarneemt in staat 

en kerk. Vandaar dat Rome ook over alle vorsten zou willen regeren. Dit idee van Christus’ Ko-

ningschap voor nu, werkt voort in sommige politieke partijen hier in het land, en daaruit volgt de 

houding die zij in politieke en sociale zaken aannemen. Zij menen die (vermeende) heerschappij tot 

alle terreinen van het leven te moeten uitbreiden, in Kerk, Staat en Maatschappij. 

 

Deze gelovigen vergeten, dat Christus geen Koning der Kerk noch Koning der wereld is en daarop 

dus geen systeem gebouwd kan worden voor een politieke of maatschappelijke leer. Het koninkrijk 

der wereld wordt pas des Heren en van zijn Christus als de zevende bazuin geklonken is, Hij gaat 

pas heersen niet “in alle eeuwigheid”, zoals de S.V. de Gr. term vertaalt in Openbaring 11: 15, 

maar: in de aionen, de toekomende eeuwen van Ef. 2: 7. De welgeboren Man is nog niet wederge-

komen, Hij heeft het Koninkrijk nog niet aanvaard, Lk. 19: 12. Het heersen met Hem komt pas na 

Zijn wederkomst, vs. 17, 19; nu is Hij nog wachtende, Heb. 10: 13 (allereerst op Israël, Jes. 30: 18). 

Wie dit inziet, zal niet die vermeende heerschappij opeisen maar slechts parallel met de „dienst-

knecht” „handeling doen” met de gegeven „ponden”, Lk. 19. Of, om met Paulus te spreken, te ver-

dragen, om niet nu, maar met Hem te heersen, 2 Tim. 2: 11. 

 

12e. Daar de tijden gedurende welke de bedeling der verborgenheid loopt en de landen waaruit de 

Leden geroepen worden zo verschillend zijn, heeft God geen vaste regels kunnen geven maar dit 

aan eigen inzicht overgelaten. Ieder moet hierin beproeven, nauwkeurig toetsen, wat de wil des He-

ren is en niet wat mensen opstellen of als plicht voorhouden. Zeer waarschijnlijk zal hij, door te 

zoeken de dingen die boven zijn, zich hier meer en meer vreemdeling gaan gevoelen en zonder te 

vertragen in het goeddoen, vaster overtuigd worden dat zijn burgercentrum niet hier is maar behoort 

tot de hemelen en dat alles wacht op Hem, die de dingen ten volle recht zal zetten. 

 

Onderscheidingen 
 

Wil men de Schrift goed verstaan, dan is het van het grootste belang goed te onderscheiden: 

 

1. de verschillende wereldtijdperken en bedelingen, 

2. de verschillende geestelijke posities van de mens t.o.v. God. 
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Alvorens hierover onze zienswijze te geven, is het nodig een en ander te zeggen over het volk Isra-

el. 

 

De verbonden, beter „beschikkingen”, die God heeft tot stand gebracht met dit volk, zowel als het-

geen de profeten en de apostelen geschreven hebben, maken het duidelijk, dat Israël werd uitverko-

ren en door de Wet opgevoed om te worden: een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 

volk Gode ten eigendom, om zijn grote daden te verkondigen aan de volken. Om dit doel te berei-

ken was het een eerste vereiste voor de Israëliet: zich op besliste wijze tot God te keren. Dit is bij 

enkelen het geval geweest, maar het volk als zodanig zal er pas toe komen na de grote verdrukking, 

aan het einde van ons tegenwoordig wereldtijdperk (of „aioon”), bij de wederkomst van Christus in 

heerlijkheid. 

 

In de toekomende aioon zal het tot Christus bekeerde volk Israël een zichtbare gemeente vormen en 

zijn opdracht t.o.v. de volken uitvoeren. 

 

Laat ons deze twee „aionen”, de tegenwoordige en de toekomende, (die ook in de oud-joodse ge-

schriften onderscheiden worden) nader beschouwen. 

 

Paulus noemt de aioon waarin we nu leven (in de grondtekst) een „boze aioon” (Gal. 1: 4). Het is in 

dit tijperk dat de Here Jezus gekruisigd werd. Na Zijn volbracht werk en Zijn opstanding, werd 

Hem wel gegeven „alle macht in hemel en op aarde” (Mat. 28: 18), maar die macht zal Hij pas „op-

nemen” bij Zijn wederkomst, als Hij ook Zijn Koningschap zal aanvaarden (Op. 11: 17). De 

Schrift leert ons ook dat de boze machten wel overwonnen zijn, maar dat ze desondanks nog steeds 

werkzaam zijn, hetgeen we trouwens dagelijks kunnen waarnemen en ondervinden op alle gebie-

den, niet slechts voor wat betreft de zichtbare dingen, maar vooral in verband met de geestelijke. 

Immers onder de dekmantel van religie, vooruitgang, menslievendheid, enz. wordt de gehele wereld 

meer en meer gevoerd tot het uitwerken van de fundamentele zonde: de vijandschap van het schep-

sel tegen God. Want de mens beweert zelf iets te zijn en te kunnen, zich zelf te redden en dan ook 

geen behoefte te hebben aan een goddelijke Heiland. Wie naar Gods Woord luistert, bemerkt hoe 

bijna alles in de menselijke „cultuur” medewerkt om te voeren tot de crisis van de eindtijd en de 

heerschappij van de Mens der zonde. 

 

Volgens de Schrift kan er geen sprake van zijn, dat Christus nu al het wereldgebeuren in het alge-

meen zou besturen. Dit is een vreselijke vergissing waarbij men de Here (althans ten dele) verant-

woordelijk stelt voor het kwaad dat onze tegenwoordige aioon kenmerkt. 

 

De Schrift leert ons ook niet dat er al in het tegenwoordige tijdperk éne, zichtbare, éne, goed geor-

ganiseerde Kerk zou moeten bestaan, die de plaats zou innemen van het volk Israël, of waarin Israël 

een plaatsje zou kunnen verkrijgen. De genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk, der-

halve mag men zich niet toe-eigenen hetgeen aan Israël als volk en natie toebehoort: onder meer de 

verbonden, de eredienst en de beloften (Rom. 9: 4). Het is Israël, dat in de toekomende aioon de 

zichtbare Gemeente zal zijn, door de verheerlijkte Here gebouwd. De twaalf stammen zullen door 

de opgestane twaalf Apostelen der besnijdenis geleid worden, als ze met Christus zullen heersen. 

(Mat. 19: 28). Dan zullen ook de dagen gekomen zijn, dat de Here „voor het huis Israëls en het huis 

Juda een nieuw verbond zal voleindigen” (Heb. 8: 8). 

 

Zoals blijkt uit de latere brieven van Paulus, zijn het vooral individuele gelovigen, die God wil ge-

bruiken in ons tijdperk, „vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onder-

richten” (2 Tim. 2: 2). 

 

Maar hoe staat het dan met de zichtbare eredienst en de „sacramenten”? Gewoonlijk verwijst men 

daarvoor naar de Evangeliën, het boek der Handelingen en de brieven, die gedurende het tijdperk 
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der Handelingen geschreven werden. Maar het is zeer zeker nodig goed in te zien, dat dit tijdperk 

geheel verschilt van het onze. Inderdaad, toen werd Israël nog beschouwd als Gods uitverkoren volk 

en kon de Here nog spoedig wederkomen om Zijn Koninkrijk op aarde op te richten. Het verloo-

chenen en doden van Christus werd aan Israël vergeven want zij hadden uit onkunde gehandeld, 

(Hand. 3: 14-17). Niet alleen Petrus in Jeruzalem, maar ook Paulus in de verstrooiing, nodigde het 

volk nog uit tot berouw en bekering. Het was pas na de laatste poging te Rome, waar de meeste Jo-

den ongelovig bleven, dat Paulus de harde woorden van Jes. 6: 9, 10 aanhaalde, en zich uitsluitend 

tot de volken richtte (Hand. 28: 28). De verwoesting van Jeruzalem en van de Tempel in het jaar 70 

bevestigde dat Israël toen tijdelijk ophield Gods volk te zijn, zoals voorspeld is in Hos. 1: 9. 

 

Dat die tijdelijke terzijdestelling van het uitverkoren volk een radicale verandering in de wijze 

waarop God de wereld bestuurde ten gevolge had, blijkt onder meer uit het feit dat Paulus in de 

brieven, die hij schreef na die grens van Hand. 28: 28 (vooral Efeze, Filippensen, Kolossensen en 2 

Timotheus), niet meer spreekt over de spoedige wederkomst van de Here en er dan ook geen teke-

nen meer zijn die deze wederkomst aankondigen, zoals daarvoor. Met Israël verdwijnt al het zicht-

bare, God zwijgt als het ware, en niets duidt aan dat een goed georganiseerde, zichtbare, algemene 

Kerk nu Israël moet gaan vervangen. Zelfs tot in de tweede eeuw heeft niemand aan iets dergelijks 

gedacht. 

 

Uit het bovenstaande blijkt, dat men zeer voorzichtig moet zijn als men voor eredienst of andere 

praktijken wil steunen op hetgeen er geschreven staat in de Evangeliën of in andere schriftdelen, die 

dagtekenen uit een tijd waarin Israël nog Gods volk was en Christus spoedig kon wederkomen om 

Zijn Koninkrijk op aarde op te richten. De geestelijke dingen betreffende het leven van individuele 

personen, die men in de gehele Schrift vindt, blijven steeds van toepassing, maar de zichtbare din-

gen (organisatie, ritueel, bijzondere gaven) hangen af van de omstandigheden. In het O.T. vinden 

we zeer precieze aanduidingen voor de zichtbare dingen betreffende Israël, en deze werden nog 

door de Joden waargenomen gedurende de periode der Handelingen, ja ook door de Christen-Joden. 

Maar nergens vindt men dergelijke duidelijke aanwijzingen voor de volken. In de brieven die Pau-

lus schreef na de terzijdestelling van Israël vindt men geen voorschriften betreffende spijs of drank, 

feesten of sabbatten enz. Integendeel wordt er gewaarschuwd voor het te veel acht geven op mense-

lijke instellingen. 

 

Dit wil niet zeggen dat men in onze tijd niet moet samenkomen, dat er geen lokale „gemeenten” 

mogen bestaan, dat men in het geheel niet meer feest mag vieren en allerlei ceremoniën waarnemen; 

maar wel, dat dergelijke praktijken niet door God voorgeschreven zijn en dat die menselijke gebrui-

ken op verschillende wijze kunnen gehouden worden, in overeenstemming met oude menselijke 

overleveringen en lokale zeden en gewoonten. Voor wat het uiterlijke betreft, behoeft er in onze tijd 

geen “oecumene” te bestaan, noch in organisatie, noch in eredienst. We herhalen: die zichtbare een-

heid zal pas naar Gods wil komen, na de wederkomst van Christus, als het uitverkoren volk zijn op-

dracht zal vervullen. 

 

Echter zou er nu al eenheid moeten bestaan, in het geloof in Christus, ten opzichte van al hetgeen 

God ons door Zijn geschreven en levend Woord heeft geopenbaard. Dit voert ons tot het onder-

scheiden van de verschillende geestelijke posities van de mens t.o.v. God. 

 

De gehele Schrift is van God ingegeven en nuttig tot onderricht, tot weerlegging, tot verbetering, tot 

onderwijzing in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk ten volle 

toegerust. De Christen moet geen woordenstrijd voeren, maar er ernst mee maken zich wel beproefd 

ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, maar het Woord 

der Waarheid op juiste wijze indeelt. Door de Schrift krijgen we een algemene gedachte van Gods 

Voornemen en de verwezenlijking daarvan in het verleden en in de toekomst. Het is zeer nodig 

hiervan een goede kennis te hebben, en dus ook van hetgeen de profeten ons kunnen leren over de 
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toekomstige dingen; maar het komt er vooral op aan te leven naar Gods wil. Daartoe is het natuur-

lijk nodig Gods wil goed te kennen, te weten wat Hij van ons verlangt in onze tijd en in onze per-

soonlijke positie. We kunnen God niet verheerlijken met dingen waar te nemen, die Hij bijv. aan Is-

raël in het bijzonder heeft voorgeschreven, of door te trachten te doen wat de regel zou moeten zijn 

in de toekomst, als Christus Zijn grote macht zal aanvaard hebben en de boze machten onwerkzaam 

zullen gemaakt zijn (zoals uiteengezet in de Evangeliën) of te proberen letterlijk toe te passen het-

geen naar Gods wil was gedurende het tijdperk van de Handelingen, met het oog op het nabijzijnde 

Koninkrijk. Waar we vooral op moeten letten, zijn de goddelijke voorschriften betreffende de per-

soonlijke, geestelijke verhouding van de mens tot God, die onafhankelijk zijn van tijd en omstan-

digheid en die we dus in alle delen van de Schrift kunnen vinden. 

 

Toch moeten we ook in deze tijdloze, geestelijke dingen onderscheid maken, want Gods eisen han-

gen af van de geestelijke positie van de mens. Welke posities moeten we dan onderscheiden? 

 

In de eerste plaats is er natuurlijk een groot verschil tussen de positie van de mens die nog niet we-

dergeboren is, en die van de mens die het wel is. De eerste is geestelijk “dood”, niet in geestelijke 

gemeenschap met God, al heeft God ook deze mens lief. De tweede is op geestelijke wijze geboren. 

Dit is het onderscheid dat men algemeen maakt en dan spreekt van mensen die „verloren” of „be-

houden” zijn. 

 

Wil men op Schriftuurlijke wijze te werk gaan, dan mag men niet van een niet-wedergeborene dat-

gene vragen, waartoe hij van God het vermogen nog niet heeft ontvangen. Wat kan de geestelijke 

„dode” mens in overeenstemming met Gods wil doen, in hoeverre is hij verantwoordelijk t.o.v. 

God? Uit Gods werken in de schepping kan hij Gods kracht en goddelijkheid met het verstand 

doorzien, zodat hij geen verontschuldiging heeft, als hij dat niet doet (Rom. 1: 19, 20). als men zulk 

een mens (bij voorkeur al op school) wijst op Gods wonderen in de natuur, kan wellicht de deur des 

geloofs voor hem geopend worden (Hand. 14: 15, 27), Door Gods genade kan die mens zich dan tot 

Hem, als Schepper, wenden en door de Heilige Geest wedergeboren worden. Dan is hij een „kind 

van God” en kan hij beginnen te verstaan en aan te nemen hetgeen van de Geest Gods is. Hij begint 

in te zien dat hij een zondaar is, behoefte heeft aan een Verlosser en zo komen tot het geloof in 

Christus. 

 

Hoe belangrijk dit ook moge zijn, het betreft nog steeds „het eerste onderwijs betreffende Christus”, 

en het in Gods wil, dat dit kind van God niet blijve bij deze eerste beginselen, maar zich richte tot 

het volkomene. (Heb. 6: 1). Die mens zou zich inderdaad rekenschap moeten geven van het onvol-

komene, ja, tragische van zijn positie. Paulus handelt hierover in het zevende hoofdstuk van de brief 

aan de Romeinen: men wil dan wel leven naar Gods wil, maar kan niet doen wat men wenst. Erger 

nog: men doet vaak datgene waarvan men een afkeer heeft (vs. 15-19); in het kort: men is nog 

„krijgsgevangene” van de wet der zonde. (vs. 23). 

 

Waarom „krijgsgevangene”? Omdat in die mens nog de oerzonde heerst. Feitelijk meent hij zelf 

nog iets te zijn en te kunnen, al geschiedt dit misschien op min of meer onbewuste wijze. Er bestaat 

in die mens een inwendig conflict, in hem „woont” nog de oude Adamietische mens. Welke Chris-

ten heeft Gods hulp niet ingeroepen opdat hij zou kunnen komen tot hetgeen hij zelf verlangde, het-

geen hij zelf oordeelde goed te zijn? Hoe vaak is hij verwonderd geweest, of zelfs min of meer boos, 

omdat God hem niet hielp zijn eigen weg te volgen? Maar, als die mens zich rekenschap geeft van 

die gevangenschap, dan kan hij uitroepen: “Ik, ellendig mens? Wie zal mij verlossen?”, en door 

Paulus het antwoord krijgen, van Gods wege: „Gode zij dank door Jezus Christus” (vs. 24). 

 

 

Door dergelijke ondervindingen zal die mens begrijpen dat hij, al is hij een (klein) kind van God, 

nog een vleselijke gezindheid heeft, en in deze zin in vijandschap met God leeft. Maar dan kan hij 
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ook beter inzien wat het wil zeggen dat er door het offer van Christus verzoening is gekomen. Wel-

licht zal hij dan God niet langer weerstaan en zich op meer volkomen wijze aan Hem overgeven. 

 

Hierop volgt een geestelijke inwerking van God, die Paulus (onder meer in Rom. 6) omschrijft door 

de volgende uitdrukkingen: 

 

  „Der zonde gestorven”, 

  “In Christus Jezus gedoopt”, 

  „In zijn dood gedoopt”, 

  „Onze oude mens medegekruisigd”, 

  „Niet langer slaven der zonde”, 

  „Met Christus gestorven”, 

  „Dood voor de zonde”. 

 

In deze schriftplaatsen gaat het niet over zondige daden, maar over de oerzonde, de vijandschap 

t.o.v. God. Er is hier geen sprake van een waterdoop, maar van een der meest belangrijke geestelij-

ke gebeurtenissen in het leven van de Christen: een zware geestelijke gemeenschap met Christus 

aan het kruis. Pas daarna is hij „zoon van God” en woont Gods Geest in hem, zodat zijn gedachten 

en handelingen voortdurend door God kunnen geleid worden. Dan is hij niet langer een „zondaar” 

voor wat zijn positie betreft (al kan hij nog zondigen, naar zijn wandel), maar een „rechtvaardige”, 

omdat hij nu deel heeft aan de gerechtigheid van Christus. Het verschil tussen de positie van weder-

geborene en gerechtvaardigde, tussen „kind” en „zoon” van God, blijkt duidelijk uit het verschil 

tussen de twee volgende verzen: 

 

  Rom. 7: 23 „Krijgsgevangen van de wet der zonde”. 

  8: 2 „Vrij gemaakt van de wet der zonde”. 

 

Men ziet dat het hier niet gaat over een geleidelijke vooruitgang in de „heiliging”, maar een radicale 

verandering van positie. Die met God verzoende en in Christus gerechtvaardigde mens behoeft niet 

meer te zondigen, is geen slaaf meer van de wet der zonde, al kan hij in zijn dagelijkse leven nog 

zondige gedachten hebben en zondige daden doen. Iemand die werkelijk door God gedood is, naar 

de „oude mens”, die „der zonde gestorven is” en „in Christus gedoopt”, heeft de mogelijkheid ont-

vangen Gods wil te kennen en te doen. Maar, levende in de slechte omgeving van de tegenwoordige 

aioon, kan hij tijdelijk zijn positie uit het oog verliezen en er toe ge(ver)leid worden te zondigen. 

 

Deze geestelijke positie, waar men in Christus gerechtvaardigd is, wordt gewoonlijk niet duidelijk 

onderscheiden, en bijgevolg niet op bewuste wijze aanvaard en doorleefd. En toch is het pas in deze 

positie, dat men volkomen deel heeft aan het werk van Christus aan het kruis. Dan pas staat men 

persoonlijk in de verzoening, die de Here voor allen bewerkt heeft. Dan pas heeft men gevolg gege-

ven aan de vermaning van de Apostel: „Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5: 20). 

 

Over deze rechtvaardiging door het geloof, vindt men al iets in het O.T. in verband met Abraham, 

maar het was slechts na het offer aan het kruis, dat deze genade goed begrepen kon worden. Het wa-

ren niet de twaalf Apostelen der besnijdenis, die er over gehandeld hebben, want deze hadden voor-

al de opdracht zich tot Israël te wenden, om dit volk tot bekering uit te nodigen en tot de nationale 

wedergeboorte te voeren. De verkondiging van dit nieuwe Evangelie was voorbehouden aan Paulus, 

de Apostel van de volken, want hij alleen ontving de openbaring van deze geheimenis. Door zijn 

profetische geschriften deed hij ze aan anderen kennen (Rom. 16: 25) gedurende het tijdperk der 

Handelingen. Op deze wijze was het heil Gods al gekomen tot enkelingen uit alle volken, niet om-

dat Israël als volk toen al terzijde gesteld was, maar juist om het tot na-ijver op te wekken. (Lees, 

volgens de Griekse tekst „misdaad” in plaats van „val” in Rom. 11: 11, 12). 
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In het bovenstaande hebben we dus het onderscheid trachten aan te duiden tussen die twee geeste-

lijke posities of „sferen van zegening”, die deel uitmaken van de weg des Heils. Maar er is méér. 

Zodra men duidelijk inziet en doorleeft, dat het bijzondere Evangelie van Paulus een nieuwe geeste-

lijke positie betreft, waar de gelovige van wedergeboren zondaar, door Gods genade een voor God 

in-Christus-gerechtvaardigde is geworden, kan men ook beginnen in te zien, dat Paulus in latere 

brieven nog verder gaat. Deze Apostel ontving niet alleen de openbaring van de geheimenis waar-

over hij in zijn vroegere brieven handelt. In zijn gevangenschapbrieven (Ef. Fil. Kol. 2 Tim.), ge-

schreven na de crisis van Hand. 28: 28, doet hij de grote verborgenheid kennen, die van de aionen 

her verborgen was gebleven in God (Ef. 3: 9) en die men dus niet moet zoeken in andere schriftde-

len. Het betreft hier niet meer een belofte in Abraham (in verband met de rechtvaardiging), maar 

een belofte in Christus Jezus, die verder voert dan het kind- of zoonschap, want ze betreft de „man-

nelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus (Ef. 4: 13). Het gaat hier niet al-

leen over aardse zegeningen, of zelfs hemelse, maar over alle geestelijke zegening in het „overhe-

melse” Grieks: „en tois epouraniois”) in Christus (Ef. 1: 3) en het mede-gezet zijn in dat „overhe-

melse” in Christus Jezus (Ef. 2:6), d.i. in Gods rechter (hand) (Ef. 1: 20). 

Deze grote Verborgenheid staat in verband met het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is (Ef. 

1: 22), zulks in tegenstelling met een „lichaam”, in de zin van een lokale gemeente, zoals die van 

Korinthe. Een dergelijk „lichaam” is wel „van” Christus, in de zin dat die gemeente Hem toebe-

hoort, maar het „hoofd” van die gemeente wordt dan gevormd door mensen (Zie 1 Kor.12, waar de 

verzen 16 en 17 spreken van het oog en het oor). 

Deze Verborgenheid betreft het einddoel van God met de mens. In de geest, in Christus Jezus, kan 

de gelovige nu al, door Gods genade geplaatst worden in de volkomen gemeenschap met Christus, 

waartoe het mensdom in het algemeen pas zal komen aan het einde der aionen, als God zal zijn: „al-

les in allen”. 

Paulus handelt hier over dingen, die ons begrip volkomen te boven gaan, maar het zijn geestelijke 

realiteiten. Om er iets van te begrijpen moet men al goed gevorderd zijn op de weg des Heils. Niet 

door eigen inspanning, want - waar men de positie van rechtvaardige in Christus slechts kan be-

reiken door zich, naar de oude mens, door God te laten kruisigen en met Christus te laten doden, 

dus door het niet langer vasthouden van een gedachte van eigen waarde en kracht - plaatst God ons 

slechts in de positie der volmaaktheid in Christus, na het volledig afleggen, niet alleen in principe 

van de oude mens, maar ook van zijn praktijken (Kol 3:9). 

In deze positie werkt God in de mens zowel het willen als het volbrengen (Fil. 2: 13) en zo kan de 

mens God ten volle verheerlijken, juist in de tegenwoordige boze aioon, door het beter op prijs stel-

len van zijn méér dan overvloedige genade. 

Men zal al bemerkt hebben dat het onderscheiden van de bedelingen en van de aionen nauw samen-

hangt met het onderscheiden van de drie geestelijke posities t.o.v. God. We hebben de gehele 

Schrift nodig om tot een volledige visie te komen, maar we moeten vooral goed letten op het on-

derwijs van de Apostel Paulus. De gedachte van een Koninkrijk op aarde na de wederkomst van 

Christus, waar Israël zijn zichtbare Gemeente zal vormen, wordt door velen verworpen. Een de oor-

zaken hiervoor is het feit dat men te uitsluitend heeft verwezen naar de profetie van het O.T. betref-

fende dit volk en op on-Schriftuurlijke wijze werd gesproken van het 1000- jarig Rijk. Dit bestaat 

niet. Men kan echter een Schriftuurlijk „chiliasme” voorstaan, als men goed rekening houdt met de 

gegevens van het N.T. en vooral de brieven van Paulus. De toekomende aioon is inderdaad niet het 

einddoel, maar slechts een tijdperk dat moet voeren tot de nieuwe hemel en aarde en tot de eindtoe-

stand, waar God alles in allen is. Daarbij moet men inzien dat er in de toekomende aioon niet alleen 

een zichtbare Gemeente zal zijn op aarde; maar dat er een algemene onzichtbare Gemeente bestaat 

waartoe alle wedergeboren mensen behoren. Het is in deze algemene Gemeente, die de Schrift 

„Gemeente Gods” noemt, dat men drie sferen van zegening kan onderscheiden. De sfeer der vol-

maaktheid die we slechts door Paulus kennen, omvat de Gemeente der grote Verborgenheid. 
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BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER G. J. PAUPTIT 
 

Op 30 mei jl. hebben we onze overleden redacteur Pauptit ten grave gedragen. In de aula werd door 

een der aanwezigen het volgende gezegd: 

 

Geachte Mevrouw Pauptit, Jan en Ity; geachte familie en vrienden; geachte aanwezigen, 

 

Er is mij gevraagd hier een enkel kort woord te spreken bij de baar van onze vriend, de heer Pauptit, 

om hem, zoals dat heet, de laatste eer te bewijzen, voordat zijn stoffelijk overschot aan het graf zal 

worden toevertrouwd. 

 

We staan hier met grote droefheid, omdat hij nu van ons is heengegaan, maar we mogen hier ook 

staan met grote dankbaarheid, voor alles wat hij door Gods grote genade voor ons allen heeft mogen 

zijn. 

 

Het zal u zeer waarschijnlijk gegaan zijn als mij, naarmate we hem leerde kennen, werd hij steeds 

groter naar de geest, de verwondering om zijn Bijbelkennis, veranderde stil aan, ja, vanzelf, in be- 

wondering, in dankbaarheid. We namen hem aan, als de man aan wie we de vragen, waarmee we 

moeite hadden, in vertrouwen konden voorleggen, er zeker van zijnde, dat we van hem een ant-

woord zouden krijgen, dat ons steeds wees naar de Here Jezus, de Christus. 

 

Voor zichzelf niet veel vragende, zijn arbeid altijd in stilheid en nederigheid doende, hebben wij, 

zijn vrienden, aan zijn stille afzondering veel, - zeer veel - te danken. 

 

Hij was een begenadigde, die diep overtuigd, ja diep doordrongen was, van de woorden van de 

dichter van Psalm 119: „De opening Uwer woorden geeft Licht, en aan de eenvoudigen Verstand” 

en om aan deze opening te mogen meehelpen, het was hem één grote behoefte, één grote innerlijke, 

niet te ontkomen drang, en zodoende werd hij, zoals Paulus schreef aan Timotheus: 

„Eén van die getrouwe mensen, bekwaam om anderen te leren”. 

 

Bij de baar van onze vriend Pauptit staande, vermenigvuldigen zich onze gedachten, tot een grote, 

tot een niet uit te spreken, hoeveelheid, in het verleden, maar ook niet minder voor de toekomst. 

 

Hij jaagde, soms leek het of hij haast had, om toch zoveel als hem mogelijk mocht zijn, van zijn 

moeizame en zeer veel arbeid eisende onderzoekingen en naspeuringen, door te geven aan ons, en 

vooral niet alleen aan ons, maar aan allen, die de Here Jezus Christus liefhebben, proberende door 

verder te gaan, vanaf „het beginsel der leer van Christus” (Hebr. 6), voort te varen naar de vol-

maaktheid in Christus (naar het woord in Filippensen). 

 

Hij jaagde, in alle nederigheid,  „of hij het grijpen mocht” -en - hij wist zich een door de Here Jezus 

Christus gegrepene. Tijdens een gesprek tussen hem en mij kwam dit sterk uit, sprekende over Isra-

el en over het land Israël, kreeg ik op mijn vraag: Of hij ook gaarne naar Israël zou willen gaan om 

daar de plaatsen, in de Bijbel genoemd, te kunnen bezichtigen, als antwoord: „Ik zal het van boven 

zien en meemaken”. 
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En - nu - de toekomst, we lezen in Gods Woord dat we een zeer vaste, een zeer hoopvolle toekomst 

hebben. Onze vriend Pauptit heeft het ons in Uit de Schriften, in zijn boeken en in zijn referaten al-

tijd trachten duidelijk te maken, en we zullen hem bij het lezen van zijn boeken, bij het herhaald le-

zen en bestuderen, met grote dank en eerbied blijven gedenken. 

 

De toekomst is nu voor ons, zonder zijn aanwezigheid. 

 

We kunnen hem niets meer mondeling of schriftelijk vragen, maar, zijn geschriften blijven, en we 

mogen en kunnen ze blijven lezen, ze blijven bestuderen. Dit doende, is het tevens een eer, ja, een 

grotere eer, dan de laatste eer die we hem hier bewijzen. 

 

Ik wek u op, om aan de hand van Gods eigen Woord, dit vooral te doen. 

 

Voordat ik eindig, mag ik nog iets zeggen, over zijn ruimheid, en toch vastheid van geest welke hij 

bezat. 

 

Het Was op een keer dat we samen, hij en ik, zongen uit de Zangbundel van Joh. de Heer, (Ik wil u 

dit zeggen, opdat men wete, dat onze vriend Pauptit voor de toekomst zeer blijmoedig was, ondanks 

dat hij ook donkere wolken zag hier beneden). We bespraken eerst het lied, hij speelde, samen zon-

gen we het. 

 

Dat lied was: 

 

Welk een om keer heeft God in mij n leven gewrocht, Sinds Jezus nu woont in mijn hart; 

Er is vrede in mijn ziel, waar ’k zolang al naar zocht, Sinds Jezus nu woont in mijn hart. 

’k Ben niet langer een zwerv’ling; ’k vond rust voor mijn voet, S….. 

Al m ij n schuld is verzoend, ’k ben gewassen in ’t bloed, S….. 

In de Hoop op Zijn komst ligt mijn anker nu vast, S….. 

En geen twijfel drukt langer mijn ziel als een last. S….. 

Zelfs het duistere dal van den dood is mij licht S….. 

k Houd de poorten van ’t nieuwe Jeruz’lem in ’t zicht. S….. 

’k Ben verzekerd, aan ’t eind wacht m’een kroon na den strijd, S….. 

’k Reis nu b1ij naar de Stad, die door God is bereid. S….. 

waar tussen door steeds het jubelend: „Sinds Jezus nu woont in mijn hart”. 

 

En nu een persoonlijk woord tot u, mevrouw, Jan en Ity. Mensentroost is zo klein, maar we mogen 

onze grote God en Vader van de Here Jezus bidden: „Laat toch Uwe goedertierenheid er zijn om 

hen te troosten, naar Uw toezegging. Zendt Gij hen de TROOSTER, de HEILIGE GEEST, opdat zij 

waarlijk getroost zijn.” 

 

Gods werk gaat door, Hij zal ook u beslist niet vergeten. 

 

We bidden u toe, dat u dit in de toekomst rijkelijk ervaren mag. 

 

Bij de groeve werd nog gelezen uit 1 Kor. 15, vs. 12-22 en 50-58. Tenslotte zongen we nog Ps. 89: 

1: „’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhêen”. 

 

In het geloof aan Gods trouw, die nooit zal wankelen of bezwijken, keerden we huiswaarts. 

      dB.
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HERINNERINGEN AAN G. J. PAUPTIT 
 

Voor alle lezers van U.d.S. is het overlijden van dhr. Pauptit een groot verlies, maar voor ons, oude 

lezers van het maandschrift, die hem zo lang gekend en zo veel van hem geleerd hebben, betekent 

zijn heengaan een voortdurend gemis. 

 

Ik ga in mijn herinnering een 50 jaar terug, toen we samen aan dezelfde gereformeerde school 

werkzaam waren en al spoedig van collega’s goede vrienden werden. Hij was nog niet getrouwd, en 

wat hebben we op die zaterdagavonden niet veel gesproken over de bijbel, vragen die bij het Bij-

belonderzoek opkwamen en daarmee in verband de wereldproblemen. 

 

Hij leerde ons de betekenis van een concordantie verklaring, en door zijn kennis van het Grieks 

werden vele dingen verhelderd. Een blik op de achterkant van U.d.S. geeft blijk van zijn onver-

moeibare ijver, en de inhoud getuigt van zijn scherpe geest. - Hij zag in, dat het Christendom nog 

talrijke heidense, Joodse en Roomse dwalingen bevatte, en achtte het zijn roeping de Schrift zuiver 

te doen spreken; geen moeite was hem te veel. 

 

Door de indiening van zijn bezwaren tegen de Formulieren van Enigheid bond hij de strijd aan met 

kerkenraad, classis en synodes en diende zijn ontslag in bij het schoolbestuur, want als onderwijzer 

aan een Geref. school had hij de Formulieren van Enigheid ondertekend. 

 

Hij vervulde daarna tijdelijke betrekkingen bij het openbaar onderwijs, en had een moeilijke tijd. 

Vervolgens werd hij hoofd van de openbare school te Engwierum, en later van de openbare school 

in Staphorst; met behulp van zijn vrouw heeft hij daar prachtig werk verricht en de school op de 

been gehouden. Wat kan het in de wereld soms wonderlijk gaan; niet betrouwbaar geacht aan een 

Geref. school gaf hij Bijbels onderwijs aan een openbare school! En zijn werk moet in Staphorst 

wel gewaardeerd zijn, want daarvan kregen we een merkwaardig bewijs toen we de familie eens 

gingen bezoeken. We vroegen aan een eenvoudige arbeider naar het juiste adres en toen de man ons 

dat aangaf, voegde hij er bij: “O, meester Pauptit; als er in Staphorst één Christen is, dan is hij het”. 

- Buitengewoon was ook hoe dhr. Van Mierlo en hij elkaar leerden kennen, en samen hun gaven 

aanwendden voor U.d.S. En al dit werk geschiedde pro Deo, in letterlijke en figuurlijke zin. Toch 

moet het voor hem een teleurstelling zijn geweest dat de vele pogingen tot contact met gerefor-

meerden mislukten. Hij was in zijn oordeel mild; hij betreurde het dat vooral de leiders, die toch be-

ter wisten zo afzijdig bleven, dat ze uit de rijke bron niet meer putten en dat ze later wel beschaamd 

moesten staan. 

 

Tijdens de bezetting had de fam. Pauptit drie Joodse vrouwen in huis. Ook hier zag hij zijn roeping 

duidelijk voor zich. 

 

Na zijn pensionering wijdde hij al zijn vrije tijd aan U.d.S. Toen wij in september 1961 bij hem wa-

ren, was hij zeer vermoeid, maar het vermoeide hem niet om 2 uur achtereen over de Schrift te 

spreken. Met Nieuwjaar kregen we nog een brief van hem, en waren we blij dat hij zo hoopvol ge-

stemd was. 

 

Als van iemand gezegd kan worden, dat hij een trouwe dienstknecht was, geldt dat van hem. 

Den Haag, 31-5-’62.        H.A. Homan.  
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IN MEMORIAM G. J. PAUPTIT 
 

Geachte U.d.S. Lezers. 

 

Mij is gevraagd iets te schrijven ter nagedachtenis van onze hooggeachte redacteur G. J. Pauptit. 

Het is moeilijk de juiste woorden te vinden om leven en werk weer te geven van deze harde werker. 

Hij trad niet op de voorgrond en zocht nimmer de publiciteit. Hij was een man van de studeerkamer, 

maar hetgeen daar gewrocht werd kwam naar buiten in U.d.S. en kon door ieder aan de Schrift ge-

toetst worden. 

De schrijver Watchman Nee zegt ergens over de werking van de H. Geest, dat sommigen een nieu-

we visie zullen ontvangen. Een „nieuw inzicht” heeft ook Pauptit gekregen in de bedeling der ver-

borgenheid, die voor alle eeuwen was verborgen in God en van de veelvoudige of veelkleurige 

wijsheid Gods naar het voornemen der eeuwen. 

Pauptit werd door velen niet begrepen en velen konden of wilden hem niet volgen. Het hield hem 

echter niet terug van de ontvouwing van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus (Ef. 3: 8). 

Er is wel enige overeenkomst met Paulus op te merken t.o.v. de gelovigen. Weinigen waren het die 

Paulus volgden in zijn laatste bediening, waardoor het woord Gods voleindigd, tot volheid werd ge-

bracht. En die bediening of dit rentmeesterschap betrof wel in ’t bijzonder de verborgenheid van Ef. 

3: 9. Dit ervoer ook Pauptit. Veel tegenspraak of wel een doodzwijgen van het geschrevene. Dit al-

les kon hem echter niet weerhouden voort te gaan steeds dieper te graven in de Schrift en de gelovi-

gen als ’t ware bij de hand te nemen en voort te leiden van het kindschap Gods naar het zoonschap, 

ja tot de volkomen man in Christus. 

Het ging bij Paulus om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen; zo ook bij Pauptit. 

Dit blijkt uit zijn geschriften, maar ook uit met hem persoonlijk gevoerde correspondentie in de 

voorbije jaren. 

Laat ik eindigen met de woorden van Paulus aan het einde zijns levens, geschreven in zijn laatste 

brief (2 Tim.): „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop beëindigd, ik heb het geloof be-

houden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid welke de Heer, de rechtvaardige rech-

ter in dien dag (de dag zijner opstanding) mij geven zal.” 

Moge deze rijke belofte ook de nabestaanden van onze heengegane vriend tot troost zijn. 

Groningen, 27-5-’62.     M. Hovingh. 

 

Daar het mij onmogelijk was ieder uwer persoonlijk te schrijven wil ik langs deze weg alle U.d.S.-

lezers die mij en mijn zoon en dochter in onze droeve dagen zo vertroostende brieven gestuurd heb-

ben, van harte danken voor hun innig medeleven wat ons zeer goed gedaan heeft. 

J. M. C. PAUPTIT-KAWCZYNSKA.
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De Brief aan de Romeinen 
 

No 96. 

 

AANHANGSEL II 

 

DE OPVATTING VAN DE COMPANION BIBLE OVER ROM. 16: 25-27 

 

Volgens de Companion Bible heeft Paulus Rom. 16: 25-27 als naschrift aan zijn Brief toegevoegd 

toen hij in Rome gevangen zat en daar Efeze schreef. Het is de samenvatting van de Efeze openba-

ring die hier zo plotseling neergeschreven wordt, volgens genoemde Bijbel. Dit heeft de oude over-

schrijvers en de latere uitleggers moeilijkheden gegeven. 

 

De oorspronkelijke handschriften en hun vertalingen bewijzen dit door de plaats die de lofverhef-

fing in velen ervan inneemt. In meer dan 190 staat ze na hfdst. 14: 23, in twee of drie ontbreekt ze, 

in anderen staat ze op twee plaatsen, na hfdst. 14: 23 en 16: 24. In sommigen waarin ze staat, wordt 

vs. 16: 24 weggelaten. Zie Nwe Vert. In de drie grote handschriften, de Alexandrinus, de Vaticanus 

en de Sinaiticus staat ze na hfdst. 16: 24. Zo ook in de Syrische, de Koptische en de Vulgataverta-

ling. 

 

De moeilijkheid hierin houdt ook nu nog de uitleggers bezig. Volgens Lightfoot is zij „de neerslag 

van de vurige geest van de apostel die een algemeen gezichtspunt geeft.” Anderen zeggen: “Men 

behoeft slechts de lofprijzing te lezen om te zien dat haar voornaamste oogmerk is te danken voor 

het universele evangelie als geheel en dat de indrukwekkende verhevenheid van toon niet behoort 

tot het einde van een deel maar tot de gehele Brief”. 

 

Dan gaat de Comp. Bible verder: „Het inzicht dat het naschrift er later door de apostel is bijgevoegd 

lost alle moeilijkheden op en laat zien dat de geesten der overschrijvers zonder noodzaak verward 

werden. De waarheid over de „Verborgenheid” was verloren gegaan lang voor de datum van de 

oudste handschriften. Vandaar de opwinding en de verbaasdheid van de overschrijvers. Hadden zij 

deze Verborgenheid geweten, dan zouden zij terstond begrepen hebben dat de lofverheffing er later 

aan toegevoegd was. Dezelfde opmerking is toepasselijk op de tegenwoordige uitleggers. 

 

„Hoewel aan Paulus de Verborgenheid van Efeze al van te voren geopenbaard moet zijn, mogelijk 

in 57 of 58, was het hem niet geoorloofd deze neer te schrijven voor hij in Rome in gevangenschap 

was. Bijgevolg werd de Brief het eerst naar de Romeinen gezonden beëindigd met de tweede zege-

ning, vs. 24. Hoewel hem gegeven voor het aflopen van de periode van de Pinksterbedeling, was het 

hem niet geoorloofd de Verborgenheid te openbaren, deze kon niet bekend gemaakt worden zolang 

het aanbod van het Koninkrijk nog geldig was. Maar toen het oordeel over de blindheid was uit-

gesproken en de profetie van Jes. 6 vervuld werd, Handelingen 28: 20. 27, werden de rijke waarhe-

den van de Gevangenschapbrieven geopenbaard. Daarom werd de Apostel, geleid door de Heilige 

Geest om het naschrift aan Romeinen toe te voegen en de kern van Efeze op te nemen om deze later 

uitvoerig te behandelen in Efeze”. 

 

Men ziet hieruit hoe de verdere bewerkers van de Comp. Bible, Dr. Bullinger was toen al overleden, 

over het naschrift dachten. Mogelijk of zeer waarschijnlijk is dit ook Dr. Bullingers standpunt ge-

weest. We moeten dit verwerpen. Paulus die de verwachting had dat de Satan spoedig verpletterd 

zou worden, dus de wederkomst des Heren aanstaande, kan tevens niet een andere verwachting ge-

had hebben die hij nog niet mocht bekend maken. We moeten daarom de verzwegen verborgenheid 

niet voeren naar iets dat toen nog niet geopenbaard was maar terugvoeren naar de twee Adams van 

Rom. 5: 12-21. 
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We merken hierbij nog het volgende op. „Verzwegen” gedurende de aionische tijden is iets anders 

dan „buiten de aionen verborgen in God”. De „verzwegen” verborgenheid is er een toen er nog de 

tweestroom Israël en de Heidenen was en de Olijfboom nog stond, de Verborgenheid van Efeze, de 

„grote Verborgenheid” is er pas als die twee in één Lichaam worden verzoend, Ef. 2: 16. De „ver-

zwegen” Verborgenheid betreft de overvloed van genade in Christus, de vrede tot en met God, de 

„grote Verborgenheid” betreft een bijzondere belofte in Christus voor een bepaalde groep, de uit-

nemende rijkdom van Gods genade, is een grotere volheid. 

 

 

AANHANGSEL III 

 

DE VERZWEGEN VERBORGENHEID 

 

DEEL VAN ROMEINEN 

 

De vraag of Paulus met de verzwegen verborgenheid al of niet de verborgenheid van Efeze 3 be-

doelt is op te lossen met de structuur. We hebben deze aan het begin van de uiteenzetting van Ro-

meinen gegeven.  

 

Als de lezer deze op wil slaan, zal hij zien dat Rom. 16: 25-27 noodzakelijk is om de Brief volledig 

te maken. Dit is de tegenhanger van hfdst. 1: 1 - 7. Wij geven van beiden een overzicht. 

 

 A1 / 1: 1-17     A2 / 16: 25-27 
 

Het evangelie Gods    Mijn evangelie  

 

Betreffende Zijn Zoon    De prediking van 

  Jezus Christus     Jezus Christus 

 

Tevoren beloofd    Verzwegen gedurende de aionische 

      Tijden, nu geopenbaard 

 

Door Zijn profeten    Door profetische Schriften 

 

Tot gehoorzaamheid des geloofs  Tot gehoorzaamheid des geloofs 

onder al de volken    onder al de volken 

 

Genade van God de Vader   Heerlijkheid de aionische 

      Alleen wijze God 

 

Teneinde gij versterkt wordt   Hem die machtig is u te versterken 

 

Kracht Gods tot behoudenis   Hem nu die machtig is 

(kracht – dunamis)    (machtig is: dunamai) 

 

Rechtvaardigheid Gods geopenbaard Openbaring ener verborgenheid 

Gelijk geschreven is.    

 

Ontleend aan Chas. H. Welch, The epistle tot the Romans, Dl. XXXI, bl. 37, jrg. 1941. 
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Men ziet zo duidelijk welke overeenkomst er is tussen het begin en het slot en hoe dit laatste sluit-

steen is. Daarom zoeke men in Rom. 16: 25-27 niet een korte aanduiding van Ef. alsof Paulus dit 

daar al even openbaarde. Zo lang Israël niet uitgeschakeld was, werd de nieuwe openbaring niet ge-

geven en ook niet als onderschrift aangeduid op een al verzonden Brief. 

 

Paulus schreef het onderschrift of liet het schrijven voor hij de Brief verzond en de verzwegen ver-

borgenheid is geen samenvatting van Efeze maar onderdeel van Romeinen. 

 

AANHANGSEL IV 

 

CHRISTUS JEZUS 

 

Deze benaming komt voor in: 

I 

Handelingen 5: 24; 24: 24.        2 

 

II 

Paulus’ eerste zeven Brieven: 

 

1Thess. 2: 14; 5: 28. In 2 Thess. geen        2 

1Kor. 1: 1, 2a, 4, 30; 4: 15b, 17; 15: 31; 16: 24        8 

2Kor. 1: 1, 19; 4: 5a; 13: 5.        4  

Gal. 2: 4, 16a, 16b; 3: 26, 28; 4: 14; 5; 24; 6: 15.         8  38  

Rom. 1: 1; 3:  24; 6: 3, 11, 23; 8: 1, 2, 11b, 34, 35,39; 15: 5, 17; 16: 3, 25, 27.  16 

Heb. geen 

 

III 

Paulus’ eerste gevangenschapbrieven: 

 

Ef. 1: 1, 1, 5; 2: 6, 7, 10, 13a, 21; 3:1, 6, 11, 21.        12  

Fil. 1: 1, 1, 8, 26; 2: 5; 3: 3, 8a. 12, 14; 4: 7, 9, 21.        12  32  

Col. 1: 1, 4; 2: 6; 4: 12.         4 

Filemon: 1, 6, 9, 23.         4 

 

IV 

Na zijn vrijlating: 

 

1Tim. 1:1,1, 2, 12, 14, 15, 16; 2: 5; 3: 13; 4: 6; 5: 21; 6: 13.     12  12 

Tit. 1: 2; 2: 14.         2    2 

 

V 

Paulus’ laatste gevangenschapbrief: 

 

2Tim. 1:1,1, 2, 9, 13; 2:1,3, 10; 3: 12, 15; 4:1,5.      12  12 

             --- 

            Totaal 98 

VI 

 

Op 1 Thess. na zijn het allen vier, acht- of twaalfvouden. 
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NAWOORD 

 

Bij het opstellen van de verklaring van deze Brief hebben we gebruik gemaakt van: 

 

Dr. J. A. C. van Leeuwen en Dr. D. Jakobs, Romeinen, Korte Verklaring. 

Chas. H. Welch, The epistle to the Romans, Berean Expositor. 

A. Lukkien, Romeinenbrief, Onnaspeurlijke Rijkdom. 

Apostolical Epistles with a Commentary and Notes by James Macknight. 

Aan deze werken zijn meerdere gedachten ontleend 

 

 

Naastenliefde 
Verwijzende naar de woorden van Mat. 19: 19, zei een christen gedurende de laatste wereldoorlog: 

„Maar ik kan Hitler toch niet liefhebben. Ik kan hem toch niet als mijn naaste beschouwen?” Toen 

men hem herinnerde aan de gelijkenis van de Samaritaan, die zich ontfermde over een mens die 

door de rovers overvallen werd, meende hij dat men zich in dit geval niet op deze Schriftplaats kon 

beroepen. Hiervoor gaf hij twee redenen op. Allereerst was er in het geval van de gelijkenis een 

persoonlijk contact. Ook in deze zin was de Samaritaan “de naaste”, de nabije van de gewonde man. 

Maar stel dat er ergens in China een gewonde man ligt, deze kan ik toch niet lief hebben, want er 

bestaat geen contact, ik weet niets van hem af, hij is geen “nabije” voor mij. Ten tweede, die man 

van de gelijkenis was gewond en had hulp nodig. Welnu, in het geval met Hitler was er noch per-

soonlijk contact, noch behoefte aan hulp. Daarentegen wist men te veel van de satanische houding 

van deze voorloper van de Anti-Christus om hem lief te hebben.  

 

Wie die tijden heeft meegemaakt kan de houding van deze christen goed begrijpen. En toch blijkt 

dat beide redenen niet goed zijn. 

Natuurlijk kan men een mens niet daadwerkelijk liefhebben als men hem niet kent. Maar er behoeft 

geen persoonlijk contact te zijn. Door hetgeen we van iemand horen door bemiddeling van geschrif-

ten, woorden of afbeeldingen kennen we al in zekere mate iemand die we nooit ontmoet hebben, is 

hij al in zekere zin „nabij”, onze naaste. 

Ook de tweede reden is niet steekhoudend. In het geval met de gelijkenis was het de toestand van 

de overvallen man, die de Samaritaan tot barmhartigheid voerde. Dit was geheel onafhankelijk van 

de gedachten die deze man kon hebben of van de daden die hij had begaan. Welnu, was de toestand 

van Hitler nog niet veel erger, natuurlijk niet de lichamelijke maar de geestelijke? Moesten we geen 

medelijden hebben met die man voor wat zijn toestand betrof, al moesten we voor hem de grootste 

afschuw hebben voor wat betrof zijn gedachten en zijn daden? 

In welke zin is het dan mogelijk zo iemand lief te hebben? In de zin dat we wensen en hopen dat die 

persoon zich bekere van zijn boze weg en het hem dan geestelijk goed moge gaan. Er wordt niet 

van ons verlangd de schuldige voor onschuldig te houden en, zonder meer zijn boze daden te mini- 

miseren. God zelf doet dat niet (Ex. 34: 7) maar vergeldt een iedere naar zijn werken (Rom. 2: 6). 

Ook in geval van een werkelijke bekering, zal de schuldige niet slechts zoveel mogelijk zijn schuld 

moeten goed maken, maar ook gewillig de straf dragen, die de menselijke gerechtigheid voor hem 

bepaalt. Ware liefde is geen zwakheid. 

Men denke er ook aan, dat op geestelijk gebied God zelfs de wedergeboren mens niet als een on-

schuldige beschouwt, maar hem in zekere zin ter dood veroordeelt: onze oude mens moet met 

Christus gekruisigd worden, we moeten met Christus sterven (Rom. 6: 6-8). 

In een ander stuk zullen we nagaan hoe, in het dagelijkse leven, de naastenliefde er ons toe moet 

leiden enige moeite te nemen om onze naaste beter te begrijpen, te trachten onszelf in zijn plaats te 

stellen en de dingen te beschouwen van uit zijn standpunt. 
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Vraag en antwoord 
 

-V-. “Hoe kunnen de heidenen vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Ze hebben dat burger-

schap toch nooit gehad?” (Ef. 2: 11, 12) 

 

-A-. Hetzelfde woord „vervreemd” komt (alleen) nog voor in Ef. 4: 18 en Kol. 1: 21. In de eerste 

tekst staat: „vervreemd van het leven Gods”, en in de tweede: „vervreemd en vijandig gezind”. Het 

gaat over de volken in het algemeen. Israël had „burgerrecht” bij God, in de zin van geestelijke ge-

meenschap met God en „leven Gods”. Het is waar, dat de volken steeds vreemd waren geweest aan 

de verbonden, maar niet aan de mogelijkheid van gemeenschap met God. Maar door de „verharding 

van hun hart” (Ef. 4: 18) werden ze vervreemd. En zie vers 19, in verband met Rom. 1: 18-32. 

 

-V-. „Is er in Ef. 2: 19 verschil tussen „vreemdelingen” en „bijwoners”? Is deze zin alleen gericht 

aan ex-heidenen en niet aan ex-Joden?” 

 

-A-.  Een „vreemdeling” was bij Israël iemand, die niet tot het uitverkoren volk behoorde en geen 

gemeenschap had met God (vervreemd, vs. 12). Daarbij was hij natuurlijk ook vreemd aan de ver-

bonden der belofte. Een „bijwoner” kon, mits onder zekere voorwaarden, onder het volk leven en 

had dan in zekere mate deel aan Israëls voorrechten. 

Het vers 19 is gericht tot de christenen uit de volken, waarover al de verzen 11-13 handelden. Bei-

den deze en de christenen uit Israël (waarover Paulus in deze brief handelt) werden tot één nieuwe 

mens geschapen, tot één lichaam verbonden (vs. 15, 16). 

 

-V-. „Wat moeten we denken over Ef. 2:15 “de wet der geboden in inzettingen bestaande” en Kol. 

1: 14 „het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde”? 

 

-A-. Zie hierover p. 36 en volgende van Moeten de Christen-Joden de Wet nog onderhouden? Het 

betreft niet de Wet, die aan Israël werd gegeven door Mozes, maar een „wet” gevormd door mense-

lijke, vleselijke voorschriften; en het „bewijsstuk” (beter „schuldbrief”) is hetgeen de mensen zelf 

„schrijven”, door hun gedachten en daden die niet overeenkomen met Gods wil. 

 

-V-. „Hoe moet men verstaan, dat de Gemeente der grote verborgenheid gebouwd is op het funda-

ment van de apostelen en profeten?” (Ef. 2: 20) 

 

-A-. Men moet goed opletten op de volgorde: 1. apostelen, 2. profeten. Dit wijst er al op, dat het hier 

niet gaat over profeten van het O.T. Dit blijkt ook uit 1 Kor. 13: 28: „sommigen gesteld in de ge-

meente: ten eerste apostelen, ten tweede profeten”. Ef. 3: 5 bevestigt dit: de verborgenheid van 

Christus werd nu op meer volledige wijze bekend gemaakt door hetgeen toen geopenbaard werd 

aan de heilige apostelen en profeten. 

Na het tijdperk der Handelingen kwamen er geen nieuwe apostelen meer. want een apostel werd 

gekenmerkt door tekenen, wonderen en krachten (2 Kor. 12: 12), en deze bestonden toen niet meer. 

Volgens de Griekse tekst van 1 Kor. 4: 9 moet men lezen: „Ons, de laatste apostelen”, want het 

woord „eschatos” betekent „laatste”, al kan het de overdrachtelijke betekenis hebben van „minste” 

of „laagste”. 

Waar Paulus de laatste openbaringen heeft ontvangen, waren er na hem geen profeten meer, name-

lijk mensen die de woorden Gods horen en doorgeven. De andere profeten van het N.T. kunnen dit 

gedaan hebben zonder iets geschreven te hebben. 

De getuigenis van de apostelen en de profeten vormde een fundament, dat op Christus, de Hoek-

steen rustte. 

Men bemerkt dat er in 2 Tim. 2: 2 en 4: 5 geen sprake meer is van apostelen of profeten. 
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Uit bovenstaande zullen we moeten besluiten, dat de apostelen en profeten van Ef. 4: 11 er slechts 

voor een tijd waren. In de N.V. staat, dat ze door God waren gegeven „om de heiligen toe te rusten 

tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. Volgens een meer letterlijke verta-

ling, kan men lezen: „voor het opnieuw toebereiden (katartizó) van de heiligen, tot-in werk der 

bediening, tot-in opbouw van het lichaam van Christus”. Waar een nieuwe bedeling begonnen 

was, moest alles opnieuw toebereid worden door de apostelen en de profeten. Daarna waren er nog 

„evangelisten”, „herders” en „leraars”, zoals ook blijkt uit 2 Tim. 2: 2 en 4: 2-5. Deze hadden geen 

nieuwe openbaringen meer (zoals de profeten), maar moesten getrouw en bekwaam zijn (2 Tim. 2: 

2). 

 

-V-. „Wat is „liefde in de Geest” (Kol. 1: 8)?” 

 

-A-. Men kan dit vers vergelijken met Rom. 14: 17: „in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door 

de heilige Geest” (Grieks: „in heilige Geest”) en Rom. 15: 30 „Ik vermaan u bij onze Here Jezus 

Christus en bij de liefde des Geestes”. Het voorzetsel „in” heeft dikwijls de betekenis van: „in de 

kracht van”. Kol. 1: 8 betreft de geestelijke liefde, door de heilige Geest verwekt, in zijn kracht uit-

gewerkt. 

 

De ballingschap van Juda 
 

Vraagt men aan iemand, met enige Bijbelkennis: „Hoe lang duurde de ballingschap van Juda in Ba-

bylonië?”, dan zal bijna steeds het antwoord zijn: „Zeventig jaar”. Zelfs degene, die goed met het 

O.T. vertrouwd is, zal misschien hetzelfde antwoord geven. Want hij zal denken aan de 70 jaar 

waarover de volgende schriftplaatsen handelen: 

 

2 Kron. 36: 21 „Om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: 

totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het 

gerust, om zeventig jaar vol te maken.” 

 

Jer. 25: 11, 12 „Dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. 

Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren; maar na verloop van 

zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord des Heren, hun onge-

rechtigheid bezoeken” 

 

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

Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats 

terug te brengen.” 

 

Dan. 9: 2 „In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het geval van 

de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de 

puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.” 

 

Natuurlijk staan deze schriftplaatsen in verband met de ballingschap van Juda, maar, bij aandachtig 

lezen, zal men bemerken dat er niet uitdrukkelijk gezegd wordt, dat deze ballingschap 70 jaar zou 

duren. Er staat: 

 

1. Het land (Palestina) zal 70 jaar woest liggen. 

2. De volken (namelijk de volken rondom Palestina, Jer. 25: 9) zullen de koning van Babel 70 jaar  

 dienstbaar zijn. Zelfs als men Juda bij die volken zou rekenen, dan is er sprake van  

 dienstbaarheid, niet van ballingschap. 

3. De 70 jaar betreffen meer rechtstreeks Babel (Jer. 25: 12; 29: 10). 

4. Ook Dan. 9: 2 handelt over de duur van de „puinhopen”, en niet over de duur van de balling-
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schap. 

 

Om beter in te zien waarover het gaat bij die 70 jaar, zal het goed zijn de betekenis na te gaan van 

een paar termen van de Hebreeuwse tekst. 

 

In Jer. 25: 11 is „oord van puinhopen” de vertaling van een woord, dat de meer algemene betekenis 

heeft van „woest land”. De S.V. schrijft „woestheid”. In Ps. 102: 7 en Jes. 48: 21, wordt het dan ook 

vertaald door „woestijn”. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Dan 9: 2, waar we beter lezen „woest-

heid van Jeruzalem” dan „puinhopen van Jeruzalem”. Waar Daniël verwijst naar Jeremia, betreft 

het hier ook meer de woestheid, of treurige toestand, van het land in zijn geheel, dan letterlijke 

„puinhopen” in Jeruzalem. 

 

In de S.V. leest men in Jer. 29: 10 „zeventig jaren te Babel”. Maar het Hebreeuwse voorzetsel „le” 

(door „te” vertaald) duidt in het algemeen een richting aan tot iets. De N.V. schrijft dan ook: “voor 

Babel”, d.w.z. „ten opzichte van Babel”. 

 

Men zal dus inzien, dat er sprake is van 70 jaar heerschappij en onderdrukking van de volken 

rondom Palestina door de koning van Babel, en van een tijdperk van 70 jaar gedurende hetwelk Pa-

lestina zich in een zeer ongunstige toestand bevindt. Van de juiste duur van de ballingschap van 

Juda is er eigenlijk geen sprake. 

 

Dit wordt bevestigd door hetgeen men uit de geschiedenis en de opgravingen kent. Babel werd door 

Kores ingenomen in 539. Dit was dus het einde van de overheersing van Babel, en ook - in principe 

- het einde van Israëls ballingschap, daar Kores in zijn 1ste regeringsjaar het Edikt uitvaardigde be-

treffende het herstellen van de Tempel en het wederkeren van de ballingen (Ezra 1: 1-4). Het was 

echter eigenlijk pas in 538 dat Zerubbabel met een deel der Israëlieten terugkeerde. 

 

Als men die 70 jaar letterlijk opvat, zou de heerschappij van Nebukadnezar, de koning van Babel, 

over de volken rondom Palestina begonnen zijn in het jaar 609. Men weet dat Nabopolassar (de va-

der van Nebukadnezar) een verbond sloot met Cyaxares, de koning van het Medische rijk, en dat ze 

samen Ninevé veroverden in 612, ten koste van de Assyriërs. Daarna kwam Elam (het zuiden van 

het tegenwoordige Iran) en het gebied van de Eufraat tot Palestina en Syrië onder de invloed van 

Babel. Ook Harran (ten noordoosten van Palestina) werd door de Babyloniërs veroverd. De koning 

van Assyrië kreeg echter hulp van Farao Necho, en uit 2 Kon. 23: 29, 30 blijkt dat Josia, de koning 

van Juda, Necho tegemoet ging, maar te Megiddo gedood werd. Dat was in het jaar 609. Joahaz, de 

opvolger van Josia, regeerde slechts 3 maanden en werd gevangen genomen door Farao Necho. Een 

boete werd op Palestina gelegd en Eljakim, de zoon van Josia (onder de naam van Jojakim), door 

Necho koning gemaakt (2 Kon. 23: 31-34). Jojakim gaf zilver en goud aan Necho en legde het land 

een heffing op. In 606 trok Nebukadnezar op tegen Jeruzalem (Dan. 1: 1) en hij versloeg Necho te 

Karkemisj in 605 (Jer. 46: 2). Hij veroverde Jeruzalem datzelfde jaar (Dan. 1: 2). 

 

Men ziet uit het voorgaande, dat de heerschappij van Babel over de landen rondom Palestina inder-

daad begon rond het jaar 609 en dat Palestina in een treurige toestand verkeerde sinds 609, toen Jo-

sia gedood werd, Joahaz gevangen genomen en Jojakim vazal van Farao Necho werd. 

 

De eigenlijke ballingschap begon echter pas in 587, toen koning Zedekia werd gegrepen, verblind 

en naar Babel gevoerd. De Tempel en ook vele huizen werden verbrand en het volk in ballingschap 

gevoerd (2 Kon. 25: 6-12). In verband hiermee zegt Jer. 52: 27: „Zo werd Juda uit zijn land in bal-

lingschap weggevoerd”. 

 

Het blijkt dus, dat de totale ballingschap begon in 587 en - in principe - eindigde in 539, maar feite-

lijk in 538, onder Zerubbabel. Die ballingschap duurde 49 jaar, d.i. 7 sabbatsperioden van 7 jaar. 
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Het land bleef in een toestand van woestheid tussen 609 en 539, dus 70 jaar, het tijdperk gedurende 

welke ook de volken rondom Palestina de koning van Babel dienstbaar waren. 

 

Zoals in ons werkje De zeventig „weken” van Daniël 9 aangeduid is, lopen de 7 eerste jaarweken 

van Dan. 9 van 588 tot 539, en stemmen praktisch overeen met de 49 jaar ballingschap.  

  

 

WAT IS DE „EEUWIGE GEEST” VAN HEB. 9 : 14? 
 

Sommigen denken dat „eeuwige geest” de Heilige Geest aanduidt. Maar de Griekse tekst luidt 

„door geest” en niet „door de geest”. 

 

Anderen, verwijzende naar Heb. 7: 16 „krachtens een onvernietigbaar leven”, menen dat „eeuwige 

geest” verwijst naar het „eeuwige” leven van Christus, Die „de Geest” bezat. Franz Delitzsch, een 

der beste kommentators van de brief aan de Hebreeën, meent (blz. 96 van zijn Kommentaar), dat 

„pneuma aioniou” de „eeuwige goddelijke persoonlijkheid” is van de Here Jezus, zijn inwendig we-

zen, dat zijn vlees heeft omgevormd in „geest” bij zijn opstanding. Hij verwijst hiervoor naar 1 Kor. 

15: 45 en 2 Kor. 3: 17, en voegt er bij, dat dit „inwendig wezen” van Christus hier „eeuwige geest” 

wordt genoemd, omdat het „absoluut, goddelijk en zuiver zelfbepaald” is. 

 

Maar 1 Kor. 15: 45 „de laatste Adam (werd) een levendmakende geest” betreft zijn bestaanswijze 

na de opstanding, en niet het wezen van de Here toen Hij nog de mensen gelijkend was. Ook 2 Kor. 

3:17 verwijst niet naar die vorige bestaanswijze. 

 

De uitleg van Heb. 9: 14 werd moeilijk gemaakt door de vertaling van „aioniou” door „eeuwige”. 

De termen „olam” van de Hebreeuwse Schriften en van „aion” van de Griekse, duiden steeds een 

tijdperk van lange (of onbepaalde) duur aan, gedurende hetwelk God de schepping op een bepaalde 

wijze bestuurt. Zo spreekt Pred. 1: 10 van de tijden (olamim) „die vóór ons waren”; Ef. 2: 7 van de 

„komende eeuwen (aionen)” en Gal. 1: 4 van de „tegenwoordige boze wereld (aioon) 

 

In de oude Joodse literatuur wordt dikwijls gehandeld over de tegenwoordige „olam”, in tegenstel-

ling met de toekomende, die begint bij de komst van de Messias. 

 

Al de schriftplaatsen waar de termen „olam” en “aioon” (of afgeleide woorden) worden gebruikt, 

zijn veel duidelijker als men zich houdt aan de betekenis van een tijdperk (aioon) waarvan de duur 

gewoonlijk niet bepaald wordt, maar die nooit eindeloos is. 

 

Men heeft echter toch gemeend, dat men in Rom. 16: 26 wel verplicht is „aioniou theou” te vertalen 

door „eeuwige God”. Maar het feit dat God niet beperkt wordt door ons begrip van tijd, dat Hij IS, 

kan niet uitgedrukt worden door een woord dat aangepast is aan tijdperken betreffende schepselen. 

De goddelijke „eeuwigheid” heeft niets te stellen met het menselijke tijdsbegrip. 

 

God verwezenlijkt zijn heilsvoornemen door de aionen heen, waarin Hij de schepping in verschil-

lende toestanden plaatst. Heb. 1: 2 zegt dat God de aionen gemaakt heeft (volgens de Griekse tekst). 

Na de tegenwoordige (boze) aioon, komt de toekomende aioon (van het Koninkrijk op aarde) en 

daarna de aioon van de nieuwe hemel en aarde (Op, 21). 

 

Het is in de zin, dat God de Maker en Bestuurder is van de aionen, dat Paulus in Rom. 16: 26 de 

uitdrukking “de aionische God” (of „de God der aionen”) gebruikt, na in vers 25 gesproken te heb-

ben over het geheimenis,  „eeuwenlang” (eigenlijk “in aionische tijden”) verzwegen. 
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De letterlijke vertaling van Heb. 9: 14 is dus: „die, door middel van aionische geest, Zichzelf als een 

smetteloos offer aan God gebracht heeft”. We moeten nu onderzoeken wat „aionische geest” bete-

kent. 

Allereerst moeten we er aan denken, dat het woord „geest” verschillende betekenissen kan hebben. 

We willen hier alleen verwijzen naar de betekenis „Heilige Geest”, de goddelijke Persoon, en die 

van „geest”, de geestelijke gave van de Heilige Geest. Deze laatste betekenis vindt men bijv. in: 

 

 Hand. 2:18:       „zal Ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren”; 

 1 Kor. 2:4:       „maar met betoon van geest en kracht”; 

 Gal. 3:5:       „Die u de geest schenkt en krachten onder u werkt”; 

 1 Thess. 5:19, 20: „Dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet”. 

 

Dezelfde betekenis komt ook voor in Heb. 2: 4: „Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door de 

tekenen en wonderen en velerlei krachten, en door (de) heilige geest toe te delen naar zijn wil”. 

Ook uit nog menige andere Schriftplaats blijkt het, dat het in de eerste plaats - tenminste gedurende 

de tijdperken der Evangeliën en der Handelingen - de bijzondere geestesgaven betreft, die ook de 

gelovigen hadden met Pinksteren, en die gedurende de gehele tijd der Handelingen doorgingen. De-

ze zichtbare gaven van de Heilige Geest waren toen tekenen van de nabijheid van de wederkomst 

des Heren in heerlijkheid, van het aanbreken van de toekomende aioon. Want gedurende die aioon 

zullen dergelijke gaven en krachten regel zijn. 

 Zo lezen we bijv. in: 

 Jes. 44: 3: „Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost”; 

 Joël 2: 28, 29: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, uw  

 zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen  

 zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen  

 mijn Geest uitstorten”. 

 Heb. 6: 5 spreekt over die „krachten der toekomende aioon”, en in vers 4 is er sprake van  

 degenen, die eens verlicht geweest waren, van de hemelse gave genoten hadden, deel  

 gekregen hadden aan heilige geest, en daarna afgevallen waren. Voor deze was het  

 onmogelijk weer opnieuw tot bekering te komen; zij zullen door een aionisch oordeel  

 getroffen worden (vs. 2).  

 Heb. 10: 26, 27 handelen over dergelijke mensen die opzettelijk zondigen en voor wie er  

 alleen een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur overblijft. 

 Mat. 12: 22-32 leert ons dat er in dergelijke gevallen sprake is van een „lastering van de  

 geest” (vs. 31), die hen niet zal vergeven worden, „noch in deze aioon, noch in de  

 toekomende”. Waarin bestond die lastering? In het aan Beëlzebul toeschrijven van de  

 genezingen en van de andere krachten en wonderen, die de Here deed door „goddelijke  

 geest” (vs. 28), namelijk door de geestelijke gaven, die Hem geschonken waren door de  

 Heilige Geest. 

We menen dus, dat in Heb. 9: 14 „aionische geest” de kracht aanduidt, die door de Heilige Geest 

werd gegeven, de kracht die alle gelovigen zullen krijgen gedurende de toekomende aioon. Toen de 

Here Jezus Zichzelf als een smetteloos offer heeft gebracht, deed Hij dit als „Zoon des mensen” (en 

niet als „God”). Het was door de geestelijke gave, dat Hij het gezag (en dan ook de kracht) had zijn 

leven af te leggen en het weder te nemen (Joh. 10: 18). 
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Uit de Schriften 

 

 

XXXIV No. 7 JULI 1962. 

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

DE ZAKELIJKE RANGSCHIKKING 
 

We gaven in het septembernummer (1961) de letterkundige struktuur van de Openbaring. In de vol-

gende bespreking zullen we deze niet volgen, maar een andere richting  nemen, een die berust op de 

zakelijke indeling. 

 

Deze indeling bevat o.i. vier hoofdpunten: 

 

I.-Israël met zijn zeven gemeenten 2, 3, zijn 144000 verzegelden, 7, zijn Vrouw en Mannelijke 

Zoon, 12, zijn schaar uit de grote verdrukking, 7, zijn twee getuigen, 11. 

 

II-De Wereldrijken en de Wereldheersers, inhoudend het beeld van Dan. 2, de vier Dieren van Dan. 

7, de samensmelting, Op. 11, hun wereldheersers, uitlopend op Draak, eerste en tweede Beest, 12, 

13 met daarnaast het grote Babylon, 17, 18. 

 

III-Het inzetten van de Mensenzoon, 4, 5, als opener der zegelen en uitvoerder der oordelen Gods, 

6, 8, 16 met tussentonelen, 10, 14, 15. 

 

IV-De wederkomst des Heren, Zijn strijd en overwinning 

19, het oordeel over Satan en de twee Beesten, 20: 1-3. 

 

V-De toekomende eeuw. De oprichting van het Koninkrijk, de eerste opstanding, de overwinnaars, 

Satans laatste opstand 20, 14, 15. 

 

VI-De tweede toekomende eeuw. Het Nieuw Jeruzalem, 21-22: 5. 

 

VII-Slot 22: 6-21. 

 

We menen dat door deze groepering het verloop der gebeurtenissen het duidelijkst zal spreken. 

 

I. 

ISRAËL 

 

A. DE ZEVEN GEMEENTEN. 

 

1. Gods alwetendheid. 

 

Waar Openb. spreekt over nu nog toekomstige dingen, staan we voor het feit dat er namen van per-

sonen in staan die nog niet geboren zijn en die al negentien eeuwen geleden genoemd zijn. Maar is 

dit vreemd voor God die alle dingen van te voren weet? Noemt Hij in het O.T. ook niet twee per-

sonen die pas anderhalf a drie eeuwen later optraden (Cyrus, Josia). En worden er niet tal van bij-

zonderheden vermeld betreffende de geboorte en het leven van de Here Jezus. Verder, hoe is het 
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met de andere profetie over landen, volken en steden, die ook nu nog niet vervuld is, en nog ouder 

dan Openb. Men verwondere zich hierover niet in het minst, want hierin openbaart zich Gods alwe-

tendheid. Hem zijn alle dingen bekend, zij zijn „naakt en geopend” voor Hem. Hij weet ten volle 

hoe het plan der eeuwen zal verlopen tot in alle bijzonderheden en daarom kan Hij dit ook bekend 

maken. Hij heeft de zonde en haar werking, de menselijke factor in het drijven van de Boze ten vol-

le berekend, tot op elk onderdeel overzien; niets is buiten Hem omgegaan. 

 

Zo is Hem ook de gang der Openbaring bekend. Of deze nu twee, twee honderd of twee duizend 

jaar van te voren voorzegd is, dat doet aan haar betrouwbaarheid en zekerheid niets af, evenmin als 

aan haar vervulling. Ze is een profetie en toen Johannes ze neerschreef was er nog niets van ver-

vuld. En nu nog niet. Alleen moet ze ons leren zien dat ze niet over ons gelovigen uit de Christen-

heid handelt, die zich in deze negentien eeuwen gevormd heeft. Dit is vanzelf een heel belangrijk 

verschil. Laten we de Openbaring ten volle aan Israël geven, iets wat nog nimmer geschied is, naar 

we menen; die laten steunen op Daniël en het Boek zal vele geheimen prijs geven. 

 

Dat we de gemeenten van Op. 2 en 3 naar de eindtijd van deze eeuw moeten verschuiven, blijkt uit 

een vergelijking van de uitdrukkingen in hfdst. 2 en 3 met die van andere plaatsen in het Boek. Men 

legge naast elkaar 2: 3 en 13: 10b en 14: 12; 2: 9,10 en 13: 5-8, 2: 13 en 13: 2b; 2: 18a en 19 ; 12a; 

3: 3 en 16: 15a; 3: 12 en 20: 2; 3: 21 en 20 :4. 

 

2.De Brieven 

 

Efeze 

 

Openb. 2: 1-7. 

 

“Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: 

 

Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren 

wandelt: Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt 

verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar zijn het niet en dat 

gij hen leugenaars hebt bevonden; en gij hebt volharding en hebt verdragen om Mijns naams wil en 

gij zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk 

dan van welke hoogte gij gevallen zijt en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik 

tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat 

gij de werken der Nicolaïeten haat welke ook Ik haat. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

 

Wie overwint, die zal Ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is”. 

 

Over de engel der gemeente is al geschreven. Hij was de voornaamste priester of leider der synago-

ge. De gemeente is de groep die zich in de synagoge verzamelt. Als men deze Brief vergelijkt met 

die van Paulus, ziet men dat bij deze van genade sprake is, maar Johannes schrijft aan een geheel 

andere groep, n.1. Israëlieten die geen navolgers zijn van Paulus al zouden we aannemen dat die 

groep er in die dagen was. Men weet dat we die groep geheel toekomstig houden. 

 

Deze groep wordt geoordeeld naar zijn werken; deze worden bij alle gemeenten vereist. Van vol-

harding spreekt ook 13: 10 en 14: 13. De eerste liefde tot Christus is in zekere sleur overgegaan, 

men mist de vroegere warmte; dit wordt een vallen van een hoogte genoemd. De eerste werken. al 

bij de eerste komst had Christus vrucht gezocht aan de vijgenboom, maar niet gevonden. Nu doet 

Hij dit andermaal en wil dat men de werken doe die tot nationale zegen kan leiden, n.1. werken die 



Uit de Schriften 1962 Pagina 61 
 

der bekering waardig zijn, daaraan beantwoorden, Mt. 3:8.- De Nicolaïeten - de naam betekent: 

overwinnaars van het volk - worden nog eens genoemd in vs. 15. Mogelijk zijn dit de toekomstige 

aanhangers van, althans stemmers voor het Beest. Eerst worden hun werken veroordeeld, 1: 6 dan 

hun leer, vs. 15. - Wie een oor heeft, enz. vinden we zes maal in de Evangeliën: Mt. 11: 15; 13: 9, 

43; Mk. 4: 23; 7: 16; Lk. 14: 35 en acht maal in de Openb.: 2: 7,11, 17, 29; 3: 6, 13, 22; 13: 9; het 

getal acht behoort bij de opgestane Christus; samen veertien maal, een dubbel heilig zevenvoud. - 

De eerste keer gaat het over het aannemen van het Koninkrijk: als men dat wilde doen, was Johan-

nes Elia, de inleider tot het Koninkrijk. Maar de meesten hoorden niet, Mt. 13: 14, 15. Dit heeft God 

voorzien en daarom zal Hij eenmaal Elia zelf zenden; in Mt. 11: 15 staat dan ook niet: Elia die ko-

men zou (St. en Nwe Vert.) maar die komen zal. - De uitdrukking die oren heeft in de Ev. en: die 

een oor heeft, staat voor Israël geschreven. Ze kan echter alle gelovigen dienen. - De Geest zegt. 

We vinden deze uitdrukking acht maal in Openb,: 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22; Op. 22: 17. We me-

nen dat hier de Persoon van de Geest bedoeld wordt. Anderen houden de term voor het getuigenis 

van Jezus, die in 19: 10 de geest der profetie heet d.i. het profeterend getuigenis dat Christus aflegt 

of datgene dat zijn knecht Johannes of de engel over Hem aflegt. - Wie overwint. Deze uitdrukking 

is Paulus geheel vreemd. De Leden van het Lichaam hebben in Hem al overwonnen en zijn geeste-

lijke broeders, zijn in Hem meer dan overwinnaars, Rom. 6: 37. In zijn Zendbrieven spreekt dezelf-

de Johannes dat zijn hoorders en lezers ook al overwonnen hebben, Joh. 2: 13; 4: 4; 5: 4, 5. Maar 

zij, tot wie hij zich nu richt, moeten nog overwinnen. Van dit overwinnen spreekt 12: 11: overwon-

nen door het bloed des Lams, ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Ook in 21: 7 is 

sprake van het overwinnen. In Openb. is daar dus telkens sprake van, het woord overwonnen komt 

er zestien maal in voor, al wordt het ook gebruikt voor het Beest: 11: 7; 13: 7. Wie overwint zal al-

les beërven, 21: 7. - Eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Al in de toekomende 

eeuw zullen er bomen des levens zijn, boom staat hier voor: geboomte, zie Ez. 47: 12; hun vrucht 

tot spijze, hun loof tot geneesmiddel. Zij gaan over op de nieuwe aarde, Op. 22: 14. Paulus heeft het 

paradijs in de geest gezien, 2 Cor. 12:4, het wordt de overwinnaars als eerste belofte geschonken. 

 

Smyrna 

 

Openb. 2: 8-11. 

 

“En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: 

 

Dit zegt de Eerste en de Laatste die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw werken en uw 

verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de lasten dergenen die zeggen dat zij Joden zijn 

maar het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. 

Zie de Duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult 

een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des 

levens. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

 

Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden.” 

 

De Eerste en de Laatste zie 1: 18 en Jes. 41: 4; 44: 6; 48: 12, titel voor Jahweh. - Christus werd 

dood, Gr. en herleefde - De verdrukking en armoede komen door het niet kunnen kopen of verko-

pen, 13: 16, 17. - Geestelijk zijn zij echter rijk - Die zeggen dat zij Joden zijn. Heeft men dit ooit 

wel eens in een christelijke kerk gehoord? Daarbij een synagoge van Satan. De woorden zijn zinle-

dig als men het vers niet neemt zoals het er staat en daarin mensen ziet die zich huichelachtig voor 

Joden uitgeven, om een of andere reden, zonder het te zijn. .- Het lijden zal er komen door het ge-

haat worden, Mt. 24: 9, 10, er zullen er door de Duivel in de gevangenis geworpen worden, dit doet 

hij mogelijk persoonlijk als hij op de aarde is geworpen, maar de verdrukking zal slechts tien dagen 
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duren; men neme dit ook meer letterlijk, niet symbolisch voor een onbepaalde tijd. - De krans des 

levens, waarover ook Jak. 1: 12 spreekt, is geen teken van heerschappij maar de beloning op het 

volharden..- Verder als belofte het niet beschadigd worden van de tweede dood, wat niet anders kan 

betekenen dan: niet in de tweede dood komen. 

 

Pergamus 

 

Openb. 2: 12-17. 

 

„En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamus. 

Dit zegt Hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft: Ik weet waar gij woont, daar waar de troon 

des Satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet 

in de dagen van Antipas mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar 

ik heb enkele dingen tegen u; dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam, 

die Barak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen dat zij afgodenoffers zouden eten en hoere-

ren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïeten vasthouden. Bekeer 

u dan, maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns 

monds. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

 

Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op 

die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt”. 

 

Het tweesnijdend scherpe zwaard. Deze bijvoeging wordt gebruikt als zinspeling op het feit dat de 

„dwaling van Bileam” met het zwaard gericht is. Hierbij werd ook hij met het zwaard gedood, 

Num. 31: 8. Bij Christus is dit een figuurlijk zwaard, een dodende straal die volgt op of gepaard 

gaat met Zijns oordeels uitspraak. - De troon van Satan zal eenmaal, als hij uit de hemel geworpen 

is, te Pergamus staan, hierop zal de vijfde schaal worden geworpen, Op. 16: 10. - Voor dien zal An-

tipas gedood worden. Deze man moet nog geboren worden, maar hij is niet het enige voorbeeld van 

mensen van wie lang voor hun geboorte de naam al genoemd werd; hetzelfde geldt Josia, 1 Kon. 

13: 2 en Cyrus, Jes. 45: 1. - Voor de verleiding van Bileam zie men Num. 25: 1 en 31: 16 e.v., ze 

betreft de grofste wijze van afgodendienst: hoererij tot godsdienst gemaakt en godsdienst tot hoere-

rij. Dit kwam in vele afgodische systemen voor en zal ook weer in de toekomst plaats vinden. - 

Daarnaast zal de leer der Nicolaïeten voorkomen; wat deze inhoudt is niet met zekerheid te zeggen. 

- De overwinnaars wordt verborgen manna beloofd. Het gelovige overblijfsel van het zaad der 

Vrouw zal evenals deze gevoed worden doordat God andermaal manna uit de hemel zal geven, 

manna dat nu nog verborgen is; hemels koren als teerkost ter verzadiging, Ps. 78: 24, 25. - Een 

nieuwe naam voor een nieuw Israël is beloofd in Jes. 62: 2. Deze is nu nog onbekend, maar de ver-

binding ervan met de witte steen kan een aanwijzing zijn dat dit een plaats als priester inhoudt; 

Aaron droeg de naam der zonen Israëls in steen gegraveerd. Dit zal een bewijs zijn van het over-

winnaar zijn geweest en in tegenstelling staan tot het merkteken van het Beest. 

 

Thyatira 

 

Openb. 2: 18-29. 

 

“En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: 

Dit zegt de Zoon Gods die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: Ik weet 

uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken die meer 

zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izébel laat begaan die zegt dat zij een pro-

fetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb 



Uit de Schriften 1962 Pagina 63 
 

haar tijd gegeven zich te bekeren maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar 

op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven breng Ik in grote verdrukking, als zij zich 

niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zul-

len inzien dat Ik het ben die nieren en harten doorzoekt en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw 

werken. Maar Ik zeg tot u allen, die voorts te Thyatira zijt en deze leer niet hebt en die niet gelijk zij 

zeggen, de diepten des Satans hebben leren kennen: Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt 

houdt dat vast totdat Ik gekomen ben. 

 

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de Volken 

en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van 

mijn Vader ontvangen heb en Ik zal hem de morgenster geven. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 

 

Het is alleen hier in de Openb. dat de naam: de Zoon Gods voorkomt. We vinden deze in het Joh. 

Ev. 8 maal: 1: 34, 50; 5: 25; 6: 69; 9: 35; 11: 4, 27; 20: 31 en in de Joh. Brief 7 maal; 1 Joh. 3: 8; 4: 

5; 5: 5, 10a, 12b, 13, 20; en in Op. in 2: 18. Samen dus 16 maal. Overigens nog 12 maal; totaal 28 

maal. - De ogen als een vuurvlam zullen alles onthullen en de boosdoeners verschrikken. - De voe-

ten als koperbrons wijzen op het komende gericht. - Is er veel te prijzen, er is ook te laken. Er is een 

vrouw die zich een profetes noemt, maar haar leer doet denken aan die van Bileam, maar is nog 

meer georganiseerd. Zij staat daarbij in die gemeente, niet als Bileam er buiten. Haar is tijd tot be-

kering gegeven, maar zij wil zich van haar zondige afwijking niet bekeren. De straf zal volgen over 

haar en haar kinderen en alle gemeenten zullen weten dat Hij loon naar werken geeft. Aan de over-

winnaars zal macht gegeven worden over de Volken om die te regeren met een ijzeren staf en hun 

boosdoeners te verpletteren. Zij zullen hierin Christus behulpzaam zijn aan wie, volgens Ps. 2: 9 

hetzelfde is toegezegd. - Bileam voorzei al dat er een Ster zou opgaan uit Jakob en een scepter uit 

Israël zou opkomen; die zou de landpalen der Moabieten verslaan en de kinderen van Seth versto-

ren; Num. 24: 17. Deze Ster oefent dus ook gericht uit. In Op. 22: 16 noemt Christus zich de blin-

kende Morgenster. Wie mede een Morgenster ontvangt, zal mede gericht uitoefenen. 

 

NOTA VAN DE REDACTIE. 

 

In dit nummer beginnen we met het vervolg van de studie over het boek Openbaring, door onze zeer 

betreurde G. J. Pauptit, aangevangen in het september nummer van 1961. 

 

Het handschrift, dat hij heeft nagelaten, is niet volledig: Hoofdstuk V ontbreekt. Het overige hebben 

we zo goed mogelijk gerangschikt. 

 

Er zijn nog een groot aantal losse bladen, maar de meesten schijnen vervangen te zijn door hetgeen 

we doorgeven. Er bestaat nog een zeer kleine hoop dat ook de tekst van Hoofdstuk V zou kunnen 

ontdekt worden. 

 

Het deel waarmee we in dit nummer beginnen, zal ongeveer 113 blz. druk omvatten. Waar we ook 

nog talrijke andere stukken zouden willen opnemen, schijnt het aangewezen met U.d.S. nog voort te 

gaan tot einde 1963. 

 

Mevr. v. d. Nobelen is ons zeer behulpzaam geweest met het uitzoeken der zeer talrijke, met de 

hand geschreven, bladen en met het typen van de gehele studie, 
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Tongen of talen? 
 

door S. VAN MIERLO. 

 

Moeten we, volgens de Schrift, een onderscheid maken tussen „spreken in tongen” en „spreken in 

talen”? Wordt met de term „glossa” een wartaal bedoeld, niet een goed gearticuleerde taal, die vol-

gens bepaalde regels samengesteld is? Werd er, bij het Pinkstergebeuren anders dan in vreemde ta-

len gesproken? Sprak Paulus, in zijn eerste brief aan de Korintiërs, over het uitstoten van ongearti-

culeerde klanken of van een reeks woorden zonder redelijke samenhang? 

 

Een Schriftuurlijk antwoord op dergelijke vragen is van belang voor het praktische leven, want 

sommigen beweren, dat men door een bijzondere geestesdoop „in tongen” kan spreken, namelijk 

allerlei klanken uiten, die gewoonlijk niets uitstaande hebben met een bekende mensentaal. Welnu, 

om een Schriftuurlijk antwoord te krijgen, moet men Gods geschreven Woord zelf laten spreken, en 

allereerst de betekenis van de term „glossa” leren kennen, zoals deze gebruikt wordt op verschillen-

de plaatsen in de Schrift. 

 

1
e
. De grondbetekenis van „glossa” is zonder twijfel „tong”, namelijk de lichamelijke tong. Dit 

blijkt bijv. uit Mark. 7: 33 „raakte zijn tong aan” en Jak. 3: 5 „Zo is ook de tong een klein lid”. De 

overeenstemmende Hebreeuwse term „lasjon” heeft dezelfde grondbetekenis. 

 

In overdrachtelijke zin wordt „glossa” bijv. gebruikt in Hand. 2: 3 „tongen als van vuur” (waar het 

verschijnsel, dat op vuur geleek, min of meer de vorm had van tongen) en in Hand. 2: 26 „Daarom 

is  mijn tong verblijd” (een vrije aanhaling van Ps. 16: 9, waar men leest „juicht mijn ziel”). 

 

Meestal duidt „glossa” echter een taal aan, zoals dit ook het geval is met „lasjon”.  

 

In verband met ons onderwerp, halen we (volgens de Nieuwe Vertaling) de volgende schriftplaatsen 

aan, waar steeds „glossa” gebruikt wordt: 

 

 Mark. 16: 17  „in nieuwe tongen zullen zij spreken”. 

 Hand. 2: 4  „en begonnen met andere tongen te spreken”. Hand. 2:11 „wij horen hen in  

   onze eigen taal” . 

 1 Kor. 12: 10  „en de ander allerlei tongen, en weer een ander vertolking van tongen”. 

 1 Kor. 12: 28  „verscheidenheid van tongen”. 

 1 Kor. 12: 30  „Spreken soms allen in tongen?” 

 1 Kor. 13:1  „Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak”. 

 1 Kor. 13: 8  „tongen, zij zullen verstommen”. 

 1 Kor. 14: 2  „Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want  

   niemand verstaat het”. 

 1 Kor. 14: 4  „Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf”. 

 

Men zie ook Hand. 10: 46; 19: 6; 1 Kor. 14: 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 39. 

 

De lezer kan nagaan dat de N.V. de term „glossa” alleen in Hand. 2:11 door „taal” heeft vertaald, 

terwijl de S.V. steeds „taal” schrijft. We zullen hierna onderzoeken of er een goede reden bestaat 

om het woord „tong” te gebruiken in dergelijke teksten. 

 

De term „glossa” wordt ook, volgens de spraakfiguur metonymia, gebruikt voor mensen of volken, 

die een bepaalde taal spreken. Zo in Rom. 14: 11 en Fil. 2:11 (een aanhaling van Jes. 45: 23), waar 
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de N.V. ten onrechte „tong” schrijft). Verder, in Op. 5: 9; 7: 9; 10: 11; 11: 9; 13: 7; 14: 6 en 17: 15. 

 

2
e
. Nu willen wij nagaan of er een aannemelijke reden is om te veronderstellen, dat „glossa” in het 

boek der Handelingen soms een andere betekenis heeft dan „taal”. 

 

Zoals al gezegd, schrijft de S.V. in Hand. 2: 4 (zoals ook op al de andere plaatsen waar „glossa” de 

letterlijke tong niet aanduidt) „talen”. De N. V., die steeds „tongen” tracht te gebruiken, is wel ver-

plicht „taal” te schrijven in Hand. 2:11, want al de aanwezigen hoorden de Apostelen in hun eigen 

taal spreken. 

 

De Griekse tekst van Hand. 2: 6 „een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken” gebruikt het 

woord „dialektos”, dat we ook vinden in Hand. 21: 40; 22: 2 en 26: 14: „(Hebreeuwse) taal”. Het 

verschil tussen „dialektos” en „glossa” bestaat alleen hierin, dat de eerste term de nadruk legt op het 

spreken. Het gaat over de gesproken taal. 

 

Laat ons er de aandacht op vestigen, dat in Hand. 2: 4 het woord „ander” de vertaling is van „hete-

ros”, namelijk „andersoortig”  Dit woord is zeer wel passend waar het gaat over verschillende talen, 

namelijk degene waarover in vers 11 wordt gesproken. Het is niet goed in te zien waarom men in 

Hand. 2: 4 zou moeten denken aan iets anders dan aan goed gearticuleerde talen. 

 

Weliswaar hebben sommigen op het werkwoord „apophtheggomai” gewezen, door „uitspreken” 

vertaald. Waar dit woord bij de Heidenen soms gebruikt werd in verband met de wartaal van de 

priesteressen (Pythia) van Apollo te Delphi, van de waarzeggende Sibyllen enz., heeft men ge-

meend, dat ook de christenen, in geestvervoering (zoals de Israëlieten in 1 Sam. 10: 5, 6,; 19: 20-24 

en 1 Kon. 18: 29), allerlei onsamenhangende klanken hebben uitgestoten. Maar dan maakt men 

geen verschil tussen de extatische Heidenen en de door Gods Geest gedreven gelovigen. Feitelijk 

heeft het werkwoord „apophtheggomai” eenvoudig de betekenis van „luid” of „met klem” spreken. 

Hetzelfde woord vindt men in Hand. 2: 14 voor het spreken van Petrus en in Hand. 26: 25 voor Pau-

lus, waar hij juist zegt: “Ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid” (eigenlijk: „Ik ben niet 

gek, maar ik spreek (met klem) woorden van waarheid en van gezond verstand”). 

 

Het blijkt dus, dat we in Hand. 2: 4 moeten denken aan verschillende bestaande talen, die gesproken 

werden in de landen die verder worden opgenoemd. Ook in Hand. 10: 46 en 19: 6 is dit het geval. 

 

Men heeft echter beweerd, dat Hand. 2 niet getrouw kan weergeven wat er werkelijk, geschiedkun-

dig, gebeurd is. Men zegt dat dit schriftdeel soms doet denken aan talen en soms aan extatische 

„tongen”. Dit laatste zou blijken uit het spotten van vs. 13, want werkelijke talen zouden geen aan-

leiding kunnen geven tot spot. Maar men vergeet dan, dat in de verzen 5 tot 12 wordt gesproken 

over Joden, die hoorden spreken in hun eigen taal en die niet gespot hebben, maar buiten zichzelf 

waren van verwondering; terwijl alleen vers 13 spreekt over „anderen” (heteros), namelijk ander-

soortigen, die blijkbaar geen van die talen verstonden en bijgevolg begonnen te spotten. Als men 

goed let op de gebruikte woorden, vervalt dit argument dus. 

 

Sommige critici zeggen ook, dat er geen sprake geweest kan zijn van verschillende talen, want dat 

er alleen Joden waren, volgens vs. 5. Weliswaar moeten we uit Hand. 2: 14.-37 besluiten dat ze al-

len de toen gebruikte Griekse taal (koïnè) kenden, omdat ze Petrus verstonden toen deze zich tot 

hen richtte, maar daarbij konden ze zeer goed ook de eigen taal gebruiken waarin zij geboren waren 

(vs. 8). 

 

Uit het voorgaande blijkt, dat men aan een „spreekwonder” moet denken toen de Apostelen de talen 

konden spreken van de verschillende plaatsen waar de aanwezige Joden geboren waren. Er was 

geen „hoorwonder” in de zin, dat de aanwezigen hun eigen moedertaal gehoord zouden hebben 
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door te luisteren naar een veronderstelde wartaal. 

 

3
e
. We kunnen nu overgaan tot de eerste brief aan de Korintiërs. Waarom gebruikt de N.V. hier ook 

steeds „tong”? Waarschijnlijk omdat men in deze tijd meer algemeen van mening is, dat Paulus 

spreekt over het uitstorten van ongearticuleerde klanken of onsamenhangende woorden, zoals bij de 

Heidenen. Deze veronderstelde wartaal wordt dan door de term „tong” aangeduid. 

 

We moeten dus onderzoeken of de Apostel werkelijk heeft gesproken over iets anders dan werkelij-

ke talen. Wanneer we dit doen, moeten we er aan denken, dat hij, juist in verband met deze zaak, er 

de nadruk op legt, dat we geen (jonge) kinderen moeten zijn in het verstand (1 Kor. 14: 20). Deze 

vermaning betreft ook ons, en we moeten dan ook op verstandige wijze alle aanwijzingen onder-

zoeken, die kunnen bijdragen tot het onderkennen van hetgeen Paulus bedoelt met „glossa”. 

 

In paragraaf 2 hebben we al aangetoond, dat er in het boek der Handelingen geen goede reden ge-

vonden kan worden om te denken aan iets anders dan aan werkelijke talen. Daarbij moeten we niet 

vergeten dat de Here zelf heeft gezegd (in verband met het toen nabij zijnde Koninkrijk), dat de ge-

lovigen met „nieuwe talen” zouden spreken (Mark. 16: 17), Deze Schriftplaats, waar „glossa” voor 

het eerst gebruikt wordt in de zin van „taal”, geeft ons al een nuttige aanwijzing, namelijk door het 

gebruik van het meervoud. Veronderstel dat „glossa” zou wijzen op onsamenhangende klanken of 

woorden, die men door het woord „tong” zou kunnen aanduiden, dan zou men moeilijk kunnen 

spreken van verscheidene „tongen”. Een taal vormt een door regels bepaalde eenheid, samengesteld 

uit betekenisvolle woorden en zinsneden, en daarom verschilt de ene taal van de andere. Maar een 

reeks onsamenhangende klanken of woorden vormt geen dergelijke eenheid, en er bestaat dan ook 

geen werkelijk verschil tussen dergelijke groepen klanken of woorden. Mogelijk zou er nog een ze-

ker onderscheid kunnen bestaan tussen de „tongen” van verschillende personen, maar dit is zeer ze-

ker niet het geval tussen de klanken of woorden die een bepaalde persoon zou uitstoten. Het zou 

steeds dezelfde „wartaal” zijn. Men kan dus niet zeggen, dat hij in verschillende tongen zou spre-

ken. Welnu, Paulus verwijst naar het spreken van meerdere „glossai”, door een en dezelfde persoon, 

bijv. in 1 Kor. 12: 10; 14: 5, 6, 18. 

 

Een tweede aanwijzing vinden we in het gebruik van het woord „hermèneia”, dat voorkomt in 1 

Kor. 12: 10 en 14: 26, waar de N.V. respectievelijk „vertolking” en „uitlegging” schrijft. Maar de 

werkelijke betekenis is veeleer „vertaling”, zoals blijkt uit het gebruik van het werkwoord „hermèn-

euo” in Joh. 1: 39 („vertaald”); 1 ; 43 („vertaald”); 9: 7 („vertaald”); Heb. 7: 2 („uitlegging”, maar 

ook hier betreft het de vertaling van de naam Melchizedek, door „koning der gerechtigheid”). Voor 

„uitleggen” gebruikt de Griekse tekst het werkwoord „diermèneuo” (zie Luk. 24 ; 27; Hand. 9: 36, 

waar de Hebr. term Tabitha „hinde” betekent, Grieks: „dorcas”). 

 

Hetgeen in (vreemde) talen werd uitgesproken, moest niet alleen „vertaald”, maar de betekenis er 

van moest ook uitgelegd worden. Daarom wordt „diermèneuo” gebruikt in 1 Kor. 12: 30; 14: 5, 12, 

27, en het naamwoord „diermèneutès” (uitlegger) in 1 Kor. 14: 28. 

 

Het is duidelijk, dat men kan vertalen (en daarbij ook uitleggen) hetgeen in een bepaalde taal wordt 

gesproken, maar bij een „tong” kan men niet van „vertalen” spreken. Alleen „uitleggen” zou hier de 

gepaste term geweest zijn. 

 

Verder spreekt 1 Kor. 13: 1 in het algemeen over talen der mensen en der engelen. Welnu, de men-

selijke talen zijn geen wartalen. Dit vers leert ons daarbij, dat er ook engelentalen bestaan, en we 

zullen verder gebruik maken van deze mededeling. Zie ook 2 Kor. 12: 4 en Op. 14: 2, 3 voor derge-

lijke talen. 
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Een vierde aanwijzing geeft ons 1 Kor. 13: 8, waar we lezen dat de talen „zullen verstommen”. Het 

Griekse werkwoord „pauomai” betekent „ophouden” (zie bijv. Luk. 5 ; 4). Wanneer zullen de talen 

ophouden? Als „het volmaakte” gekomen zal zijn (vs. 10). Wat is dit „volmaakte” (teleion)? Nadat 

de Here, op het einde (telos) van de tegenwoordige aioon zal teruggekomen zijn in heerlijkheid 

(Mat. 24: 14; Luk. 21: 9; 1 Petr. 4: 7), zal Hij zijn Koninkrijk op aarde oprichten. In het begin zullen 

de gelovigen de talen der volken kunnen spreken (Mark. 16: 17), maar wanneer allen tot het geloof 

in Christus zullen gekomen zijn en alles volkomen hersteld zal zijn, zodat ook de symbolische in-

stellingen van de Wet ontbeerd kunnen worden (Heb. 9: 10), dan zal er klaarblijkelijk slechts één 

enkele taal gesproken worden, zodat alle mensen op aarde elkaar zullen kunnen verstaan. Dan zul-

len ook de profetieën op aarde afgedaan en de gebrekkige kennis veranderd zijn in volkomen kennis 

(1 Kor. 13: 8-12). 

 

We komen nu tot de vijfde aanwijzing, die we in 1 Kor. 14: 2 vinden. Hij, die in de gemeente van 

Korinthe in een taal sprak, sprak niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstond het. In ze-

kere zin was er dus een verschil met hetgeen er op Pinksteren gebeurde, waar namelijk gesproken 

werd tot mensen in een taal, die ze konden verstaan. In Korinthe werd tot God gesproken, in een 

taal die niemand (Gr. „oudeis”) verstond. Het was geen taal der mensen. Mogelijk een taal der en-

gelen (1 Kor. 13: 1). Voor de aanwezigen waren het slechts klanken, geen verstaanbare volzinnen, 

en zo werden ze dan ook niet gesticht. Tenzij de spreker daarna uitlegde wat hij tot God had gezegd 

(1 Kor. 14: 13). Ongelovigen konden menen dat het een wartaal was (vs. 23). 

 

De zesde aanwijzing schijnt, op het eerste gezicht, tegen onze thesis te pleiten. Paulus zegt in 1 Kor. 

14: 14 „Want als ik bid in een glossa, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar”. 

Ook het volgende vers kan de indruk geven, dat bij het bidden in een glossa, er geen sprake is van 

een verstaanbare taal, maar slechts van onsamenhangende klanken of woorden. 

 

Toch menen we dat dit de bedoeling niet was van de Apostel. Welke betekenis moeten we hier 

hechten aan het woord „verstand”, dat we in de verzen 14, 15 en 19 vinden? De Griekse tekst ge-

bruikt hier „nous” een term, die menigmaal door „denken” vertaald wordt (Rom. 1: 28; 12: 2; Ef. 4: 

17, 23; Kol. 2: 18; 1 Tim. 6: 5; 2 Tim. 3: 8; Titus 1: 15). In Rom. 1: 28 lezen we over het „verwer-

pelijk denken” van hen, die met hun verstand (nous) de eeuwige kracht en goddelijkheid van God 

niet hebben doorzien uit Gods werken (vs. 20). In Rom. 7: 23 en 26 spreekt Paulus over zijn ver-

stand (nous), dat hem er toe voert het goede te wensen. Op verstandelijke, redelijk denkende wijze, 

had hij ingezien dat het logisch is het goede te doen. In Ef. 4:17 zegt de Apostel, dat de Heidenen 

wandelen in de ijdelheid van hun denken (nous), verduisterd in hun verstand (dianoia). 

 

Als we dan lezen in 1 Kor. 14: 14 „Want als ik bid in een taal, bidt mijn geest wel, maar mijn ver-

stand blijft onvruchtbaar”, kunnen we begrijpen, dat, bij het bidden van zijn geest, er geen bewust 

alledaags denken, geen gewone redenering mee gepaard zou zijn gegaan. Maar dit wil niet zeggen, 

dat hier sprake is van onsamenhangende klanken. Het zou een spontaan gebed geweest zijn, waarin 

Paulus - door Gods Geest gedreven - zich in een onbekende taal zou uitdrukken. Het gewone den-

ken, waaruit zijn spreken en schrijven is voortgekomen, zou dan afwezig zijn geweest en dus on-

vruchtbaar in de zin, dat het geen vrucht zou gedragen hebben bij de toehoorders. 

 

Daarom verkiest hij het bidden en lofzingen, waar beiden geest en verstand (of „het denken”) mee 

gemoeid zijn (vs. 15). Dat wil zeggen, dat hij de voorkeur geeft aan het bidden en loven in een taal, 

die door de toehoorders wordt verstaan en waarmee hij zijn bewust denken kan uitdrukken. Op die 

wijze richt hij zich beide tot God en tot de mensen, die onderwezen worden. 

 

In 1 Kor. 14: 16 staat eigenlijk „indien gij een zegen uitspreekt in geest”. Ook hier zal Paulus be-

doelen een loven van God, door middel van een onbekende taal, door Gods Geest geleid en zonder 

het gewone denken van de bidder. 
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Een zevende aanwijzing geeft 1 Kor. 14: 18, waar de Apostel zegt, dat hij meer dan de anderen in 

talen spreekt. Zoals al opgemerkt, wijst het gebruik van het meervoud op bepaalde talen, en niet op 

onbepaalde „tongen”. Klaarblijkelijk kon hij in meerdere talen spreken. 

 

Van groot belang is het gebruik van de term „logos” (rede, woord, volzin) in 1 Kor. 14: 9 en 19. Het 

is nodig die term goed te onderscheiden van „rèma”, ook door „woord” vertaald. In verband met de 

mens, is de algemene betekenis van „logos” de (natuurlijke) gave van het spreken, namelijk het 

(met de mond) uitdrukken van de gedachte, door goed gearticuleerde klanken (die woorden vor-

men). Daarentegen, heeft „rèma” de betekenis van een taalkundig woord, samengesteld uit letters. 

In de Franse taal komt dit verschil goed uit, omdat „logos” overeenstemt met „parole”, en „rèma” 

met „mot”. 

 

Ook het meervoud van „logos” duidt niet een aantal taalkundige woorden uit, maar een meervoud 

van gezegden. Als men bijv. spreekt van de „zeven kruiswoorden” is de bedoeling niet: zeven al-

leen staande woorden, maar zeven gezegden, elk samengesteld uit woorden. 

 

De oude Grieken hebben de term „logos” steeds gebruikt voor een duidelijke, verstandige uitdruk-

king, nooit voor een wartaal, ja zelfs niet voor de poëzie. 

 

Men kan dus inzien, dat de „duizenden woorden” van 1 Kor. 14: 19 geen taalkundige woorden zijn 

(die misschien geen redelijk onderling verband zouden hebben), maar zinvolle redenen of gezegden, 

alhoewel ze in een onbekende taal uitgesproken zouden worden. 

 

In 1 Kor. 14: 9 wordt „logos” in de S.V. weergegeven door „rede” en in de N.V. door „volzin”. De 

woorden „duidelijk” of „verstaanbaar”, zijn de vertaling van „eusémos”, dat letterlijk betekent: be-

tekenisvol. Waar „logos” op zichzelf steeds een duidelijke, verstandige rede aanduidt, moet men uit 

dit vers niet afleiden, dat er ook een „logos” zou kunnen bestaan, die niet betekenisvol zou zijn. De 

bedoeling is, dat een „logos”, uitgesproken in een onbekende taal, zonder betekenis is voor hen die 

deze taal niet verstaan. Er is dus ook hier geen sprake van een onduidelijke of onverstaanbare 

„tong” of wartaal. 

 

De verwijzing naar Jes. 28: 11 in 1 Kor. 14: 21 geeft ons een negende aanwijzing. In tegenstelling 

tot de andere verzen van deze brief, gebruikt de N.V. hier het woord „taal”. Dit moest wel, want het 

woord „lasjon” van Jes. 28: 11 verwijst naar de taal der Assyriërs. Maar waarom in de naburige 

verzen dan „tong” gebruiken? De verwijzing naar Jesaja kan alleen waarde hebben als in beide ge-

vallen „glossa” dezelfde betekenis heeft, namelijk die van een normale taal. 

 

Ten slotte denke men ook aan 1 Kor. 14:5. Paulus wenste wel. dat allen in talen zouden spreken, 

maar liever nog, dat ze zouden profeteren. Neem aan dat „talen” hier „tongen” zou betekenen, na-

melijk onsamenhangende klanken of woorden zoals bij de Heidenen, die in geestvervoering waren. 

In 1 Kor. 12: 2 had hij de „broeders” er aan herinnerd, dat ze niet meer blindelings tot de afgoden 

werden heengedreven en dat door de Geest Gods sprekend - ze Jezus als Here konden erkennen. Hij 

wijst dus op het verschil tussen de Heidenen (met hun „tongen”), door de afgoden gedreven en de 

christenen, die door de Heilige Geest spreken. En dit juist vóór hij over de genadegaven begint te 

handelen, waaronder ook die van „allerlei talen”. Hoe zou Paulus dan in 1 Kor. 14: 5 kunnen wen-

sen dat ze nog een heidense wartaal zouden spreken? als het spreken van talen een genadegave was, 

dan moest het voorzeker volkomen verschillen van wat de Heidenen deden. 

 

Met dit alles hebben we niets „bewezen”, evenmin als men op menselijkc wijze iets anders uit de 

Schrift op absolute wijze kan bewijzen. De tien bovenstaande aanwijzingen, afzonderlijk be-

schouwd, zijn misschien niet voldoende om iemand te overtuigen, maar waar ze allen in dezelf-
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de richting wijzen, kunnen ze een goede grond leveren om door het geloof zekerheid te 

geven. 

 

Voor wat ons betreft is het duidelijk, dat er in Hand. 2 en 1 Korinthe sprake is van dezelfde genade-

gave, namelijk het spreken in vreemde of onbekende talen, hetzij tot mensen, hetzij tot God. We 

denken dus steeds aan talen als het woord „glóssa” gebruikt wordt, en niet aan “tongen” in de zin 

van ongearticuleerde klanken of onsamenhangende woorden, die min of meer overeenstemmen 

zouden met de „glossolalie” van de Heidenen. 

 

Een zeer jong kind (nèpios) van God kan er misschien door anderen toe geleid worden in „tongen” 

te willen spreken, maar een „man” (1 Kor. 13: 11) zou zeker dit kinderlijke moeten afleggen. Niet 

alleen omdat het spreken „in tongen” niets te stellen heeft met Gods Geest en een vermeende gees-

tesdoop, maar omdat zelfs de werkelijke genadegave van het spreken in talen door Paulus aan het 

einde wordt geplaatst van deze reeks gaven, en omdat deze zichtbare of hoorbare genadegaven tij-

delijk hebben opgehouden de regel te zijn in het tegenwoordige tussentijdperk, evenzeer als de gave 

der genezing. 

 

Wat er echter in het tegenwoordige tijdperk wel kan gebeuren, is iets dat min of meer gelijkt op 

hetgeen Paulus zegt in 1 Kor. 14: 14. Iemand kan, namelijk, in zijn eigen taal bidden, maar zó onder 

de indruk komen van zijn gemeenschap met de Here, dat hij niet meer op zeer duidelijke wijze 

spreekt, en er zelfs toe komt nagenoeg geen klanken meer te uiten. Dit kan een „gezonde” geestver-

voering zijn, waar men de „nabijheid” van de Here op indrukmakende wijze ondervindt. Maar, 

nogmaals, dan is er geen sprake van een wartaal, al is het gesprokene niet goed verstaanbaar. 
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Uit de Schriften 

 

 

XXXIV No. 8 AUG. 1962. 

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit.  

 

(Vervolg) 

 

Sardes 

 

Openb. 3: 1-6. 

 

“En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: 

 

Dit zegt Hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken dat gij de 

naam hebt dat gij leeft maar gij zijt dood. Word wakker en versterk het overige dat dreigde te ster-

ven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ont-

vangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. als gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als 

een dief en gij zult niet weten op welk uur Ik u zal overvallen. Maar gij hebt enkele personen te 

Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met mij in witte klederen wandelen 

omdat zij het waardig zijn. 

 

Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen, en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen 

uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeente zegt.” 

 

De zeven geesten Gods zijn niet de Heilige Geest in een zevenvoudige openbaring, maar zijn zeven 

engelen die Christus doorlopend ten dienste staan, de zeven geesten voor zijn troon, 1: 4. In 5: 6 he-

ten zij de ogen des Lams, ook dit wijst op een gebruik; zij melden alles wat het Lam te weten nodig 

heeft; zij staan ook voor God, 8: 2. - Het niet wakker zijn is het bezwaard worden van het hart door 

brasserij of dronkenschap en zorgvuldigheden des levens - en het te allen tijde biddende zijn om wat 

te komen staat te ontvlieden en te staan voor de Zoon des mensen, Lk. 21: 34-36. - Acht maal zegt 

Christus in deze Brieven: mijn Vader, of: mijn God: 2: 27; 3: 2, 5, 12, 12, 12, 21. - Er wordt er voor 

gewaarschuwd dat Christus kan komen als een dief in de nacht, 1 Thess. 5: 2; 2 Petr. 3: 10. Ook 

hier. Er zijn ook getrouwen die geestelijk niet dood zijn zoals de meerderheid, zij zullen wan- 

delen in witte klederen, zij zijn het door eigen verdienste waardig, Op. 16: 15. Ook anderen zullen 

hierin delen, de overwinnaars, wier namen staan in het boek des levens - hun naam zal daarbij bele-

den worden voor Zijn Vader en Diens engelen. 

 

Filadelfia 

 

Openb. 3: 1-13. 

 

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: 

 

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten en 
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Hij sluit en niemand zal openen. Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor uw aange-

zicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord be-

waard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, 

die zeggen, dat zij Joden zijn en zijn het niet maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en 

zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord mijner volhar-

ding bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele cultuur-

wereld komen zal om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 

hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit 

gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel ne-

derdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. 

 

Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 

 

In vers 7 worden zeven eigenschappen aan Christus toegeschreven: drie voor wat Hij is: de Heilige, 

de Waarachtige, de Drager van de sleutel Davids, vier voor wat Hij doet of niet doet: Hij opent en 

dan sluit niemand, Hij sluit en niemand opent. - De Heilige is de titel der Godheid, Hos. 11: 9; Hab. 

3: 3, Christus draagt ook die titel, Ps. 1: 10; Hand. 3: 14, - De Waarachtige, Gr. alèthinos, d.i. Wer-

kelijke, Wezenlijke; niet slechts de alèthès, de ware; alèthinos betekent het wezenlijke in tegenstel-

ling tot het typische of afgodische, 1 Thess. 1: 9; 1 Joh. 5: 20; Op. 14: 21; alèthès is meer: geloof-

waardig, waarheidlievend. 

 

De sleutel Davids diende ter opening van Davids huis door een daartoe aangestelde hoge staatsamb-

tenaar, een gezagdrager. Hij had hierdoor veel heerschappij. Hier gaat het om een andere heer-

schappij, n.1. die over Dood en Dodenrijk, Op. 1: 18. Christus kan deze openen en dan kan niemand 

sluiten, d.i. weer in de dood doen keren, Hij kan ze gesloten houden d.i. daarin doen blijven en 

niemand kan dan uitkomen of doen uitkomen, Joh. 5: 28. (We geven hierover voorts nog een aparte 

aantekening) Hij geeft een geopende deur, d.i. een bevrijding; - om te zeggen tot de gebondenen: 

Gaat uit tot degenen die in duisternis zijn (hetzij in de gevangenis, hetzij in het Dodenrijk): Komt te 

voorschijn, Jes. 49: 9. De vijanden zullen ’s Heren beschuttende en verlossende macht erkennen. 

(Ook over de deur een aparte aantekening). 

 

Die zeggen dat zij Joden zijn. Wanneer zijn er in de Chr. Kerk mensen geweest die - en dan nog 

leugenachtig - gezegd hebben dat zij Joden zijn om tot de christenen gerekend te worden? Zo iets 

gebeurt niet. 

 

Zij zullen komen en voor hun voeten nedervallen, belijdend dat Christus hen lief heeft. Is dit aan de 

Kerk beloofd? Neen, maar wel aan Israël, zie Jes. 45: 14: “en zij zullen zich voor u buigen” en Jes. 

60: 14: „Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben en 

allen die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen voor de planten uwer voeten.” De vijanden 

hier behoren ook tot dezulken. 

 

De vermaning geduldig te zijn en te volharden ziet vooral op de tijd der verdrukking, Op. 1: 9; 2: 2, 

19; 13: 10b; 14: 12. 

 

De ure der verzoeking zijn wel de 42 maanden van de tweede helft der zeventigste jaarweek, waarin 

het Beest aangebeden wordt en moet worden en waarin de Valse Profeet allerlei wonderen doet om 

de wereld te verleiden, als het kon ook de uitverkorenen, Matt. 24: 24. 

 

De gehele aarde is de bewoonde cultuur-wereld, bijzonder het Rijk van het Beestmens. De over-

winnaars zullen worden een pilaar in de tempel Gods, zullen Hem als priester-koning dienen, Op. 
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20: 4, 6. Zij zullen ook het Nieuw-Jeruzalem van de tweede toekomende eeuw verwerven en daar 

toegang hebben, zij zullen ook ’s Heren nieuwe naam dragen. Welke die is, is nog niet bekend. 

 

Laodicea  

 

Openb. 3: 14-22. 

 

“En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: 

 

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw 

werken dat gij noch koud zijt noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en 

noch heet noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en heb mij verrijkt 

en heb aan niets gebrek en gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en 

naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt wor-

den, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en 

ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die Ik lief heb, bestraf Ik en 

tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 

 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 

 

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en 

ben gezeten met mijn Vader in Zijn troon. 

 

Wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 

 

De Amen. Dit Hebr. woord betekent wat onmiddellijk volgt: getrouw en waarachtig. 

De toestand in Laodicea is zeer treurig, het is een en al sleurdienst; men maakt zich nergens meer 

warm voor. Men laat zich mogelijk nog wel zien in de synagoge echter zonder enig vuur, terwijl 

men toch tussen de brandende vraagstukken staat. Daarbij weet men rijk te zijn, niets verder te hoe-

ven, terwijl men geen oog heeft voor de geestelijk-ellendige, jammerlijke, arme, blinde en blote 

staat. Christus raadt hun aan gelouterd goud te kopen, het ware woord des Heren en tevens klede-

ren, die des heils, om niet te staan in het gewaad van het onvolkomen weefsel der zelfgenoegzaam-

heid en eigengerechtigheid. De ogenzalf moet het ontstoken oog genezen, opdat men recht zijn toe-

stand in mag zien, er is nog gelegenheid ter bekering. 

 

De knechten worden vermaand de mensen gelijk te zijn die op hun Heer wachten wanneer hij zal 

wederkomen, opdat, als hij komt en aanklopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die 

dienstknechten welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden, Luk. 12: 35-38. 

 

Hier wordt gezegd dat de Heer al voor de deur staat. Zo iemand Zijn stem hoort en de deur open-

doet, zal Hij binnenkomen en maaltijd met hem houden, niet het avondmaal, teken van het Nieuwe 

Verbond, maar dat van Luk. 12: 37: „Voorwaar zeg Ik u dat hij zich zal omgorden en zal ze doen 

aanzitten en bij hen komende, zal hij hen dienen.” 

 

De overwinnaars wordt een zitten in Zijn troon beloofd. De vervulling zien we in Op. 20: 4. Men 

ziet dat er twee tronen zijn: die des Vaders en de Zijne, die van David of: de troon Zijner heerlijk-

heid, Matt. 25: 31. Met nogmaals een: Wie een oor heeft besluiten deze Zendbrieven. 
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(Over het Begin der schepping Gods voorts een aparte aantekening). 

 

3. Enkele opmerkingen. 

 

Tot slot enkele opmerkingen en aantekeningen. 

 

1. Bij de eerste drie gemeenten volgt de belofte na de vermaning: Wie een oor heeft, die hore; bij 

de vier volgende gaat ze er aan vooraf. Zie Op. 2: 7, 14, 17 en 2: 27, 28; 3: 5, 13, 22. 

 

2. Steeds is de brief gericht aan de engel der gemeente, haar vertegenwoordiger bij God, die haar 

omgekeerd zijn boodschap moet overbrengen. 

 

3. In elke brief treedt Christus in een andere gedaante naar voren en wordt een der zijden van de 

Mensenzoon gezien zonder ze daarmee uit te putten. Deze openbaringen houden verband met de 

gesteldheden der gemeenten. 

 

4. Slechts eenmaal wordt de Here de Zoon Gods genoemd, in 2:18. Deze benaming komt 28 maal 

voor (4x7) waarvan 7 maal bij Paulus en 16 maal bij Johannes, met Op. 2:18 mee. 

 

5. Er is bij de beloften een opklimming, maar ze betreffen allen de aardse sfeer. De eerste belooft 

het eten van de boom des levens waardoor men middellijk leven verkrijgt, de tweede een niet be-

schadigen van de tweede dood, wat dus het leven inhoudt (mogelijk mede van de boom des levens), 

de derde wijst op priesterlijk werk, de vierde op een regeren van de Volken, de vijfde een belijden 

voor Zijn Vader en Diens engelen, Matt. 10: 32, de zesde het plaatsen als een pilaar in de tempel 

Gods, de zevende te zitten in Zijn troon: dit de Davidische troon, die Zijner heerlijkheid, Matt. 25: 

31. 

 

 

6. In alle brieven staan de werken sterk op de voorgrond: Op. 2: 5, 9, 13, 19; Op. 3: 1, 8, 15. Dit 

is geheel in lijn met Jak. 2: 24 waar gesproken wordt van een mede gerechtvaardigd worden uit de 

werken. al in de Bergrede zegt de Here dat de mensen de goede werken Zijner discipelen moeten 

zien, Matt. 5: 16. 

 

7. De sleutel Davids. Deze herinnert aan Jes. 22. Hij werd gedragen door Sebna, de schatmeester 

van de Staat en was het teken zijner waardigheid. Oudtijds waren de sleutels zeer groot en konden 

niet in de gordel gestoken worden. Deze Sebna had zich een prachtig graf laten uithouwen en wilde 

zo zijn naam vereeuwigen. Dit was in overeenstemming met de aan David gegeven belofte betref-

fende de opstanding, de gewisse weldadigheden Davids, hij wandelde niet in deze geest, daarom 

werd hij ontslagen en vervangen door een ander, Eljakim. Deze kreeg nu de sleutel Davids, deze gaf 

hem toegang tot Davids huis, Davids schatten. Sebna is type van de natuurlijke mens die voor het 

aardse leeft en na zijn dood in de herinnering wil blijven voortleven, Eljakim is type van Christus. 

Deze krijgt de sleutels van dood en graf, want Hij is Heer geworden over doden en levenden, Rom. 

14: 9. 

 

8. Het Begin der schepping Gods. Hierin wil men lezen dat Christus het eerste schepsel is. Wij 

kunnen ons hierin beslist niet vinden en hebben hierover al eerder geschreven. (Zie „Uit de Schrif-

ten, dl. XXV. jrg. 1953). Hier zij het volgende opgemerkt. Het woord „Begin” komt in combinatie 

met het „Einde” drie maal voor in de Openbaring (reeds eerder gegeven): 1: 8; 21: 6; 22: 13; in 21: 

6 staat er nog als verdere omschrijving bij: de Alfa en de Omega en in 22: 13 ook nog: de „Eerste 

en de Laatste”. In al deze omschrijvingen betekenen deze uitdrukkingen: de Opener en de Sluiter, 

de Aanvanger en Voleindiger. Al staat er nu niet: het Begin en het Einde der schepping Gods, daar-

om mag men aan het woord geen passieve betekenis geven en van Hem het eerste schepsel maken. 
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Hij zet het Begin in, is de Aanvanger (niet de passieve aanvang) der schepping. God schept Hem 

hier niet. Hij doet dit met de schepping. Wat wint men er mee Hem tot een schepsel te maken? Om 

Hem dichter bij ons te brengen? Dit heeft Hij genoegzaam gedaan. Men vergeet dat men Hem dan 

niet in Gods Rechterhand kan zetten omdat Hij zo een trap te kort schiet als niet zijnde van Gods 

Wezen. En Hij is de Jahweh van het O.T. Was Deze ook een schepsel? Voor ons niet. Hij werd 

Eerstgeborene van het schepsel maar daarvoor was Hij Beeld Gods. En dit Beeld behoort tot de 

Godheid. 

 

9. Een geopende deur. Men meent dat deze woorden steeds betekenen: een goede kans tot ver-

breiding van het evangelie. In 1 Cor. 16: 9 is het echter een bevrijding van tegenstanders, In 2 Cor. 

2:12 kan het op de verbreiding van het evangelie slaan, hier in Openbaring is het een bevrijding van 

gevaren. Men moet dus wel onderscheiden. 

 

 

Wat zegt de Schrift over „Alverzoening”? 
 

door S. VAN MIERLO. 

 

INLEIDING 

 

In oude tijden, toen de boekdrukkunst nog niet bestond, konden weinig mensen zelf kennis nemen 

van de Schrift. Daarbij waren de meeste weinig ontwikkeld. Zelfs de „geestelijken”, die door de 

Kerk belast waren met het onderricht van het volk, hadden slechts zeer vage en gebrekkige notities. 

Men kan begrijpen dat in dergelijke omstandigheden de noodlottige gevolgen van de zonde op zeer 

naïeve en realistische wijze werden voorgesteld. Zo sprak men van een hels vuur waarin de zon-

daars eeuwig zouden onderworpen zijn aan verschrikkelijke folteringen. Zelfs de meer ontwikkelde 

kerkelijke overheden meenden dat die pijniging geen einde zou hebben, en door de macht van de 

overlevering is deze gedachte nu nog in zwang. 

 

Een meer aandachtig onderzoek der Schrift, heeft velen echter leren inzien, dat - alhoewel Gods ge-

schreven Woord inderdaad leert, dat zij die God blijven weerstaan, die volharden in een bewuste 

vijandschap t.o.v. God. er de verschrikkelijke gevolgen van zullen dragen - er toch geen sprake is 

van eindeloze foltering. 

 

Steunende, onder meer, op 1 Kor. 15: 28: „opdat God zij alles in allen” kan men de nieuwere opvat-

tingen in twee groepen verdelen: 

 

1. De onbekeerlijke bewuste tegenstanders zouden in de „poel des vuurs” vernietigd worden, want 

het ware leven is slechts mogelijk door een geloofsgemeenschap met Christus. 

 

2. Zij, die in de „poel des vuurs” geworpen worden, zouden toch nog behouden worden. In dit 

tweede geval kan men spreken van „Alverzoening”. 

 

Waar dit geschrift meer in het bijzonder tot doel heeft te onderzoeken wat de Schrift leert betreffen-

de „Alverzoening”, bepalen we ons er hier toe slechts een enkel woord te zeggen over de eerste op-

vatting, We menen dat het voornaamste argument tegen die mening is, dat alle mensen geschapen 

zijn om Gods beeld te zijn en dat men daarom moeilijk kan aanvaarden, dat God dergelijke schepse-

len teniet zou doen. 

 

Voor wat betreft het begrip „Alverzoening”, is het nodig met grote aandacht na te gaan op welke 

wijze die verzoening gerealiseerd wordt. Inderdaad, zoals dat dikwijls gebeurt, kan de ijver om zich 

te verzetten tegen een verkeerde opvatting (hier de altijddurende folteringen in de „hel”) leiden tot 
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een ander uiterste, dat evenmin Schriftuurlijk is. 

 

We willen nu niet ingaan op de bepaalde Godlasterende en anti-Schriftuurlijke beschouwingen van 

sommigen, die niet alleen ijveren voor hun opvatting over de Alverzoening, maar daarbij beweren 

dat God de zonde in de schepping heeft gebracht om zijn liefde te kunnen bewijzen; dat de mens ei-

genlijk geen vrijheid en verantwoordelijkheid heeft, en dat noch Christus, noch de Heilige Geest 

naar hun wezen God zijn. We zullen vooral rekening houden met de gedachten van anderen, die ook 

ijverige voorstanders zijn van hetgeen ze „Alverzoening” noemen, maar die niet tot dergelijke af-

schuwelijke opvattingen werden verleid. 

 

1. HET VERZOENEND WERK VAN CHRISTUS 
 

Laat ons de voornaamste schriftplaatsen nagaan, waar de Griekse woorden „katallasso” (verzoe-

nen), “katallagè” (verzoening) en „apokatallasso” (volle verzoening) gebruikt worden. 

 

Katallasso 

 

Rom. 5: 10: „Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns 

Zoons.” 

 

2Kor. 5:18: “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de be-

diening der verzoening gegeven heeft.” 

 

2Kor, 5: 19 “welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenen-

de was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening 

heeft toevertrouwd.” 

 

2Kor. 5: 20 “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in 

naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.” 

 

Katallagè 

 

Zie hierboven onder 2 Kor. 5: 19 en 19. 

 

Apokatallasso 

 

Ef. 2:16: “en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, 

waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.”  

 

Kol. 1: 20, 21: “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen 

weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op aarde, hetzij wat in de hemelen is. 

Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans 

weder verzoend.” 

 

Het is duidelijk dat het werk van Christus, ter verzoening van de wereld tot God, geschied is geheel 

onafhankelijk van de houding en het geloof der schepselen. Christus is voor alle mensen gestorven 

(2 Kor. 5 :15; Heb. 2:9), ook voor goddelozen (Rom. 5: 6, 8). Hij is het „brood” voor het leven der 

wereld (Joh. 6: 51), een losprijs voor allen (1 Tim. 2:6). In deze schriftplaatsen werd het voorzetsel 

„huper” vertaald door „voor”. Maar men lette er op dat Paulus, nadat hij de nadruk heeft gelegd op 

het volbrachte werk der verzoening, de Korintiërs vermaant, en hun vraagt: „laat u met God ver-

zoenen” (2 Kor, 5: 20). Men kan ook vertalen: „wees met God verzoend”. Hieruit blijkt, dat de ver-

zoening voor alle mensen, persoonlijk aanvaard moet worden. 
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Er moet dus iets gebeuren bij de mens om deze verzoening voor hem persoonlijk geldig te maken, 

al is de waarde van het offer van Christus volkomen onafhankelijk van het geloof of ongeloof van 

de mens. Dat de verzoening in feite zich nu nog niet uitstrekt tot de wereld, blijkt overigens uit de 

schriftplaatsen waar sprake is van Gods toorn (bijv. Rom. 1: 18-32) en van vijanden die pas in de 

toekomst onderworpen zullen worden (bijv. 1 Kor. 15: 25, 26). 

 

Laat ons daarom onderzoeken wat er bij de mens moet gebeuren om deel te hebben aan de verzoe-

ning. Het woord „verzoend” staat in tegenstelling met „vijandschap”. We lezen inderdaad in Rom. 

5:10: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons”. 

Zie ook Kol. 1: 21. Wat is die vijandschap? Rom. 8: 7 zegt dat het de gezindheid is van het „vlees”. 

Die gezindheid onderwerpt zich niet aan de wet Gods, zij weerstaat Gods genade. Die vijandschap 

vinden we allereerst bij Adam, maar ook bij alle „natuurlijke” mensen. Dit is in het bijzonder wat 

Paulus „de zonde” noemt, en de vijandige mens noemt hij de „oude mens”. 

 

Welnu, de Apostel leert ons in Rom. 6 wat er moet gebeuren om van een vijand een mens te worden 

die persoonlijk deel heeft aan de verzoening: men moet gestorven zijn t.o.v. de zonde, namelijk die 

vijandschap (vs. 2), de oude mens moet medegekruisigd worden (vs. 6), men moet met Christus 

sterven (vs. 8). Men ziet dus dat er heel wat moet gebeuren met de mens. Maar zelf kan hij dit niet 

doen. Na de wedergeboorte kan hij misschien in zekere mate het goede wensen, maar hij kan het 

goede niet uitwerken (Rom. 7: 18-20), hij is gevangene van de wet der zonde (Rom. 7: 23). Hoe kan 

hij dan vrijgemaakt worden van die wet, en niet langer een vijand zijn? Hij moet „in Christus Jezus” 

zijn (Rom. 8:1), „in Christus Jezus gedoopt zijn” (Rom. 6: 3). Dit kan alleen door het geloof “in 

Christus Jezus”. Die mens moet zich dus eerst bewust worden (mogelijk door zware beproevingen) 

dat hij feitelijk, alhoewel min of meer onbewust, een vijand Gods is (daar hij nog iets meent te zijn 

en te kunnen in eigen kracht) en, zoals Paulus in Rom. 7: 24, 25, inzien dat hij alleen door Jezus 

Christus verlost kan worden van zijn vijandschap. Hij moet alle gedachte van weerstand t.o.v. God 

opgeven: zich laten verzoenen. 

 

Die mens moet niet trachten te strijden tegen „de zonde” want hij is een gevangene van de wet der 

zonde. Al wat hij kan doen is, ten einde raad, zich tot God wenden om hulp en zich door God zelf 

laten kruisigen naar de oude mens. En het is door middel van het geloof in Christus Jezus en de 

daaruit voortspruitende geestelijke gemeenschap met Christus, dat hij dan ook met Hem gekruisigd 

wordt. Het kruisigen voor hem, wordt nu het kruisigen met Hem. Hij heeft deel aan de verzoening 

en aan de rechtvaardiging door Christus verworven. 

 

Sommigen geven wel toe, dat in de schriftdelen die het woord „katallasso” gebruiken er nog geen 

sprake is van het persoonlijk deel hebben aan de verzoening, maar ze beweren dat dit wel het geval 

is in Efeze en Kolosse waar het werkwoord “apokatallasso” voorkomt. In Ef. 2: 16 is er sprake van 

de verzoening met God, beide van de gelovigen uit Israël en uit de volken. Dit betreft dus niet alle 

mensen. Maar uit Kol. 1: 20 meent men te mogen besluiten dat „alle dingen”, dus ook alle mensen, 

eens met God zullen verzoend zijn. Ze menen dat „apokatallasso” een wederzijdse verzoening zou 

aanduiden. 

 

Dit is echter een zwakke basis voor het begrip „Alverzoening”, in de zin dat ten slotte alle mensen, 

die ooit geleefd hebben, deel zullen hebben aan de verzoening. Inderdaad, dit werkwoord heeft niet 

de betekenis van wederzijds verzoenen. Het is ook hier God die op deze wijze verzoent (Kol. 1: 20, 

21). Voor een wederzijdse verzoening had Paulus het werkwoord „diallasso” kunnen gebruiken, zo-

als bijv. in Mat. 5: 24: „verzoen u met uw broeder”. In de brief aan de Kolossensen gaat het overi-

gens niet over de vervulling van de verzoening aan het einde van de aionen, want de geadresseerden 

waren toen al op deze wijze verzoend (Kol. 1: 21). Waar we dit werkwoord alleen in Ef. en Kol. 

vinden, is het meer aangewezen te denken aan een „volle verzoening”, die plaats heeft wanneer niet 
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alleen de „oude mens” afgelegd is, maar ook de praktijken van die oude mens (Kol. 3:9). Daarom 

voegt Paulus er dan ook bij, in Kol. 1: 23: “indien gij slechts“. 

 

We besluiten dus, dat de verzoening aan het kruis onafhankelijk is van de houding van de mens, 

maar dat deze pas deel heeft aan die verzoening als hij God niet langer weerstaat of tegenstaat, en 

zich persoonlijk door God laat verzoenen. 

 

2. DE VRIJE WIL EN GODS MACHT 
 

Men heeft beweerd dat de mens, of enig ander redelijk schepsel, geen vrijheid heeft om iets te wil-

len; dat ze slechts werktuigen zijn in Gods hand, zonder verantwoordelijkheid. Het zou daarbij God 

geweest zijn, Die de zonde in de schepping gebracht zou hebben, omdat Hij ze nodig zou hebben 

om zijn liefde te bewijzen. Waar sommigen zich door dergelijke Godlasterende en on-

Schriftuurlijke gedachten laten verleiden, verwijzen we naar enkele schriftgegevens, die in verband 

staan met de wil van de mens: 

 

Deut. 28: 1 “Indien gij dan aandachtig luistert ….” 

          30: 19 “…. Kies dan het leven, opdat gij leeft….” 

Mat. 22: 3 “…. Doch zij wilden niet komen” 

Joh. 5: 40 “…. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben.” 

       7: 17 “…. Indien iemand diens wil doen wil….” 

 

De verantwoordelijkheid van de natuurlijke, onbekeerde mens blijkt overigens duidelijk uit Rom. 1: 

20: „Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt 

sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen ver-

ontschuldiging hebben.” Door zijn schepping heeft de mens al het vermogen ontvangen van God, 

Hem door middel van de schepping te erkennen als de goddelijke Schepper. Na bekering en geloof 

in Hem als Schepper, ontvangt de mens daarbij het vermogen Christus te leren kennen als zijn Ver-

losser en naar zijn wil te handelen. 

 

Wat de Schrift steeds leert, is dat het goede dat de mens wil of doet, zijn oorsprong heeft, niet in 

zichzelf, maar in God. Zo lezen we bijv.: 

 

 Joh. 3: 27 „Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.” 

 Rom. 11: 36 „Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.” 

  2Kor. 3: 5 „Onze bekwaamheid is Gods werk”. 

 

Al wat de mens (op negatieve wijze) kan „doen” is: in zekere dingen en in zekere gevallen Gods 

genade weerstaan.

Laat ons hiertoe op de volgende schriftplaatsen wijzen: 

 

Hand. 7: 51 „Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de 

Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.” 
 

Heb. 10: 26-29 „Want als wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen 

zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de 

felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal 

hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor 

hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?” 
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2 Tim. 3: 8 „Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid 

tegen’’ 

 

Het is duidelijk, dat er niet alleen sprake is van „weerstaan”, maar ook van een positief „tegen-

staan”. Dit laatste is het geval met hen die „zoon des duivels” (Hand. 13: 10), „adderengebroed” 

(Mat. 3: 7; 12: 34; 23: 33) en „zaad van de vijand” (Mat. 13: 25) worden genoemd. 

 

Men heeft echter gezegd dat, als de mens zelf iets kan willen, dat niet overeenstemt met Gods wil, 

hij dan machtiger is dan God. Die redenering houdt geen steek, als men aandacht schenkt aan de be-

tekenis, die de Schrift hecht aan het woord „wil”. Het is waar, dat we in Rom. 9 ; 19 lezen: „Wie 

wederstaat Zijn wil?”, maar behalve de hierboven al aangehaalde plaatsen, lezen we in Mat. 23: 37: 

„hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen en gij hebt niet gewild”. Het blijkt dus, dat de 

Israëlieten dikwijls door hun wil de wil van de Here hebben verijdeld! 

 

Dergelijke schijnbare tegenspraken verdwijnen volkomen, als men goed let op de woorden die de 

geïnspireerde tekst gebruikt. In Rom. 9: 19 wordt „boulèma” gebruikt, in Mat. 23: 37 „thelo”. (Met 

„boulèma” stemmen overeen „boulè” en „boulomai”; met „thèlo” de woorden „thelesis” en „thelè-

ma”). Waarom zegt de vertaling van Rom. 9: 19 dat Gods „wil” niet kan weerstaan worden? Omdat 

de reeks „boulèma” enz. - in verband met God - iets betreft dat Hij besloten, beschikt heeft; terwijl 

de andere reeks verwijst naar een wens van God, Men zie bijv.: 

 

Hand. 5: 38 „Want als dit streven (boulè) of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 

maar als het uit God is, zult gij het niet kunnen vernietigen.’’ 

 

Heb. 6: 17 “het onveranderlijke van zijn raad (boulè).” 

 

Rom. 9: 19 zegt dus dat men Gods besluit niet kan weerstaan, maar Mat. 23: 37 - door het gebruik 

van “thelo” - verwijst naar Gods wens. 

 

Het belang van een dergelijk onderscheid blijkt ook uit: 

 

1Tim. 2: 4 “God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden” 

 

Hier wordt het werkwoord “thelo” gebruikt: het is Gods wens, niet zijn besluit. Zo ook in Joh. 6: 

39. De wens van God spruit voort uit zijn liefde tot de mens, zijn besluit zou een machtsdaad zijn, 

die de (zeer betrekkelijke) vrijheid van de mens zou te niet doen en hem zou herleiden tot een werk-

tuig zonder verantwoordelijkheid. De vrijheid, namelijk de mogelijkheid Gods wens te weerstaan, is 

inderdaad een der kenmerken, die de mens onderscheidt van het dier. Het is door die - door God ge-

schonken - vrijheid, dat ieder zijn eigen persoonlijkheid heeft, die kan gekenschetst zijn door liefde 

of tegenstand. Een wezen zonder die vrijheid - dat dus volkomen zou bestuurd worden door uitwen-

dige invloeden - kan zelf geen werkelijke liefde hebben. Maar God wenst die liefde, en uit de gehe-

le Schrift blijkt hoe lankmoedig Hij is om het schepsel zonder machtsdaad te voeren tot bekering en 

liefde. Daarom berooft hij de zondige, vijandige mens niet spoedig van zijn vrijheid (wat echter al-

lerlei lijden tot gevolg heeft). Het is pas als Hij in zijn wijsheid het nodig acht een einde te maken 

aan de vijandschap, dat Hij met een machtsdaad de vrijheid en de persoonlijkheid te niet doet. 

 

God is natuurlijk almachtig, maar dit wil niet zeggen, dat Hij steeds gebruik maakt van zijn macht. 

Door de vrijheid maakt Hij het mogelijk aan de mens zijn wens te weerstaan of niet te weerstaan, 

een vijand te zijn of een die God lief heeft. Door zijn macht kan Hij wel de vijandschap te niet doen, 

maar liefde wordt niet verwekt door macht, niet afgedwongen. 
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Het is een andere zaak als God met zijn kracht werkt in de mens, die hem niet weerstaat (Zie bijv. 

Ef. 3: 20 en Fil. 2: 13). Door een dergelijke inwerking wordt de persoonlijkheid niet te niet gedaan, 

maar integendeel de mens nog meer bevrijd van schadelijke invloeden. Zo wordt zijn vrijheid nog 

vergroot en is hij nog minder geneigd God te weerstaan. 

 

God kan alleen verheerlijkt worden door een schepsel dat in zekere mate vrij is. 

 

3. DE ONDERWERPING VAN DE VIJANDEN 
 

In Ps. 110: 1 lezen we: „Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet U aan mijn rechter-

hand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten”. Deze woorden worden, 

met kleine wijzigingen aangehaald in Mat. 22: 44; Luk. 20: 43; Hand. 2 ; 35; Heb. 1: 13; 10: 13. 

Ook 1 Kor. 15: 25 verwijst er naar: “Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden 

onder zijn voeten gelegd heeft.” 

 

In talrijke zeer oude inscripties vindt men de voorstelling van een koning, die zijn voeten laat rusten 

op overwonnen vijanden. Het is een zichtbare voorstelling van de uitoefening van macht. 

 

Welnu, 1 Kor. 15: 24 handelt over het „einde” (van de toekomende aioon), wanneer Christus zijn 

koningschap aan God de Vader overdraagt. Waar het hier de overgang betreft tussen de toekomende 

aioon en die van de nieuwe hemel en aarde, waar geen vervloeking of dood meer bestaat - dus ook 

geen zonde -, blijk het, dat het „onder de voeten leggen” van de vijanden Gods inderdaad een 

machtsdaad is, die hun vrijheid te niet doet. De Nieuwe Vertaling spreekt van „onttronen”, maar de 

meer algemene betekenis van het Griekse werkwoord „katargeo” is „buiten werking stellen”. Dit 

staat in verband, niet met de liefde Gods, maar met zijn macht. 

 

Men heeft soms gezegd, dat de wil van die vijandige machten zo gebroken wordt, dat ze zich gewil-

lig onderwerpen. Maar dit spreekt zichzelf tegen, want als de wil door een machtsdaad wordt ge-

broken, is er geen gewillige onderwerping. Men meent echter toch een argument te vinden in het 

feit, dat, volgens vs. 28, ook de Zoon zelf zich aan de Vader zal onderwerpen, en dit voorzeker op 

gewillige wijze zal geschieden. Maar dan vergeet men het verschil dat er bestaat tussen het onder-

werpen en buiten werking stellen van de heerschappijen, machten en krachten in het algemeen - die 

niet noodzakelijk vijandig zijn - en het onder de voeten leggen van de vijandige machten. We her-

halen: hier betreft het een onderwerping door een machtsdaad Gods, wat volkomen in tegenstelling 

staat met een gewillige onderwerping. 

 

Men verwijst echter ook naar Fil. 2: 10, 11: „opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen 

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: 

Jezus Christus is Here”. Men haalt dan allerlei schriftplaatsen aan, waaruit blijkt dat „belijden” ge-

willig geschiedt. Maar hiermee is men nog niet klaar, want dit gewillig belijden kan hier pas volgen 

op het tegen de wil onderwerpen. Inderdaad, als we, volgens 1 Kor. 15: 28, aanvaarden dat God ten 

slotte „alles in allen” zal zijn, dan moeten we denken aan de volgende orde van gebeurtenissen in 

verband met de vijandige redelijke wezens: 

 

1. Het buiten werking stellen van hun vijandige wil, door een machtsdaad, die hun vrijheid en per-

soonlijkheid te niet doet, en ze (tenminste tijdelijk) herleidt tot een levend wezen, dat eigenlijk geen 

mens meer is. 

 

2. Een inwerking Gods, die er op volgt en die ze wederom vrijheid geeft en het hun mogelijk 

maakt op gewillige wijze te buigen en te belijden dat Jezus Christus de Here is. 
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De vraag is nu op welke wijze die vijanden buiten werking worden gesteld, hoe ze - tegen hun wil - 

onderworpen worden. Dit voert ons tot het onderzoek van hetgeen we moeten verstaan onder de 

„poel des vuurs” en de „tweede dood” van Op. 20: 14. 

(Slot volgt) 
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Uit de Schriften 

 

 

XXXIV No 9. SEPT. 1962. 

      

 

       

 

      Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding  

      en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven,  

      ook al is hij gestorven. 

           Joh. 11: 25. 
 

 

Mevrouw Irene PICO-VAN MIERLO;  

de Heer Jean VAN MIERLO; 

Mevrouw Lucienne ARNAUD-VAN MIERLO; 

Mevrouw Simonne TRAETS-VAN MIERLO; en de familie 

 

 

geven met diepe droefheid kennis van het overlijden van hun geliefde vader 

 

STANISLAS VAN MIERLO 

 

geboren op 18 April 1888 te Antwerpen 
 

 

In leven elektrotechnisch ingenieur, hij heeft echter een groot deel van zijn leven met 

diepe eerbied gewijd aan het onderzoek van de Heilige Schriften en onderwerpen, die 

daaraan verwant zijn. Van zijn hand zijn verscheidene boeken over deze onderwerpen 

verschenen zowel in de Franse taal als in het Nederlands. 
 

Na een ernstige operatie constateerden de artsen kanker aan de lever. Maar onze ge-

liefde vader was ten volle overtuigd, dat hij deel zal hebben in de opstanding waar het 

sterfelijk lichaam zal veranderd worden in een onsterfelijk en heerlijk lichaam en de 

Heer Jezus Christus zal zien van aangezicht tot aangezicht. 
 

         

        Aix-en-Provence, 21 Augustus 1982.  

        25, Avenue Paul Cézanne. 

 

 

De begrafenis heeft plaats gevonden in Aix op de 23ste Augustus 1962 in de grootste eenvoud.
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Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

B. DE 144.000 VERZEGELDEN. 

 

DE VROUW. DE MANNELIJKE ZOON. 

 

De Schare uit de grote verdrukking. 

 

1. De 144.000 verzegelden. 

 

Openb. 7: 1-8. 

 

„Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde die de vier winden der aarde vast-

hielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. En ik zag 

een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij 

riep tot de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen en hij 

zeide: Brengt schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen totdat wij de knechten 

van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 

 

En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verze-

geld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda twaalf duizend verzegelden, uit de stam 

Ruben twaalf duizend verzegelden, uit de stam Gad twaalf duizend, uit de stam Aser twaalf dui-

zend, uit de stam Naftali twaalf duizend, uit de stam Manasse twaalf duizend, uit de stam Simeon 

twaalf duizend, uit de stam Zebulon twaalf duizend, uit de stam Issaschar twaalf duizend, uit de 

stam Zebulon twaalf duizend, uit de stam Josef twaalf duizend, uit de stam Benjamin twaalf dui-

zend verzegelden.” 

 

Daarna (en na deze). 

 

We vinden deze woorden driemaal in de Openb.: 7: 1; 11: 11; 15: 5. Ze geven aan dat het voor-

gaande gezicht afgesloten is. 

 

Vier engelen, vier hoeken, vier winden. 

 

De vier winden worden ook vermeld in Jer. 49: 36; Dan. 7: 2 en 11: 4. Ze duiden de vier windstre-

ken aan. Ook in Matt. 24: 31 is sprake van de vier winden. Openbaring 7 handelt in de verzen 1-8 

over de tijd er voor. 

 

Deze verzegeling heeft al vroeg plaats, nog vóór de tijd der zegelen. De vier engelen staande op de 

vier hoeken der aarde, een uitdrukking die de indruk van het gericht weergeeft, wordt sterk bevolen 

de winden niet te doen waaien en geen schade aan aarde, zee of boom toe te brengen vóór de knech-

ten Gods verzegeld zijn. Hij draagt het zegel Gods al mee. Deze verzegeling is klaarblijkelijk een 

zichtbare, want de sprinkhanen van 9: 4 wordt gezegd alleen degenen te pijnigen die het zegel Gods 

aan hun voorhoofden niet hebben. Vóór het Beest zijn merkteken opdrukt, heeft God de Zijnen al 

verzegeld met een zegel dat hun niet alleen afzondert maar tevens hun waardij aangeeft. 
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Het aantal der verzegelden bedraagt 144.000. Een uitlegger, Alford, zegt hiervan: „Niemand heeft 

ze, voor zover ik weet, letterlijk genomen.” Hij bedoelt waarschijnlijk: niemand van de gewone 

theologen. Zolang de leraars van het algemene christendom menen dat deze 144.000 de “Kerk” 

aanduiden, kunnen zij dit getal niet letterlijk nemen want dan zouden er slechts 144.000 „zalig wor-

den”. Wij menen ons hier wel aan de letter te moeten houden en gewoon te moeten lezen wat er 

staat. 

 

Er is hier geen sprake van een Kerk, maar van Israël: van de stammen der kinderen Israëls. Van de-

ze stammen is sprake in Matt. 19: 28 en Luk. 22: 30, ook in Jak. 1: 1 en later in Openb. 21: 12, maar 

ook al in het O.T.: Gen. 49: 28: Ex. 24: 4; Ez. 47: 13. 

 

Waar de stammen in het O.T. het volk Israël betreffen, waarom dan in het N.T. een andere maatstaf 

aangelegd, of beter waarom ze te vergeestelijken en er een onbeperkt aantal gelovigen der Christe-

lijke Kerk in te zien? 

 

Zij die het getal niet letterlijk nemen, moeten niet alleen uitleggen waarom dit niet kan, maar zullen 

tevens de andere getallen van de Openb. op losse schroeven stellen. Dan zijn er bijv. waarschijnlijk 

ook geen 24 Oudsten, geen 4 Dieren, geen 2 Beesten, geen 7 zegelen, 7 bazuinen, 7 schalen, want 

waarom zouden we het ene getal wel letterlijk nemen, het andere niet. Of neemt men de kleine ge-

tallen wel letterlijk omdat men die na kan gaan? Waarom dan ook de 144.000 niet als product van 

12 maal 12.000? 

 

We willen ons houden aan wat er staat en geloven dat er 144.000 verzegelden uit Israël zullen zijn, 

niet één meer, niet één minder. Zij zijn mogelijk de uitverkorenen van Matt. 24: 24. Zo ook houden 

we de geslachten voor Israëls geslachten. De term uit „alle geslachten der kinderen Israëls” vinden 

we nog eens in de Openb. 21: 12; de kortere: „geslachten Israëls” in Matt. 19: 28 en Lk. 22: 30: de 

apostelen zittende op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. Het is aan deze ge-

slachten dat Jakobus schrijft, Jak. 1:1; het woord stammen hier is hetzelfde woord als geslachten. 

Welnu, als men nu aanneemt dat Jakobus werkelijk een Brief geschreven heeft aan Israëls stammen, 

waarom dan niet aanvaarden dat in Openb. 7 ook die stammen bedoeld zijn? Waarom de Schrift 

ook hier niet letterlijk genomen? 

 

Deze vraag krijgt nog te meer klem door het feit dat er één stam een andere naam krijgt: Jozef in 

plaats van Efraïm en er één stam weggelaten wordt bij de verzegelden: Dan. Sommigen menen dat 

uit een Danische moeder de mens der zonde zal geboren worden en dat deze stam daardoor afvalt. 

De Schrift zegt hier niets van. Feit is echter dat van deze stam geen twaalfduizend verzegeld zijn te-

gen de „pijniging” van de sprinkhanen der vijfde bazuin noch van de komende verzoeking. Mis-

schien is er bij deze stam een te sterke hang naar afgoderij in hogere en lagere zin, zoals deze stam 

ook met beeldendienst begon, Richt. 18: 14-26. Met dit al krijgt Dan wel een erfdeel in het Land, 

Ez. 48: 1. 

 

Men neme ook in Openb. 7 de Schrift letterlijk en de dingen zijn eenvoudig. 

 

2. De Vrouw. De mannelijke Zoon. 

 

Openb. 12: 1-6. 

 

„En er werd een groot teken gezien in de hemel, een Vrouw, met de zon bekleed, met de maan on-

der haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in 

haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie, een 

grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart 

sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. 
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En de Draak stond voor de Vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslin-

den. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; 

en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de Vrouw vluchtte naar de 

woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd en zestig dagen 

onderhouden zou worden.” 

 

Het is de eerste maal in het Boek, dat er van een teken sprake is. Dit is al dadelijk een aanwijzing 

dat we de Vrouw niet als een letterlijke vrouw moeten opvatten. Wat dit teken te beduiden had, 

moet uit de Schrift worden opgemaakt. Daarbij is er op te letten dat het een groot teken is. 

 

Het grote teken wordt nu nader beschreven: bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een 

krans van twaalf sterren op haar hoofd. 

 

De enige plaats in de Schrift waar we iets vinden dat op dit teken gelijkt is Gen. 37; daarin ziet Jo-

zef de zon, de maan en elf sterren zich voor hem buigen. Zijn vader is verstoord over de droom en 

onderhoudt hem er over. 

 

“Wat is dat voor een droom die ge gedroomd hebt; zullen soms ik en uw moeder en uw broeders 

komen om ons voor u ter aarde neder te buigen?” 37: 9, 10. Hier zijn zon, maan en sterren aandui-

dingen voor het Huis Israël. Verder wordt Israël in Jes. 54 een Vrouw genoemd, wel verlaten en be-

droefd maar over wie de Here zich weer zal ontfermen; vs. 6-8. We menen dat we in de Vrouw in 

Openb. 12 ook Israël moeten zien, de twaalf sterren duiden de twaalf stammen aan, het bekleed zijn 

als de zon ziet op het opgaan van de Here en Zijn heerlijkheid over haar, voorzegd in Jes. 60: 1-3 en 

het zijn van de maan onder haar wijst mogelijk op haar schoonheid, Hoogl. 6 ; 10. 

 

Het zwanger zijn, barensweeën hebben en pijn om te baren, duidt ook geen letterlijke toestand aan, 

maar is aanwijzing dat het in figuurlijke zin arbeid en pijn zal kosten om verlost te worden van wat 

zij in haar schoot is gaan omdragen: een groep die tot een hoger doel geroepen wordt. 

 

Het tweede teken dat Johannes ziet, is dat van de grote rode Draak, Dit is weer geen werkelijke 

Draak en evenmin de persoon van Satan (die komt later, in vs. 7), maar stelt het Monsterrijk voor, 

dat hij tot stand heeft weten te brengen. Het vierde dier van Dan. 7 heeft tien hoornen, vs. 7, 20 en 

24, maar in zijn eindfase heeft het zeven hoofden met koninklijke hoeden, dus koningen, en tien 

hoornen, Openb. 13:1. Juist daaraan kan men zien dat het een rijk is. Openb. 13: 1 bewijst dit nog 

nader door te zeggen dat het beest uit de zee opkomt, wat verwijst naar Dan. 7. Maar dan is de rode 

Draak niet de Satan, want die is dan nog in de hemel. Dat de Draak van Openb. 12 ; 7,de Satan, dit 

rijk eenmaal met de twee Beesten ten volle zal beheersen zal nader blijken. 

 

De staart van het grote Draakrijk trekt het derde deel van de sterren des hemels en werpt die ter aar-

de. Deze sterren zijn voor ons niet de engelen, die de Duivel eenmaal in zijn val heeft meegesleept, 

maar gelovigen die door het Beestrijk gedood zullen worden, zoals we zien onder het vijfde zegel, 

wat door de Kleine Hoorn, het eerste Beest van Openb. 13, nog sterker het geval zal zijn. We lezen 

immers van hem dat hij zich groot zal maken tot aan het heir des hemels, d.w.z. hij zal daartoe rei-

ken en van de sterren ter aarde werpen en vertreden, Dan. 8: 10. De S.V. voegt hier „sommigen” in, 

maar had beter kunnen zetten: „velen”, want Openb. zegt 132 dat het een derde deel is. Het zijn de 

heiligen des Allerhoogsten die verstoord worden, Dan. 7: 25. Dit zal drie en een half jaar duren: 

tijd, tijden, halve tijd. Andere vervolgingen onder het vijfde zegel zijn hieraan al voorafgegaan. 

 

De Rode Draak staat voor de Vrouw, die baren zal, om, zodra het kind geboren is, het te verslinden. 

Zij baart een mannelijke zoon, die alle Volken hoeden zal met een ijzeren staf. 
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Is de Vrouw geen letterlijke vrouw - dus ook niet Maria - en is de Rode Draak geen letterlijk beest 

noch ook wezen, de mannelijke zoon is geen letterlijke zoon of mens, ook niet Christus. 

 

Is de Vrouw Israël, dan is de zoon een groep uit Israël. Dat hij Christus niet is, waarvoor hij vaak 

gehouden wordt, volgt uit tweeërlei: Johannes ziet dit teken vele jaren na ’s Heren geboorte en zegt 

dat zijn Boek een profetie is, dus toen nog geschieden moest (en nu nog moet). Daarna, deze man-

nelijke zoon wordt „weggerukt” naar Gods troon, terwijl Christus uit eigen kracht opgevaren is. 

 

Velen vinden het vreemd dat er staat: mannelijke Zoon; een zoon is toch altijd mannelijk. In zich-

zelf wel waar, taalkundig niet in het Grieks; daarin is het woord onzijdig en zoals wij nu spreken 

van een kind van het mannelijk geslacht, omdat het ook een meisje kan zijn, zo wordt hier gespro-

ken van een mannelijke zoon, waarmee wordt aangegeven dat het allen mannen zijn, in deze groep 

vertegenwoordigd. 

 

De vraag die hier rijst is: wie is deze groep? Is het dezelfde als de 144.000 verzegelden of zijn het 

de overwinnaars van de zeven gemeenten, of nog een andere? 

 

Eensdeels denkt men aan de overwinnaars, want er ligt een verband met deze. Openb. 12: 5 wijst op 

de toekomstige taak van deze groep: deze zal de Volken hoeden met een ijzeren staf; dezelfde taak 

wordt als belofte gegeven aan de bewoners van Tyatira. Anderdeels staat noch van de 144.000, 

noch van de overwinnaars, dat zij weggerukt worden tot God en zijn troon, plotseling weggenomen 

(zelfde woord als van 1 Thess. 4: 17: opgenomen). Wanneer dit zal zijn is nu niet duidelijk te zeg-

gen; is het bijv. kort na de opname der twee getuigen, d.i. vóór of bij de tweede helft der zeventigste 

jaar week van Dan. 9 d.i. drie en een half jaar vóór het einde, dan zouden de overwinnaars uit de 

tweede helft hiervan uitgesloten zijn, aangezien zij nog 42 maanden verdrukt worden. Zo in het 

verband genomen is te denken aan een opname, drie en een half jaar vóór het einde, want dan gaat 

de Vrouw vluchten en wordt op die plaats 1260 dagen onderhouden. Als men dit aanneemt, is de 

mannelijke Zoon een aparte groep; hier zou niets op tegen zijn als er niet de moeilijkheid was van 

het hoeden met een ijzeren staf. Deze is alleen te ondervangen door de wegrukking aan het einde 

van de jaarweek te stellen, maar dan heeft ze geen zin meer want dan brengt de wederkomst verlos-

sing. Het is mogelijk in hen de groep der 144.000 te zien, want al zijn deze nog op aarde tijdens de 

vijfde bazuin, zij worden niet beschadigd omdat zij het zegel Gods hebben, Openb. 9: 4. Dit is ge-

durende de eerste helft der jaarweek; zij zouden dus nog weggenomen kunnen worden bij de tweede 

helft. Van deze groep wordt gezegd dat hij voor de troon is, 14: 1-5. Alleen, hier rijst dan weer de 

moeilijkheid dat er staat dat het mannen zijn, wat weer een trek is van de mannelijke Zoon. We dur-

ven hier geen keuze te doen en laten dit punt over aan de toekomst. 

 

Heeft de Vrouw, waarin we zeker wel Israël in het Land hebben te zien, tot dusver daar kunnen 

blijven wonen tijdens het optreden der twee getuigen, voor wie het Beest (als zevende koning) res-

pect heeft gehad - we lezen niets van zijn optreden in die tijd - nu is hij van de dodelijke wonde ge-

nezen en treedt op als achtste koning. Daarbij wordt het beeld gesteld van het tweede Beest, Openb. 

13: 14, 15, de gruwel der verwoesting, Matt. 24: 15, staande waar het niet behoort, Mk. 13: 14, en is 

dit de aanwijzing om te vluchten, die in Judea zijn op de bergen, Matt. 24: 16, voor anderen naar de 

woestijn, ten zuiden van Judea. Daar heeft God een plaats bereid waar zij onderhouden zal worden, 

1260 dagen; d.i. gedurende de tweede helft der laatste jaarweek. 

 

Uit Openb. 12: 15 -17 vernemen we nog dat de Vrouw twee vleugels krijgt, welke op de wonderlij-

ke snelheid wijzen die God Israël ten deel geeft. De vlucht zal wel uit Jeruzalem beginnen, eerst 

naar de bergen van Judea, dan verder naar het zuiden de woestijn in. De Draak, die nu op de aarde 

geworpen is, werpt uit zijn bek water achter de Vrouw als een stroom die echter door de aarde ver-

zwolgen wordt. Sommigen zien in deze stroom een leger dat hij de Vrouw nazendt, maar dat in de 

woestijn ondergaat; anderen nemen de stroom letterlijk en ook het verzwelgen door de aarde. Er 
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staat, zeggen zij, niet: een leger als een stroom, maar: water als een stroom. Het is ook hier het beste 

bij de letter te blijven, al komt het ons wonderlijk voor. 

 

Als de Draak ziet dat zijn poging niet slaagt, gaat bij over tot vervolging van de overigen van haar 

zaad, de kinderen der Vrouw, dit leidt tot de grote verdrukking. 

 

Vluchtige lezers zien in de Vrouw Maria en in de Zoon Christus, wat een zeer oppervlakkige en on-

juiste opvatting is, beiden behoren tot het teken, drukken dus iets anders uit. 

Vele, ja bijna alle theologische uiteenzetters zien in de Vrouw de „Kerk” en in de Zoon Christus, 

die de „Kerk” heeft voortgebracht. Dan moeten zij „Kerk” in de breedste zin nemen, n.1. als verga-

dering van gelovigen, of die nu leefden in de O.T. of in de N.T. tijd zonder verder onderscheid te 

maken tussen de verschillende beloften die er zijn en die verschillende groepen doen zien. Voor hen 

is de „Kerk” Israëls Kerk waarin Christus geboren is. Maar hoe inconsequent is dit standpunt. Al-

lereerst nemen zij de Vrouw als een groep, de Zoon echter als een persoon; dan vergeten zij dat de 

Christus uit het Huis van David is wat een geslacht was, maar niet de naam van „Kerk” kan dragen, 

verder kan men niet zeggen dat een bepaalde groep gelovigen een persoon voortbrengt, noch ook 

dat een kerk iemand voortbrengt als een harer leden een zoon krijgt. En tenslotte vergeet men dat 

Openb. 12 nog niet eens gebeurd is, iets waarop we hierboven al wezen. Zo kan er dus hier van 

geen O.T. „Kerk” noch van Christus sprake zijn. 

 

Wat zegt de Schrift over „Alverzoening”? 
 

door S. VAN MIERLO. 

 

(Slot) 

 

4. DE „POEL DES VUURS” DAT IS DE „TWEEDE DOOD” 

 

Het zal nuttig zijn na te gaan welke betekenis de Schrift hecht aan de term „vuur”. Laat ons aller-

eerst een en ander nagaan in verband met het fysisch vuur. Het werd gebruikt om schadelijke micro-

organismen, als zodanig te vernietigen, in het bijzonder die welke melaatsheid veroorzaakten (Lev. 

13: 32, 55, 57). Wat gebeurde er dan? De bacillen werden vernietigd en herleid tot hun samenstel-

lende moleculen. Anders gezegd: het kwade hield op te bestaan al verdween de grondstof niet. Er 

had reiniging plaats, maar hetgeen gereinigd werd was de omgeving, niet de bacillen, want deze 

kwamen niet uit het vuur in de vorm van onschadelijke micro- organismen. 

 

Op overdrachtelijke wijze wordt God een verterend vuur genoemd (Deut. 4: 24; Heb. 12: 29) en 

worden zijn toorn en zijn oordelen vergeleken met een verterend vuur (Deut. 9: 3; Ps. 11: 6; 21: 9, 

10; Jer. 4: 4; Ezech. 36: 5; 38: 19; Nah. 1: 6; Mal. 3: 2, 3; 4: 1). Hier moet men echter onder-

scheiden tussen vijanden die verdelgd worden (bijv. Deut. 9: 3; Ps. 21: 9, 10) en wederspannigen, 

die door Gods oordelen geleid worden tot bekering (bijv. Jer. 4: 4; Ezech. 38: 19; Mal. 3: 2, 3). Dat 

zij, die in dit tweede geval in het „vuur” komen, gereinigd worden, wordt uitdrukkelijk gezegd in 

deze laatste Schriftplaats: “Hij zal de zonen van Levi reinigen.” 

 

Ook in het N.T. wordt de uitwerking van Gods toorn voorgesteld door “vuur”. Ook hier wordt on-

derscheid gemaakt tussen vijanden, die als zodanig ophouden te bestaan, en anderen waar het vuur 

een tuchtiging is, die hen kan leiden tot gewillige bekering. Men vindt dit onderscheid al in Mat. 3: 

12. De „dorsvloer” moet gezuiverd worden, en door de wan wordt het graan gescheiden van het kaf. 

Dit laatste wordt verbrand „met onuitblusbaar vuur”. In Mat. 13: 37- 43 wordt het onderscheid ge-

maakt tussen het goede zaad en het onkruid. Dit laatste wordt (in de toekomende aioon) uit het Ko-

ninkrijk van de Zoon verzameld en in de „vurige oven” geworpen. Daarna komt het Koninkrijk des 

Vaders (namelijk in de laatste aioon). De „vurige oven” komt dus overeen met de „poel des vuurs” 
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van Op. 20: 14. 

 

In Mat. 13: 49, 50 wordt het onderscheid gemaakt tussen de „rechtvaardigen” en de „bozen”. Deze 

laatsten worden geworpen in de „vurige oven”. 

 

Mat. 25: 31-46 handelt over het oordeel over de volken bij de komst van de Zoon in heerlijkheid, 

dat is aan het einde van onze aioon. De „schapen” worden gescheiden van de vervloekte „bokken”. 

Deze hebben geen deel aan het „eeuwige (aionische) leven”, namelijk het leven op aarde gedurende 

de toekomende aioon. Zij moeten komen in „het eeuwig vuur, dat voor de duivel en zijn engelen be-

reid is”. Dit vuur is dus wederom de „poel des vuurs”. 

 

Over dit oordeel handelt ook 2 Thess. 1: 7, 8:  ..............  bij de openbaring van de Here Jezus van de 

hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet 

kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.” Hierbij moet men er op letten, dat 

„niet” de vertaling is van het Griekse woord „mè”, dat dikwijls de subjektieve betekenis heeft van 

„niet willen”. Men bemerkt dit, onder meer, uit 2 Thess. 2: 12: „opdat allen worden geoordeeld, die 

de waarheid niet geloofd hebben, maar welgevallen hebben in de ongerechtigheid.” Het gaat hier 

niet over ongeloof uit onwetendheid of onverschilligheid, maar over een welgevallen hebben in de 

ongerechtigheid. Heb. 10: 26, 27 handelt ook over dergelijken: „Want als wij opzettelijk zondigen, 

nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer 

over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspannigen 

zal verteren.” Het betreft hen, die al iets van de waarheid hebben erkent en dan opzettelijk zondigen. 

 

(Laat ons hier er aan herinneren dat de offers van de Wet alleen bestemd waren voor hen die niet 

opzettelijk zondigen. Wie het met voorbedachten rade deed, en een lasteraar van de Here was, die 

werd uit zijn volk uitgeroeid (Num. 15: 22 -31). Later (Mat. 12: 31, 32) heeft de Here Jezus gespro-

ken over hen die de Heilige Geest lasterden en die „niet vergeven worden, noch in deze aioon, noch 

in de toekomende”. 

2 Petr. 3: 7 zegt, dat de tegenwoordige hemelen en aarde ten verderve bewaard worden „tegen de 

dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen”. Dit gebeurt aan het einde van de 

toekomende aioon. 

 

Over het „vuur” als tuchtiging, lezen we in Joh. 15: 6. Johannes, als Apostel der besnijdenis, han-

delt over de wedergeboorte, maar nog niet over de rechtvaardiging in Christus. In zijn Evangelie 

haalt hij de woorden van de Here Jezus aan, waar de geestelijke gemeenschap met Christus wordt 

voorgesteld door de verhouding tussen de wijnstok en de ranken. Maar die gemeenschap kan ver-

broken worden als de wedergeborene niet wandelt naar de vermogens die hij al ontvangen heeft, 

namelijk als hij geen „vrucht” draagt. Dan zou hij, zoals de rank, in het vuur geworpen worden. 

 

De echtheid van het geloof wordt beproefd (als het goud door vuur) volgens 1 Petr. 1: 7. 

 

Over een dergelijke tuchtiging spreekt het N.T. nog op andere plaatsen, en gebruikt dan het woord 

„paideuo”, dat de algemene betekenis heeft van „opvoeden”. In 1 Kor. 11: 32 lezen we:: „Maar on-

der het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden geoordeeld 

worden”, en in Heb. 12: 6: „Want wien Hij liefheeft tuchtigt de Here”. Zie ook 1 Kor. 5: 4, 5. 

 

Uit het voorgaande blijkt dus, dat we zeer voorzichtig moeten zijn met de betekenis die we aan het 

woord „vuur” hechten. Het kan zijn: 
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1. een beproeving van de gelovige, ofwel om hem te vrijwaren voor hoogmoed, ofwel om hem 

door ondervinding te leren waartoe het zondige voert, en hem alzo tot bekering te leiden; 

 

2. een werkelijke, verschrikkelijke straf, voor hen die God op bewuste wijze tegenstaan, die 

ware vijanden zijn en zich niet gewillig willen onderwerpen. 

 

De brandoffers van de Wet stellen voor hoe Gods toorn t.o.v. de zonde uitgeoefend werd aan het 

kruis, toen de Here Jezus tot „zonde” of “zondoffer” werd gemaakt. Dit “vuur” trof Hem, ten bate 

van alle mensen, en zij, die in geestelijke gemeenschap met Hem zijn, die naar de oude mens met 

Hem gekruisigd zijn, delen „in Hem” mede in dit oordeel. Maar zij, die Hem tegenstaan moeten zelf 

onder dit vuur komen. Het vuurgericht heeft dus een verlossende, bevrijdende betekenis voor de 

eersten, maar niet voor de anderen. 

 

Als men inziet welk verschil de Schrift maakt tussen hen die zich gewillig onderwerpen (meestal na 

tuchtiging) en zij die opzettelijk en welbewust blijven tegenstaan, kan men beter begrijpen welke 

betekenis men moet hechten aan de uitdrukkingen „tweede dood” en „poel des vuurs”. Men vindt ze 

in: 

 

Op. 19: 20 “En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet; levend werden zij beide ge-

worpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.” 
 

20: 10 „en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook 

het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in de aionen der ai-

onen”. 

 

20: 14 „En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede 

dood: de poel des vuurs.” (N.V. 1951) 

 

20: 15 „En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd 

hij geworpen in de poel des vuurs.” 

 

21: 8 „Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de 

tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is de poel, die brandt van vuur en 

zwavel: dit is de tweede dood.” 

 

Het blijkt dus dat aan het einde van de tegenwoordige aioon het „beest” en de „valse profeet” (na-

melijk het „tweede beest” van Op 13: 11) levend geworpen worden in de „poel des vuurs”. Na de 

duizend jaren van de toekomende aioon wordt ook de satan, de duivel in die poel geworpen. Na het 

oordeel bij de „grote witte troon” en de opstanding van alle mensen (die nog niet opgestaan waren) 

worden ook zij, die niet bevonden werden geschreven te zijn in het boek des levens, in die poel ge-

worpen. Daarbij ook „de dood en het dodenrijk” (namelijk de „hades”). Daarna begint de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde, waar geen dood meer zal zijn (Op. 21: 4). 

 

Men zou het vreemd kunnen vinden dat in Op. 21: 8 nog sprake is van lafhartigen, ongelovigen enz. 

wier deel is in de poel des vuurs. Maar dit betreft niet sommige mensen die in de laatste aioon le-

ven, maar aan het einde van onze tegenwoordige aioon. Inderdaad, men moet er wel rekening mee 

houden, dat Johannes een reeks gezichten had van de toekomst, maar dat hij daartussen ook woor-

den hoorde, die niet noodzakelijk handelen over deze toekomstgezichten. Na het gezicht van de 

nieuwe hemel en aarde (vs. 1 en 2) hoorde Johannes een stem, die hem verdere inlichtingen gaf 

over de nieuwe toestanden in die aioon (vs. 3- 5a). Maar in vs. 5b begint er iets anders: „Schrijf, 

want deze woorden…..Het betreft dan de „overwinnaars” (vs. 7) waarover al vroeger (ook nog in 

Op. 15:2) sprake was, en die aan het einde van onze aioon zullen leven. 
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Volgens de N.V. van Op. 20: 10 worden het beest, de valse profeet en de duivel in de poel des vuurs 

gepijnigd „in alle eeuwigheid”. De Griekse tekst luidt: „tot-in de aionen der aionen”. Dit duidt 

klaarblijkelijk een deel aan van de toekomende aioon en van de laatste aioon. We zeggen: een deel 

van de laatste aioon, want er staat niet „gedurende” maar „tot-in”. Hoe lang de anderen er in blijven 

wordt niet gezegd. Wel hebben we een aanduiding voor wat betreft de dood. Deze wordt in de poel 

des vuurs geworpen op het laatste van de toekomende aioon, en waar Op. 21: 4 zegt dat er de vol-

gende aioon geen dood meer zal zijn, kan de dood hoogstens nog heel in het begin van de laatste 

aioon bestaan. 

 

Al wordt hetzelfde woord „dood” gebruikt voor de gewone dood en ook in de uitdrukking „tweede 

dood”, daarom duidt die term niet hetzelfde aan. Evenmin als de „eerste mens” Adam naar zijn we-

zen zou overeenstemmen met de „tweede Mens” Christus. Het feit dat de dood vernietigd wordt in 

de poel des vuurs, d.i. de tweede dood, wijst er op dat deze laatste volkomen verschillend is van de 

gewone dood. Dit wordt bevestigd door het feit dat die „tweede dood” blijft bestaan gedurende de 

laatste aioon, terwijl de gewone dood verdwijnt. In 1 Kor. 15: 26 lezen we dat de laatste vijand, die 

buiten werking wordt gesteld, de dood is. Waar er eerder nooit sprake was van „tweede dood”, be-

treft dit vanzelf de gewone dood. De „tweede dood” is overigens geen „vijand” t.o.v. God, maar 

zijn eindoordeel over vijandige machten. Daarbij komt nog, dat de gewone dood vergeleken wordt 

met een slaap, terwijl er bij de „tweede dood” sprake is van pijniging. 

 

Welke uitwerking heeft de poel des vuurs op hen, die er in geworpen worden? De geestelijke we-

zens, namelijk de duivel, het beest en de valse profeet, worden gepijnigd dag en nacht gedurende 

een lange tijd. als we 1 Kor. 15: 28 ook op hen mogen toepassen, dan moeten ze tenslotte, tenminste 

voor wat betreft hun persoonlijkheid, ophouden te bestaan. Bij de menselijke vijanden wordt niet 

gesproken over langdurige pijniging. Hun vrijheid en tegenstand kan onmiddellijk weggenomen 

worden, zodat ze in zekere zin ophouden mensen te zijn, zoals we al in paragraaf 3 hebben uiteen-

gezet. Opdat God ook in hen „alles” zou zijn, moet God ze als het ware opnieuw tot mensen schep-

pen, en kunnen ze zich dan bekeren en de gehele weg der behoudenis doorlopen. 

De lezer gelieve het bovenstaande min of meer te beschouwen als zijnde redelijke veronderstellin-

gen, steunende op een interpretatie van 1 Kor. 15: 28. God heeft er ons niets „met zoveel woorden” 

over geopenbaard, en het past ons uiterst voorzichtig te zijn en onze persoonlijke opvattingen niet 

uit te geven als „de waarheid”. 

 

5. DE NADRUK DIE DE SCHRIFT LEGT OP BEKERING EN OP HET VERSCHRIKKELIJ-

KE LOT VAN DE TEGENSTANDERS 

 

Sommigen menen dat ze de nadruk moeten leggen op hetgeen ze verstaan onder „Alverzoening”. 

Dit is volkomen in strijd met de Schrift. Zowel in verband met Israël als met de volken, is de uitno-

diging steeds: „bekeer u”, en wordt er gewezen op de zeer ernstige gevolgen, hetzij kastijding, het-

zij verschrikkelijke straf. Men denke slechts aan Heb. 2: 3: „hoe zullen wij dan ontkomen, als wij 

geen ernst maken met zulk een heil”, en Heb. 10: 31: „Vreselijk is het, te vallen in de handen van 

de levende God”. 

 

De Schrift is voor alle tijden en handelt over alle tijden, maar wanneer iemand Gods geschreven 

Woord in handen neemt, dan wordt hij vooral bepaald bij zijn persoonlijke positie t.o.v. God. De 

hoofdzaak is: wat heeft God al voor hem gedaan en wat verwacht God nu van hem? Als kader kan 

het verleden en de toekomst dienen, maar die mens moet er niet het grootste deel van zijn aandacht 

op vestigen. Zijn persoonlijke verantwoordelijkheid t.o.v. God is Hem nu te verheerlijken door Zijn 

genade niet te weerstaan. Hij kan zich nu natuurlijk verzetten tegen on-Schriftuurlijke gedachten in 

verband met de verre toekomst van de mens in het algemeen, in het bijzonder tegen het steeds blij-

ven bestaan van een „hel” waar de mensen zonder ophouden gepijnigd zouden worden. Maar een 
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dergelijke reactie mag hun niet voeren tot het minimiseren van de tuchtiging en van de verschrikke-

lijke poel des vuurs. 

 

Men zegt soms dat het beter is steeds te wijzen op Gods liefde, en dat die liefde het beste blijkt uit 

het feit dat alle schepselen deel zullen hebben aan de verzoening. Maar, als de Schrift de nadruk 

legt op Gods liefde, dan spreekt ze over het offer van Christus. Het is dan ook in de eerste plaats dat 

we op dit offer moeten letten en aan het persoonlijk deel hebben aan de al verworven verzoening. 

 

Een bekende auteur heeft gezegd: „Voor iemand persoonlijk bestaat er geen waarborg voor zijn 

heil, vaster en zekerder gegrondvest dan de redding van alle”. Dit is eenvoudig onzin, want het is 

ons geloof in Christus dat zekerheid geeft. Als we willen steunen op de redding van allen, kan het 

gebeuren dat we toch eerst door Gods toorn worden getroffen. Onze hoop moet, onder meer, be-

trekking hebben op de opstanding bij de wederkomst van Christus, en niet op het ontkomen aan de 

poel des vuurs. 

 

Dezelfde auteur zegt, dat het ware, het volle Evangelie Gods de blijde boodschap is van Hem die de 

Behouder is van alle mensen. In de Schrift wordt het woord „evangelie” nooit in dit verband ver-

meld. De uitdrukking „Evangelie Gods” komt voor in Rom. 15: 16; 2 Kor. 11: 7; 1 Thess. 2: 2, 4, 9 

en 1 Petr, 4: 17, en staat steeds in verband met het werk van Christus, bekering en geloof. Petrus 

zegt niet dat de mensen maar moeten denken aan de redding van allen, maar hij vraagt wat het einde 

zal zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het Evangelie Gods (1 Petr. 4: 17). Toen de discipe-

len van de Here Jezus hun aandacht vestigden op het lot van de mensen in het algemeen, en vroe-

gen: „Here, zijn het weinigen, die behouden worden?” antwoordde de Here niet met de verkondi-

ging der Alverzoening, maar wees op hetgeen ze zelf te doen hadden (Luk. 13: 23-30). 

 

Al kan men enkele aanwijzingen in de Schrift vinden betreffende de verzoening van allen, toch staat 

er nooit dat ze gepredikt moet worden als een blijde boodschap. Wil men uit 1 Tim. 4: 12 afleiden 

dat Paulus zegt, dat we dit moeten leren, dan is ons antwoord dat deze woorden verwijzen naar al 

hetgeen voorafgaat, en in het bijzonder naar de „goede leer” van vs. 6. Voor wat betreft vs. 10: 

„God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen”, hier gaat het over 

Gods algemene „voorzienigheid”. Zonder deze zou de mens niet meer bestaan. Maar Hij geeft „aan

allen leven en adem” (Hand. 17: 25) en „alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kol. 1: 17). Pau-

lus vraagt overigens, in dezelfde brief (2: 1) voor alle mensen te bidden. Men vergete niet, dat de 

Schrift handelt over allerlei „behoudenissen”. Daarom zegt de Apostel: „inzonderheid voor de gelo-

vigen”. Voor deze is Hij de volle Behouder. In elk geval gaat het hier niet over het leren van de vol-

le behoudenis van alle mensen. Er wordt hier juist verschil gemaakt. 

De prediking van de redding van allen, zonder heel in het bijzonder de nadruk te leggen op de ver-

schrikkelijke gevolgen van ongeloof en tegenstand, is zeer gevaarlijk voor de mensen in het alge-

meen, want het voert hen af van de noodzakelijkheid der bekering: God is liefde zegt men dan, alles 

komt vanzelf in orde. De grote ernst der zonde wordt voorbijgezien, en dan ook het grote werk van 

Christus aan het kruis. De natuurlijke mens vraagt niet beter dan te worden gerust gesteld, en een 

dergelijk „evangelie” vindt dan ook veel bijval. 

 

Verwachten we dan dat men zich uit vrees zal bekeren? Dit zou geen ware bekering zijn. We leggen 

er de nadruk op, dat de Schrift zowel van Gods gerechtigheid spreekt als van Gods liefde, en - te 

beginnen bij Adam - er steeds op wijst hoe ernstig de gevolgen zijn van de zonde, namelijk de 

weerstand of de tegenstand t.o.v. God. De mens moet, door Gods Woord, in de eerste plaats over-

tuigd worden van zonde; maar, als men bijna uitsluitend verwijst naar Gods liefde, zal dit doel 

meestal niet bereikt worden. Een dergelijk eenzijdig „evangelie” is even verkeerd als het te uitslui-

tend verwijzen naar Gods gerechtigheid en oordeel. Ook hier moet er evenwicht zijn. 
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“MUILDIEREN” OF „HETE BRONNEN”? 
 

In Gen. 36: 24 zegt de S.V. dat Ana „muilen” (muildieren) gevonden heeft in de woestijn. Maar, 

volgens de N.V. waren het „hete bronnen”! 

 

Waarom dit verschil in vertaling? Het Hebreeuwse woord is „jamim”, dat alleen in deze Schrift-

plaats voorkomt en het daarom wat lastig maakt voor de vertalers. Volgens de Joodse overlevering, 

duidt dit woord muilezels (of muildieren) aan, maar hoe kon Ana deze in de woestijn „vinden”? 

Van Ana wordt alleen gezegd, dat hij de ezels van zijn vader hoedde, en er is geen sprake van paar-

den,die aanleiding hadden kunnen geven tot een kruising met de ezels. Muildieren, door „pered” 

aangeduid, worden pas (veel later) in 2 Sam. 13: 29 vermeld. 

 

Al komt de term „jamim” nergens anders voor, toch kan men acht geven op het verwante woord 

„jam”, dat water (of een zee) aanduidt (Gen. 1: 10) en ook bijv. gebruikt wordt voor de „zee” van 

Salomo (1 Kon. 7: 23). De Syrische vertaling, en ook de Vulgata, vertalen „jamim” door „hete 

bronnen”, en dit is waarschijnlijk de juiste betekenis. 

 

De ezels, die Ana hoedde, hebben hem misschien geholpen die bronnen te ontdekken, tussen het 

struikgewas van de „woestijn”. En het is daarom mogelijk dat Ana ook „Beëri” wordt genoemd in 

Gen. 26: 34, want „beêr” duidt een (water-) put aan (Gen. 16: 14). 

 

 

DE BEVRIJDING VAN JONATHAN DOOR HET VOLK 
 

Volgens Saul moest zijn zoon Jonathan sterven, maar deze werd door het volk bevrijd (1 Sam. 14: 

36-45). Sauls dwaasheid blijkt al uit hoofdstuk 13, waar Samuël hem verwijt het gebod van de Here 

niet in acht te hebben genomen (vs. 13). Daarom antwoordde de Here hem niet (14: 37). Maar Saul 

dacht niet aan eigen zonde en liet het lot werpen om een schuldige te vinden. Toen het volk vrij uit-

ging en de schuld bij Saul of Jonathan scheen te liggen, erkende Saul nog steeds zijn zonde niet, en 

werd er alzo toe gedreven zijn zoon op te offeren voor een „pekelzonde”. Het volk wist echter beter, 

en wees op de grote overwinning door Jonathan behaald. 

Het werkwoord, door „bevrijden” vertaald, heeft meestal de betekenis van „lossen” of „loskopen” 

als het door mensen geschiedt (Ex. 13: 13; Lev. 27: 27 enz.), en van „bevrijden” of „verlossen” als 

het God is die handelt (Deut. 9: 26; 13:5 enz.) Mogelijk heeft het volk aan Saul een „losprijs” be-

taald om Jonathan te bevrijden. 

 

 

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER S. VAN MIERLO. 
 

Na vorenstaande, voor de meeste UdS-lezers, zeer onverwachte mededeling van het overlijden van 

onze redacteur Van Mierlo zij het mij vergund enkele woorden tot zijn nagedachtenis te schrijven. 

Ik mocht het grote voorrecht hebben de laatste maanden in zijn nabijheid door te brengen. 

De heer Van Mierlo was zeer getroffen en dankbaar voor de vele blijken van vriendschap en mede-

leven van velen uwer tijdens zijn ziekte. Gelukkig heeft hij geen lang ziekbed en geen pijn gehad. 

Voor ons, lezers en vrienden, is zijn aardse leven te vlug geëindigd, althans van menselijke zijde 

gesproken nu we zo kort na het verlies van onze leraar Pauptit ook onze leraar Van Mierlo moeten 

missen. 

Enkele dagen voor zijn dood heb ik hem bedankt, zeggende naar mijn mening zeker te spreken na-

mens vele UdS-lezers, voor hetgeen wij, door zijn gehoorzaamheid aan de Heer, hebben mogen le-

ren. 

De heer Van Mierlo was echter een man, die steeds van zijn persoon afwees en op de Here Jezus 
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Christus wees. Daarom meen ik, dat wij hem daarin moeten volgen. Zelf heeft hij ergens ge-

schreven: „ ook een ingenieur is bovenal mens, geroepen om God te leren kennen, te danken en te 

loven. Toen ik iets begon te verstaan van de geestelijke boodschap van de Schrift, werd ik er door 

gegrepen en gedreven te luisteren naar hetgeen God mij persoonlijk wilde doen kennen door zijn 

geschreven Woord 

Zie, dit is een uitspraak, die ook voor ons van grote betekenis is. De heer Van Mierlo wees er steeds 

op, dat wij tegenover het geschreven Woord, waarin ons het levende Woord tegemoet treedt, een 

zeer nederige houding moeten aannemen, dagelijks open staan en ons overgeven om Zijn leiding te 

ontvangen en vooral luisteren naar hetgeen God ons ieder persoonlijk wil doen kennen. Daarbij 

hebben wij de resultaten van het onderzoek der Schriften van onze leraars Pauptit en Van Mierlo in 

de bestaande literatuur van hun hand. De heer Van Mierlo hoopte dat velen deze literatuur ter hand 

zullen nemen en met zorg bestuderen en zoals de Bereërs in Hand. 17 dagelijks de Schriften nagaan 

of deze dingen alzo zijn. 

Moge ik besluiten met de opwekking, die Charles Welch schreef in het aug. nr. , nl. dat de beste na-

gedachtenis zal zijn een vollere toewijding aan de dienst der Waarheid, die onze beide leraars zo 

gewillig dienden. 

Onze innige deelneming gaat uit naar de kinderen van de heer Van Mierlo, die hun geliefde vader 

zullen missen. Een grote troost is zijn getuigenis, dat hij er van overtuigd was deel te zullen hebben 

in de opstanding en hij de Heer Jezus Christus zal zien van aangezicht tot aangezicht. 

J. v. d. N. 

 

REDAKTEUR S. VAN MIERLO OVERLEDEN. 
 

Na hetgeen Mw. v. d. N. in het septembernummer van U.d.S. heeft geschreven over onze nu ook 

heengegane leraar en voorganger S. Van Mierlo, is het moeilijk nog iets te schrijven, dat nog meer 

en beter de waardering en hoogachting zou vertolken van degenen, die tot de kring van U.d.S.-

vrienden behoren. 

Na - en dankzij - onze nu ook nog zo kort geleden heengegane voorganger en leraar Pauptit, be-

hoorden we wel tot de eersten, die hier te lande in enigszins nauwere relatie met de nu ook ver-

scheiden heer Van Mierlo stonden. Ongeveer 30 jaar geleden kwam hij met zijn echtgenote al bij 

ons logeren; daarna vele keren alleen, met als doel: besprekingen over U.d.S. en/of andere uitgaven, 

waartoe dan vanzelfsprekend ook de heer Pauptit en de drukker bij ons kwamen of bezocht werden. 

In Antwerpen waren wij eens de gast van hem en twee zijner dochters. (Mw. Van M. was toen al 

overleden). 

Voorts hadden wij het voorrecht nu juist 3 jaar geleden - het was in de tijd van de druivenoogst - 

enige tijd ten huize van de heer Van M. te Aix te vertoeven. Een heerlijk huis, ’n soort bungalow, 

steeds aan een zijde door de zon beschenen, liggend, naar ik meen, ongeveer 400 m boven de zee-

spiegel tegen een berghelling en daardoor beschut tegen de koude wind. 

Vorenvermelde omstandigheden waren redenen dat men mij heeft verzocht iets te schrijven voor de 

omslag van dit nummer, omdat vooral daar in zijn eigen omgeving, ik hem zag in zijn doen van alle 

dag. 

Eenvoudig, rustig en wel overlegd, min of meer naar vast programma, deelde hij de dag in: Na het 

sobere ontbijt, wat werken in de grote tuin, wieden en harken en de wijngaard verzorgen. (Het 

zwaardere werk deed een „landman”). Het was toen steeds mooi weer, een ideale temperatuur, zoals 

daar meestal, hetgeen trouwens ook reden was, waarom de heer Van M. na zijn pensionering in Aix 

was gaan wonen in verband met zijn toen al zwakke gezondheid. 

Na deze tuinarbeid begon hij zijn correspondentie, redactioneel werk en daarmede verband houden-

de studie van alles wat kon dienen tot verdieping en vermeerdering van de kennis der Heilige 

Schrift. Hiertoe trok hij zich dan steeds terug in zijn mooie studeervertrek met een uitzonderlijk be-

langwekkende bibliotheek. Tot koffietijd bleef hij dan daar, waarna hij - na een rustuurtje en nog 

wat controle in bloementuin en wijngaard - zich opnieuw ging verdiepen in zijn geestelijke arbeid. 

Na de avondmaaltijd werd de televisie aangezet, want al was hij een geestelijk mens hij stelde toch 
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belang in het werelds gebeuren. Geen wonder! Immers èn zijn academische vorming èn zijn latere 

zeer belangrijke positie bij The Int. Cie Bell Telef., waarvoor hij vele en grote reizen naar diverse 

landen maakte en uit hoofde waarvan de heer Van M. ook optrad als gevolm. minister van Peru bij 

de internationale conferenties voor radio en televisie (in de jaren dat men o.a. nog de golflengten 

voor de verschillende zendstations ging vastleggen) hadden hem vanzelf tot een „wereldburger” 

gemaakt. 

„Wereldburger”, maar daarbij een mens met grote zelfkennis en daardoor levend in de grootste een-

voud. 

„Wetenschappelijk mens”, een van Godgeleerde, met rijke geestesgaven en daarom „een man van 

weinig woorden, zonder daarom stroef te zijn”. 

„Geestelijk mens” , levend in welbewuste, diepe, vertrouwensvolle afhankelijkheid van zijn Schep-

per, maar tevens „gewoon mens”, die bij tijd en wijle zeer geestig kon zijn en droogkomisch een af-

doend antwoord geven, waarmede een kritische mond werd gestopt. 

Met het heengaan van deze goede vriend Van Mierlo (ik heb het me steeds tot een eer gerekend, dat 

hij mij altijd schreef met de aanhef „beste vriend”) zo kort na het overlijden van onze evenzo hoog-

geachte en gewaardeerde vriend Pauptit, hebben wij naar ik meen, alles verloren, waardoor U.d.S. 

werd bijeen gehouden en zijn deze droevige gebeurtenissen alleen te verwerken, als we weten en 

geloven: HIJ ZAL HET ALLES MAKEN, DAT G’ U VERWOND’REN MOET. 

J. V. 
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XXXIV No 10. OKT. 1962. 

 

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

C. DE TWEE GETUIGEN. 

 

Openb. 11: 1-13. 

 

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en 

het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, er buiten en 

meet die niet, want hij is aan de volken gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, twee en 

veertig maanden. En Ik zal mijn twee getuigen last geven om, met een zak bekleed, te profeteren, 

twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het 

aangezicht van de Here der aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen komt er vuur uit 

hun mond en het verslindt hun vijanden; en als iemand hun schade wil toebrengen moet hij zó de 

dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten zodat er geen regen valt gedurende de da-

gen van hun profeteren en zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om 

de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. 

 

En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het Beest, dat uit de afgrond opkomt, 

hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk (zal liggen) op de straat 

der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd 

werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien, drie en een halve dag 

en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn 

blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden omdat deze twee profeten hen, 

die op aarde wonen, gepijnigd hebben. 

 

En na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen en stonden zij op hun voeten en 

grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen 

zeggen: Klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aan-

schouwden hen. 

 

En te dier ure kwam er een grote aardbeving en een tiende der stad stortte in en zevenduizend per-

sonen werden door de aardbeving gedood en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God 

des hemels eer. 

 

Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde komt spoedig.” 

 

De twee getuigen openen de zeventigste jaarweek van Daniël. 

 

Dit is na te gaan. Zij profeteren 1260 dagen, dus drie en een half jaar. Dan worden zij gedood door 

het Beest dat uit de afgrond komt, dit treedt als zodanig op 42 maanden, Openb. 13: 5, dit is ook ge-
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durende drie en een half jaar. Samen dus zeven jaar. In de eerste helft daarvan zijn de bazuinen, in 

de tweede helft de schalen; er aan vooraf gaan de zegelen. 

 

Aan Johannes wordt een riet gegeven, een staf, d.i. een meetroede. Wie hem deze geeft wordt niet 

gezegd, zeker de engel die niet verder met hem spreekt. Hij moet daarmee de tempel Gods meten, 

dat is het heilige en het heilige der heiligen. Het Grieks gebruikt hier het woord naos, niet hièron, 

wat het hele tempelgebouw aanduidt, dus met de voorhof erbij. We zagen al dat we onder de tempel 

Gods de stoffelijke tempel moeten verstaan en dan is de zaak eenvoudig. Wie hier gaat vergeestelij-

ken en in die tempel de Kerk en de knechten Gods ziet, krijgt met onoverkomelijke bezwaren te 

doen. Men zie in die tempel het gebouw waarin de Mens der zonde zal zitten, 2 Thess. 2: 4, of 

waarin zijn beeld komt te staan, Openb. 13: 14, 15, de gruwel der verwoesting, Matt. 24: 15. Dan is 

alles eenvoudig. Maar dan moet men ook Israël in de eindtijd zien. 

 

Johannes nu moet de tempel meten en tevens het altaar. Welk altaar wordt niet gezegd, en het 

woord zelf kan zowel het brandoffer- als het reukwerkaltaar aanwijzen. Hij moet tevens letten op 

hen die daarin aanbidden. Dit slaat vanzelf op de tempel, niet op het altaar. Het meten slaat alleen 

op de tempel, niet op het aantal aanbidders. 

 

De voorhof moet hij niet opmeten want deze zal door de Volken vertreden worden, 42 maanden, 

dus gedurende drie en een half jaar. En dit niet alleen, ook de heilige stad, Jeruzalem, zal vertreden 

worden. Welke 42 maanden dat zijn, blijkt niet duidelijk, n.1. die der eerste of die der tweede helft 

van de laatste jaarweek. 

 

Wij houden ze voor de laatste, die na het optreden der getuigen. De term: 42 maanden wordt alleen 

hier, Openb. 11:2, gebruikt en bij het Beest, Openb. 13: 5; bij de getuigen is het 1260 dagen, Openb. 

11: 3, zo ook bij de Vrouw, Openb. 12: 6, of tijd, tijden en een halve tijd, Openb. 12: 14, zoals ook 

in Dan. 7: 25 en 12: 7. 

 

De twee getuigen staan plotseling voor ons. Zij moeten er dus al zijn vóór hun optreden. Zij zijn, 

d.i. stellen voor, de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de Heer der aarde staan. 

 

De hier gebruikte titel wijst er op dat we hier met de aarde te doen hebben. We vinden hem het eerst 

in Joz. 3: 11, 13 waaruit blijkt dat de Heer het recht heeft de aarde te geven aan wie Hij wil. We 

vinden de titel terug in Zach. 4: 14. Zo lang Israël Lo-Ammi is, wordt Hij de God des hemels ge-

noemd (Ezra, Nehemia en Dan. 2), de God die niet meer te midden van Zijn volk woont; maar als 

Hij weer in onmiddellijke betrekking tot hen treedt, zoals uit Openb. 11 blijkt, wordt Hij weer de 

Heer der aarde genoemd. 

 

De titels der twee getuigen stellen de twee olijfbomen voor en de twee kandelaren. Het werkwoord 

„zijn” drukt een metafoor uit, een stijlfiguur die iets overdraagt zonder gelijkheid uit te drukken. 

Van de twee olijfbomen lezen we het eerst in Zach. 4; daar heten de vorst Zerubabel en de priester 

Jozua zo, daar zijn ze geplaatst rechts en links van de kandelaar, vs. 11. Evenals Zerubabel en Jozua 

door God begaafd en toegerust waren en tegen de aanvallen van Satan beschut werden, zo zullen in 

de toekomst de twee getuigen dit gedurende hun prediking zijn. Zij zullen de twee olijfbomen van 

hun tijd zijn. 

 

De engel maakt Zacharia de betekenis van het gezicht duidelijk. De verborgen voorraad olie voor de 

twee bomen en voor de kandelaar veraanschouwelijkte het feit dat het niet door kracht noch door 

geweld maar door Zijn Geest zou geschieden, Zach. 4: 6. Dit zou Zerubbabel en Jozua tot vol-

brenging van hun werk in staat stellen, n.1. het wederherstel- len van Jeruzalem. Zo zullen nu ook 

de getuigen toegerust worden met macht, maar met een nog sterkere en een voor nog groter werk, 

dat volbracht moet worden. Jozua werd weerstaan door Satan, Zach. 3: 1, zo zal het ook de twee ge-
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tuigen vergaan. 

 

Steeds weer is de vraag opgekomen wie deze twee getuigen zijn. Men kan zeggen: men moet die 

vraag niet stellen, dan behoeft men er ook geen antwoord op te zoeken. Dit zou zo zijn als er een 

tekstdeel in de Schrift niet was, Mal. 4: 5, 6. Daarin wordt de wederkomst van Elia voorzegd vóór 

„de grote en vreselijke dag des Heren”. En zo rijst de vraag: Is hij soms één der getuigen. En dit te 

meer omdat er gezegd wordt dat zij, of één hunner, de hemel kan sluiten gedurende de tijd hunner 

profetering, dus drie en een half jaar, wat Elia ook deed. Jak. 5: 17. Als tweede getuige zou dan 

Mozes kunnen optreden, die water in bloed veranderde en die dit in Openbaring ook weer zou kun-

nen doen. Dan zouden het de twee grote figuren van Israël zijn die met de Here gesproken hebben 

op de berg der verheerlijking; zij zouden dan niet andermaal geboren hoeven te worden maar uit de 

hemel nederdalen, waarheen Elia is opgevaren en waarin Mozes na zijn opstanding - het twisten 

over zijn lichaam door Michaël, Judas 9 - mede is opgenomen. Volle zekerheid is er hier niet, alleen 

één ding is zeker: Elia komt terug om de harten van Vaders en kinderen te verenigen, en er zijn 

geen drie getuigen. De getuigen hebben, behalve de macht over de regen en het water, tevens de 

sterke kracht zich te verdedigen. Wie hen beschadigen wil, wordt door hen gedood. Dit lijkt op 

Elia’s daad t.o.v. de hoofdmannen met hun vijftigtal soldaten, 2 Kon. 1. 

 

Zo lang zij getuigen kan hun geen leed geschieden, pas daarna worden zij beschadigd en overwon-

nen. Het zal in hun tijd wel zijn dat het evangelie des Koninkrijks gepredikt zal worden tot een ge-

tuigenis aan alle volken, Matt. 24: 14, dit gaat vooraf aan het stellen van de gruwel der verwoesting 

en de vlucht uit Judea naar de bergen, Matt. 24: 16. 

 

Zijn de 1260 dagen voorbij, dan is het Beest hersteld van zijn dodelijke wonde. Wat hem tijdens de-

ze drie en een half jaar niet gelukt is, slaagt nu; van nieuwe en grotere kracht voorzien door Satan, 

kan hij de twee getuigen overwinnen en doden. 

 

Hun lijk blijft liggen op de straat der grote stad, waarmee hier Jeruzalem bedoeld is, blijkens de zin-

snede: waar ook hun Heer gekruisigd is. Geestelijk is het gelijk aan Sodom en moreel aan Egypte. 

Reeds Jes. 1: 9, 10; 3: 8, 9; Jer. 23: 14 vergelijkt Jeruzalem met Sodom, en Egypte wordt in Ez. 23: 

3, 4, 8 en 19 in geestelijk opzicht naast Jeruzalem gesteld omdat het de zeden er van had aangeno-

men. 

 

Alom heerst nu vreugde. Om goed te laten uitkomen dat men hen kwijt is, zijn er mensen of enigen 

uit de volken, stammen, talen en natiën, die willen dat hun lijken op straat blijven liggen en niet be-

graven worden, zij kunnen dan nog eens gaan zien dat zij nu dood zijn. Dit zijn er uit de volken; 

volkseenheden in groter verband; uit de stammen; uit Israël; verder uit de talen; die eenzelfde taal 

spreken maar daarom nog niet of niet meer bij elkaar wonen (emigranten), en natiën: volkseenheden 

met nationaal bestel. Inmiddels zenden zij elkaar geschenken omdat de profeten, die hen gepijnigd 

hebben door hun prediking en aankondiging van het oordeel, nu dood zijn. 

 

De tijding hiervan is de hele aarde over gegaan; dit wijst op de verbindingen door telegraaf, tele-

foon en radio omroepen; mogelijk geeft de televisie opnamen van hun lijken. 

 

Zo gaan drie en een halve dag voorbij. Maar dan gebeurt iets geheel onverwachts dat schrik en ont-

steltenis geeft: er komt levensgeest in de lijken en zij gaan zich bewegen, de mannen worden levend 

en staan op. Wie het zien, worden door schrik bevangen. Vanuit de hemel klinkt een luide stem om 

daarheen te komen. Zij gevoelen dat de zwaartekracht der aarde hen niet vasthoudt, zij stijgen op in 

een wolk en zijn verdwenen uit de ogen hunner vijanden. 

 

En dan begint de grond te golven en te schokken, er komt een grote aardbeving die een tiende deel 

der stad treft en waarbij zeven duizend mensen het leven verliezen. De overigen worden zeer be-
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vreesd en geven de God des hemels eer. Nu behoeft men niet aan te nemen dat dit een lofprijzing is, 

maar eerder een erkennen dat dit „Gods vinger” is, zoals de tovenaars deden. Zij zien Hem echter 

niet als Bondsgod. Hij is voor hen de God des hemels. 

 

Zoals gezegd staan we hiermee aan het begin van de tweede helft der zeventigste jaarweek. De zes-

de bazuin heeft geklonken, de zevende gaat beginnen. Maar hij bevat niet één gericht maar zeven, 

de schalen (St. Vert., fiolen.) Deze vormen het derde wee. 

 

 

Het begrip gemeenschap met Christus bij Johannes en Paulus 
 

door S. VAN MIERLO. 

 

INLEIDING. 

 

Beiden, Johannes en Paulus handelen over een gemeenschap van de gelovige met Christus. Meestal 

maakt men geen onderscheid tussen de betekenis die ze aan die gemeenschap hechten. Toch is het 

van groot praktisch belang een onderscheid te maken. Willen we op een vaste basis steunen om dit 

verschil te onderkennen en ons dit in ons geloofsleven ten nutte maken, dan moeten we ons enige 

moeite getroosten en bereid zijn nauwkeurig te onderzoeken wat de geschriften van Johannes en 

Paulus ons hierover kunnen leren. 

 

Allereerst is het nodig er aan te denken dat Johannes een van de twaalf Apostelen der besnijdenis 

was, en Paulus de Apostel der volken. De bijzondere opdracht van de Twaalf was de Israëlieten te 

leiden tot de geboorte van boven en het geloof dat Jezus de Christus was. Als Israël, als volk, hun 

boodschap had aanvaard en zich tot de Here had gekeerd, dan zou Christus wedergekomen zijn in 

heerlijkheid, zijn Koninkrijk op aarde opgericht hebben en het bekeerde Israël zijn aardse Gemeente 

geworden zijn, tot zegen van al de volken. Dit zal nu pas plaats hebben in de toekomst. 

 

Paulus begon ook zijn werk in die zin, in de streken buiten het land der belofte, maar zodra de ver-

tegenwoordigers van Israël zijn boodschap verwierpen, bracht hij aan alle mensen een „ander” 

Evangelie, maar van dezelfde goddelijke aard. Want door de nieuwe openbaringen die hij ontving, 

kon hij de individuele mensen, die geneigd waren te luisteren, niet „slechts” tot de wedergeboorte 

leiden, maar ook tot de rechtvaardiging voor God en de verzoening, en zelfs tot de volmaking in 

Christus. 

 

Wie dit verschil tussen de Twaalf en Paulus al inziet, zal ook gemakkelijk begrijpen dat hun begrip 

van gemeenschap met Christus niet hetzelfde was. Wie nog niet overtuigd is, dat Paulus verder ging 

dan Johannes op de weg des heils, zal misschien, door hetgeen hier volgt, dit verschil beter leren 

kennen. 

 

Het begrip “gemeenschap” bij Johannes. 
 

Voor wat betreft hetgeen Johannes verstaat door „gemeenschap” met Christus, kunnen we allereerst 

de schriftplaatsen lezen waar dit woord (Gr. „koinonia”) in voorkomt, namelijk 

1Joh. 1: 3, 6 en 7. 

 

Uit deze verzen, en hun verband met de overige, blijkt: 

 

1. dat de gemeenschap met de Vader en de Zoon verwezenlijkt kon worden door te aanvaarden 

hetgeen Johannes had gezien en gehoord, namelijk de openbaring van het aionische leven in Chris-
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tus; 

 

2. dat die gemeenschap niet tot stand gebracht kon worden door een zuiver abstracte kennis, maar 

door een wandel „in het licht”, waar men wel kon zondigen, maar waar men van de eventuele zon-

den gereinigd kon worden door het bloed van Jezus, de Zoon Gods, als men die zonden beleed. 

 

Zeerzeker dacht Johannes, als Jood, aan Lev. 16: 30 wanneer hij in 1 Joh. 1: 7 sprak over het „reini-

gen” van zonde, want die Schriftplaats uit het O.T. handelt over de grote „verzoendag”. De ceremo-

niële reiniging van die grote dag was nu verwezenlijkt door het bloed van Christus. We moeten er 

echter acht op geven, dat zowel de Hebreeuwse term „kopher” (van Lev. 16) als de Griekse term 

„hilasmos” (van 1 Joh. 2: 2), de betekenis heeft van „bedekking”, en niet van „verzoening” („katal-

lagè”) waarover Paulus bijv. spreekt in Rom. 5: 11 en 2 Kor. 5: 18, 19. Johannes heeft nooit ge-

sproken over die verzoening, noch over de rechtvaardiging in Christus, voor God. 

 

In de geschriften van Johannes vinden we nog meerdere aanwijzingen, die ons duidelijk doen zien 

wat hij verstaat onder de gemeenschap van de gelovige met Christus, namelijk in de schriftplaatsen 

waar hij spreekt over het „zijn” of het blijven “in” de Vader en „in” de Zoon. Die teksten handelen 

over: 1. de wijze waarop die gemeenschap kan ontstaan; 2. de aard van die gemeenschap; 3. de 

voorwaarden voor het blijven bestaan; 4. het middel om te onderkennen dat ze bestaat; 5. de belofte 

die er aan verbonden is en 6. de straf voor degenen die er niet in blijven. Laat ons in het kort die zes 

punten nagaan. 

 

1. De wijze waarop de gemeenschap kan ontstaan. 
 

In Joh. 6: 56 lezen we: „Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem.” In de 

perikoop - vs. 22 tot 58 - maakt de Here Jezus het duidelijk, dat het alleen door geloofsgemeen-

schap met Hem is dat men het aionische leven kan verwerven. Een vergelijking tussen de twee vol-

gende verzen: 

  

  vs. 47 „Ik zeg u: Wie gelooft, heeft aionisch leven” 

  vs. 54 „Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft aionisch leven” 

 

kon de toehoorders doen begrijpen, dat de fysische gemeenschap die ontstaat door het eten en drin-

ken, een type was van de geestelijke gemeenschap die ontstaat door het geloof. Toch moest de Here 

zelfs aan de discipelen uitleggen dat de woorden, die Hij had gesproken, „geest en leven” waren 

(vs. 64). 

 

Voor wat ons betreft, vinden we hier een eerste aanwijzing betreffende de wijze waarop de gemeen-

schap met Christus kon ontstaan, namelijk door het geloof dat Hij de Christus was. 

 

Letten we ook op Joh. 14: 23: „Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn 

Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”. 

 

De gemeenschap ontstaat dus door liefde en geloof. 

 

In Joh. 17: 26 zegt de Here dat Hij de Naam van zijn Vader bekend maakt, opdat zijn liefde ook in 

de discipelen zou zijn, wat tot gevolg zou hebben, dat Hij in hen zou zijn. De „Naam” van de Va-

der, ook in vs. 6 vermeld, duidt het wezen van de Vader aan, namelijk Liefde. Door Gods liefde, die 

bekend gemaakt wordt in Christus, kan de mens tot het geloof en de liefde komen, en zo tot de ge-

meenschap. 
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We hebben hierboven al gezien dat Johannes, in zijn eerste brief handelt over die openbaring van 

Gods liefde in Christus, en in 1 Joh. 1: 3 lezen we: “hetgeen wij gezien en gehoord hebben, ver-

kondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is 

met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”. 

 

Laat ons ook nog verwijzen naar 1 Joh. 5: 20, waar staat dat het „zijn in de Waarachtige, in zijn 

Zoon Jezus Christus”, verkregen wordt door het kennen van de Waarachtige, dus door de openba-

ring van zijn liefde in Christus. 

 

Samenvattende, kan men zeggen, dat de gemeenschap waarover Johannes spreekt, ontstaat door het 

geloof dat God de wereld alzo lief heeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie-

der, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar aionisch leven hebbe. 

 

2.De aard van de gemeenschap. 

 

Het is vooral in Joh. 15: 1-8 dat we een aanduiding vinden betreffende de aard van de gemeenschap 

tussen de Here Jezus en zijn discipelen. Hij is “de ware wijnstok” en zij “de ranken”. Het is in die 

zin dat ze “in Hem” konden zijn en vrucht dragen, namelijk een goede wandel hebben. 

 

Doch, het blijkt dat die gemeenschap niet noodzakelijk een blijvende was, want er staat: „Wie in 

Mij blijft” en „wie in Mij niet blijft is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt 

ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand”. 

 

Ook bijv. 1 Joh. 2: 24 en 3: 24 wijzen op de mogelijkheid niet “in de Zoon en (in) de Vader” te blij-

ven. Zie verder onder paragraaf 6. 

 

3.De voor waarden voor het blijven bestaan van de gemeenschap. 

 

We hebben gezien dat de gemeenschap kon ontstaan door het kennen van de liefde Gods, het geloof 

en de wederliefde. De voorwaarden voor het blijven bestaan vindt men in: 

Joh. 14: 21, 23; 15: 7; 1 Joh. 2: 24; 3: 24 waar sprake is van het bewaren van het woord van de Here 

Jezus, dus van zijn geboden, door de liefde; 

1 Joh. 1: 6, 7; 2: 6; 3: 6, 17; 4: 12, 16 waar sprake is van het wandelen zoals de Here Jezus heeft 

gewandeld, namelijk: niet zondigen, de naaste lief hebben; 

1Joh. 4:15 dat spreekt over het belijden dat Jezus de Zoon van God is. 

 

In het kort, het komt er op aan te volharden in de liefde en het geloof tot-in Jezus. 

 

4.Het middel om te onderkennen dat die gemeenschap bestaat. 

 

1 Joh. 3: 24 „En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de geest, die Hij ons gegeven 

heeft”. 

 

Zie ook 1 Joh. 4:13. Het woord „geest” duidt hier de gave aan van de Heilige Geest. Het is “de 

heerlijkheid” waarvan joh. 17: 22 zegt dat de Here ze had en ze ook gegeven heeft aan zijn discipe-

len. Die heerlijke geestelijke gaven van de Here hadden de discipelen aanschouwd (Joh. 1: 14). Zo 

bijv. het teken van het veranderen van water in wijn te Kana (Joh. 2: 11) en het opwekken van La-

zarus (Joh. 11:4, 40). 

 

Die geestesgaven waren tekenen van het nabijzijn van het Koninkrijk op aarde (Mat. 4: 23; 9: 35; 

10:8; 12: 28 enz.) en gedurende het gehele tijdperk der Handelingen, waar het Koninkrijk nog 

steeds kon komen, beschikten de discipelen over die krachten. Door hun gemeenschap met de Here 
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konden ze vragen wat ze wilden en het zou hun geworden (Joh. 15:7) want in die gemeenschap was 

hun bede naar des Heren wil (1 Joh. 5: 14). 

 

Het feit dat hun bidden steeds verhoord werd, ook in verband met de waarneembare dingen, was 

een tastbaar bewijs van hun gemeenschap. 

 

5.De belofte in verband met de gemeenschap. 

 

Op 1 Joh. 2: 24, waar sprake is van de gemeenschap, volgt: “En dit is de belofte, die Hij zelf ons 

beloofd heeft: het aionische leven”. 

 

Talrijke andere schriftplaatsen spreken er over. Laat ons nog alleen Joh. 6: 54 aanhalen: „Wie mijn 

vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft aionisch leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage”. 

 

Toen hadden ze dit leven al „in Hem”, maar het zou voor hen ook naar hun gehele wezen gereali-

seerd worden bij de opstanding aan het einde van de tegenwoordige aioon. Dit leven zullen ze dus 

in volle werkelijkheid hebben gedurende de toekomende aioon. 

 

6.De straf van hen die niet in gemeenschap blijven. 

 

In paragraaf 2 hebben we al gewezen op de vergelijking met de ranken van de wijnstok. als ze niet 

in de gemeenschap zouden blijven, zouden ze, zoals die ranken, in het vuur geworpen worden. 

 

Dit stemt overeen met hetgeen Mat. 5: 29 en 18: 8 zeggen over het werpen in het aionische vuur in 

geval van zonde 

 

Laat er ons aan herinneren dat Heb. 6: 1, 2, in verband met het „eerste onderwijs betreffende Chris-

tus”, ook spreekt over de opstanding en het aionische oordeel. In de volgende verzen lezen we over 

hen die de „hemelse gave” (eindelijk „overhemelse gave”) genoten hebben, namelijk deel hebben 

gekregen aan „heilige geest”, dat zijn de krachten van de toekomende aioon, en daarna zijn afgeval-

len. Men bemerkt dat dit overeenstemt met hetgeen we al hebben gezien, ook in paragraaf 2. In 

Heb. 2: 3- 5 lezen we: „Hoe zullen wij dan ontkomen, als wij geen ernst maken met zulk een heil. 

dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben“. Heb. 3: 12 

spreekt van afvallen. 

 

De geestelijke krachten waren een tastbaar bewijs van de goddelijkheid van Christus en de nabij-

heid van het Koninkrijk. Wie deze krachten bijv. beschouwde als die van Beëlzebul, lasterde de 

Geest. Die tegenstand, ja opstand, kon niet vergeven worden, „noch in deze aioon, noch in de toe-

komende” (Mat. 12: 22-32). In dit geval betreft het meer in het bijzonder een opzettelijk zondigen 

nadat men tot erkentenis van de waarheid was gekomen, waar geen offer voor de zonden overblijft 

„maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal 

verteren” (Heb. 10: 26-31). 

 

In het volgende Aanhangsel onderzoeken we nog een en ander over die straf, dit oordeel en dit 

vuur. Maar we willen eerst een samenvatting geven betreffende de betekenis die Johannes hecht aan 

de gemeenschap met Christus. 

 

Die betekenis houdt verband met „het eerste onderwijs betreffende Christus” (Heb. 6: 1) en het ge-

loof dat Jezus is de Christus. De aard van die gemeenschap kan vergeleken worden met die welke 

bestaat tussen de ranken en de wijnstok. Ze kan verbroken worden als de gelovigen Gods geboden 

niet houden, als de wandel te wensen over laat. Het gevolg is dat die gelovigen geen deel zullen 

hebben aan het aionische leven, dus niet aan de opstanding aan het einde van onze aioon. 
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Men ziet onmiddellijk hoe ver dit alles verwijderd is van hetgeen Paulus schrijft. Zoals we verder 

zullen nagaan, handelt hij over een gemeenschap die vergeleken kan worden met die welke bestaat 

tussen de leden en het lichaam van een mens. Ranken kunnen afgesneden worden, maar niet de le-

den van een lichaam. Ook is er bij Paulus geen sprake van het verliezen van het aionische leven, 

maar, integendeel een zekerheid deel te hebben aan de groepsopstanding bij de wederkomst van 

Christus en bestaat er zelfs de hoop op een individuele uitopstanding uit de doden. 

 

 

AANHANGSEL BETREFFENDE DE STRAF. 

HET OORDEEL EN HET VUUR. 

 
We moeten er in de eerste plaats aan denken dat al hetgeen we tot nu toe hebben nagegaan in het 

bijzonder van toepassing is op Israël en aangepast aan hetgeen we al ten dele vinden in het Oude 

Testament. 

 

Als Hebr. 12: 29 zegt dat God een verterend vuur is, dachten de lezers aan wie de brief gericht was, 

ongetwijfeld aan Deut. 4: 24; 9: 3 en andere schriftplaatsen, bijv. uit de profeten. Ze wisten dat die 

toorn en dit vuur Gods tuchtigingen konden betreffen in het geval dat de zonen Israëls niet luister-

den naar zijn stem. Ze dachten misschien ook aan de zegen en de vloek van Deut. 28. In verband 

met de verwoesting van Jeruzalem, vroeg Asaf: „Hoe lang nog, o Here? zult Gij voortdurend 

toornen, zal uw na-ijver branden als een vuur?” (Ps. 79: 5). 

 

Maar Gods oordeel komt ook over niet-Joden. Men denke bijv. aan 2 Thess. 1: 7-9 bij de openba-

ring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf 

oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. 

Deze zullen boeten met een aionisch verderf, ver van het aangezicht des Heren en de heerlijkheid 

zijner sterkte.... Men lette er op, dat in de uitdrukking “die God niet kennen” en „niet gehoorza-

men” het woordje „niet” de vertaling is van het Griekse „mè”, dat hier de betekenis heeft van „niet 

willen”. 

 

In de uitdrukking „aionische straf” van Mat. 25: 46 is „straf” de vertaling van „kolasis”, dat nog al-

leen voorkomt in 1 Joh. 4: 18. Het werkwoord „kolazomai” vindt men in Hand. 4: 21 en 2 Petr. 2: 9. 

Bij de oude Griekse schrijvers werd dit werkwoord gebruikt in de zin van „door een afscheiding, 

van iets beroofd worden”, en „kolasis” in de zin van „straf” of „tuchtiging”. 

 

We menen dat de straf waarover het N.T. spreekt in de eerste plaats omvat het niet verkrijgen van 

het aionische leven, daar het in Mat. 25: 46 in tegenstelling staat met het verwerven van dit leven. 

Zij, die niet naar Gods wil leefden (Mat. 25: 44. 45) zullen op de dag des oordeels vrezen, in ver-

band met die straf (1 Joh. 4: 18; 2 Petr. 2:9). 

 

In het algemeen verwijzen Gods toorn en vuur naar allerlei zware beproevingen, die gedurende het 

leven kunnen leiden tot bekering. Maar in het geval dat er geen bekering is, volgt de straf van het 

niet verkrijgen van het aionische leven, dus het niet deel hebben aan de opstanding bij de weder-

komst van Christus. Daarbij zou Israël door de grote verdrukking gaan (Mat. 24). Zie ook bijv. Mat. 

11: 20-24. 

 

Na het offer van Christus had het opzettelijk zondigen, nadat men tot erkentenis van de waarheid 

was gekomen, tot gevolg het oordeel „en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal ver-

teren”. (Heb. 10: 26, 27) Het werkwoord (esthio) door verteren vertaald, betekent letterlijk „eten”. 

In de Septuagint vinden we dit Griekse woord bijv. in Jes. 24: 6: „worden de bewoners der aarde 

door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over”. Ook in Jes. 26: ! 1 „het vuur (van 
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de Here) over uw tegenstanders, zal hen verteren”. Dit gebeurt in de dag des Heren, waarover Mal. 

4: 1 zegt: „Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen 

die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken”. 

 

Het is duidelijk dat het in dergelijke gevallen geen „tuchtiging” is (waardoor het werkwoord „paid-

euo” wordt gebruikt), die in verband staat met het opvoeden van kinderen (Hand. 22: 3; Heb. 12: 7), 

of gelovigen betreft, die de Here lief heeft (1 Kor. 11: 32; Heb. 12: 6, 10; Op. 3: 19). Het gaat over 

straffen, die men niet mag minimiseren en die men ook aan het einde van de toekomende aioon 

vindt (Op. 19: 20, 21; 20: 15). 

 

Vooral uit Op. 20: 15 wordt het duidelijk dat we onderscheid moeten maken tussen twee groepen 

ongelovigen, die geoordeeld worden voor de „grote witte troon”. Zij die tot de eerste groep behoren 

zijn geschreven in het „boek des levens”, de anderen niet en worden geworpen in de „poel des 

vuurs”. Men ziet dat de eerste groep alleen het aionische leven niet verkrijgt, terwijl de tweede 

groep daarbij nog in die „poel des vuurs” komt. 

 

Waarschijnlijk behoren tot deze tweede groep zij die, niet eenvoudig „afgevallen” zijn en „buiten 

geworpen”, maar die de Heilige Geest lasterden (Mat. 12: 31, 32), zij die opzettelijk zondigden na-

dat zij tot erkenning van de waarheid gekomen waren en die onder de felheid van een vuur zullen 

komen (Heb. 10: 26, 27). We menen dat degenen waarover Paulus spreekt in Fil. 3: 18, 19 niet tot 

deze tweede groep behoren. Ze wandelen wel als vijanden van het kruis van Christus, maar de 

Apostel zegt niet dat ze opzettelijk zondigen of lasteren, maar alleen dat ze aardsgezind zijn. Hun 

verderf (apoleia) bestaat in de dood en het niet deel hebben aan de opstanding, waarover vs. 21 

handelt, dus het derven van het aionische leven. 

 

In de laatste brieven van Paulus, dus na de voorlopige terzijdestelling van Israël en het ophouden 

van de tekenen die wezen op de nabijheid van het Koninkrijk op aarde, gebruikt de Apostel de ter-

men „toorn”, „oordeel” of „veroordeling” niet meer in verband met het einde van onze aioon. Uit-

gezonderd in 2 Tim. 4: 1, waar hij er terloops aan herinnert dat Christus de levenden en doden zal 

oordelen. 

 

Toch moet men veronderstellen, dat er ook in onze tijd mensen zijn, die God niet willen kennen en 

het Evangelie van de Here Jezus niet willen gehoorzamen, en dus (volgens 2 Thess. 1: 7-9) zullen 

„boeten met een aionisch verderf”. Mogelijk komen ze echter niet onder het zware oordeel van hen 

die op welbewuste wijze lasteren en opzettelijk zondigen. Maar wel komt over hen de aionische 

straf, namelijk het niet verkrijgen van het aionisch leven. Het woord „verderf” (olethros) schijnt in-

derdaad te wijzen op de doodstoestand. In 1 Kor. 5: 5 is er sprake van het verderf van het vlees. Het 

verwante woord „apoleia” duidt in Hand. 25: 16 op het uitleveren om gedood te worden, en in Op. 

17: 8 en 11 op het gedood worden van het „beest” in de „poel des vuurs” (Op. 19: 20). 

 

KAN IEMAND, DIE DE U.D.S. VISIE AANHANGT, BIJ EEN KERK BEHOREN? 
 

Op deze wijze gesteld, is het moeilijk een goed antwoord te geven. Inderdaad: wat verstaat men on-

der „UdS-visie”? In ons tijdschrift hebben we allerlei onderwerpen behandeld en het zou dus nodig 

zijn beter te bepalen waarover het gaat. 

 

Wellicht bedoelt men meer in het bijzonder hetgeen we over de grote verborgenheid hebben ge-

schreven en over de positie van lid van de Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. Maar onder de 

lezers zijn er mogelijk meerderen die tot een andere positie behoren. Het antwoord op de hierboven 

gestelde vraag is daarom niet voor alle lezers hetzelfde. 
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Daarbij komt nog de grote verscheidenheid van de hedendaagse Kerken, en, in elk dezer, het ver-

schil van opvatting van de predikanten. Verder, kan ook veel afhangen van bijzondere omstandig-

heden, bijv. in verband met de familie en relaties van de lezer. 

 

Zonder de vraag dus in het algemeen te beantwoorden, willen we wijzen op enkele gegevens van de 

Schrift en van de geschiedenis, die ons kunnen helpen. 

 

Ook na het tijdperk van de Handelingen bestonden er lokale gemeenten. Al richt Paulus zijn brieven 

niet meer tot gemeenten als zodanig, maar aan individuele gelovigen (zie bijv. Ef. 1: 1; Fil. 1: 1 en 

Kol. 1: 1), toch bestonden er gemeenten en spreekt de Apostel bijv. in Fil. 1: 2 over opzieners en di-

akenen, in 1 Tim. 3 over opzieners (in de Gr. tekst is geen sprake van „ambt”) en diakenen, en Titus 

moest oudsten aanstellen in alle steden. Waar er gedurende de tijd der Handelingen al gemeenten 

waren, hielden deze natuurlijk niet plotseling op te bestaan en moesten er nog „evangelisten”, „her-

ders” en „leraars” zijn, volgens Ef. 4: 11, 12. Die gemeenten waren zeker niet uitsluitend samenge-

steld uit christenen die de volmaaktheid in Christus hadden bereikt, en de meesten hadden daarom 

nog onderwijs en leiding nodig, bijv. in verband met het bijzonder Evangelie van Paulus betreffende 

de rechtvaardiging door geloof en vooral betreffende zijn leer over de grote verborgenheid. Dit 

blijkt overigens uit het feit dat aan het einde van zijn leven de meesten dit onderwijs zelfs verwor-

pen hebben en alzo Paulus hebben „verlaten”. 

 

Ik meen dus dat er een tijdperk van overgang was na de terzijdestelling van Israël en een afval van 

de gemeenten. Die afval ging ook door na het jaar 70, en in de tweede eeuw ontstond bij de leiders 

van de lokale gemeenten een verlangen naar eenheid, namelijk de vorming van een algemene zicht-

bare Kerk. Ze steunden namelijk op de anti-Schriftuurlijke gedachte, dat die Kerk de plaats moest 

innemen van het volk Israël en dat door de uitbreiding van die Kerk het beloofde Koninkrijk op 

aarde zou komen. 

 

De tegenwoordige Kerken steunen al op deze zelfde grondgedachte, en daarbij komt nog, dat men 

in de meeste gevallen de Schrift niet meer aanvaardt als volkomen door God geïnspireerd, en in 

menig geval zelfs niet meer gelooft in de godheid van Christus. Niettegenstaande al het goede in die 

Kerken (hetgeen we niet willen onderschatten), is haar fundamentele houding toch gericht tegen Is-

raël, want ze willen al het goede opeisen, dat aan het uitverkoren volk werd beloofd, en verwerpen 

met nadruk de gedachte dat dit volk door God als zodanig zal hersteld worden en, na bekering, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie zal zijn. Ja, dat ze de zichtbare, ene Gemeente van Chris-

tus zal zijn op aarde. 

 

Ik meen dat, als een UdS-lezer het met deze visie eens is, hij beter in staat zal zijn te beslissen in 

hoever hij de verantwoordelijkheid kan aanvaarden een lid te zijn van een bepaalde Kerk. 

 

Let wel dat mijn bedoeling niet is dat deze lezer in geen geval lid mag zijn van een Kerk. Het is 

bijv. zeer goed mogelijk dat in bepaalde gevallen de predikant het eigenlijk niet eens is met de op-

vatting dat zijn Kerk in de plaats is gekomen van het volk Israël. U weet dat, sinds de laatste we-

reldoorlog, er zich in dit opzicht een belangrijke wending heeft voorgedaan en dat meerderen open-

lijk verklaren dat deze opvatting niet Schriftuurlijk is. 

 

Laat mij hieraan nog toe voegen dat er, naar mijn mening, geen bezwaar bestaat tegen het vormen 

van kleine kringen, met een zekere organisatie, waar sommigen nog een opdracht menen te hebben, 

die min of meer gelijkt op die van de vroegere „evangelisten”, „herders” en „leraars”. Velen hebben 

nog steeds onderwijs en leiding nodig, in verband met Gods Woord in het algemeen en de verschil-

lende geestelijke posities in het bijzonder. Daarbij bestaat er bij velen ook nog een min of meer gro-

te behoefte aan ceremoniën. Ik meen dus, dat er tegen dit alles geen ernstig bezwaar is als men die 

organisaties niet beschouwt als de zichtbare Gemeente die Christus zelf zal bouwen of als een mani-
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festatie van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. Men moet ook niet spreken van „ambten” 

en ceremoniën die door God ingesteld zouden zijn. Al die zichtbare dingen kunnen dan beschouwd 

worden als menselijke instellingen, min of meer gekopieerd naar de vroegere, die werkelijk naar 

Gods wil waren en waarvoor Hij duidelijke voorschriften heeft gegeven. als dergelijke kleine orga-

nisaties op dusdanige wijze ingericht zouden zijn, zou iedere groep vrij zijn dit op eigen wijze te 

doen, naar zijn nationale, locale en geschiedkundige eigenaardigheden, zonder dat hierover strijd 

zou kunnen ontstaan met andere groepen. 

 

Mijn algemeen antwoord op de vraag is dus, dat er in principe geen bezwaar bestaat lid te zijn van 

de een of andere organisatie, en dat ieder - naar zijn kennis van hetgeen God openbaart in zijn ge-

schreven Woord, naar zijn persoonlijke geestelijke positie en maatschappelijke omstandigheden - 

zelf moet oordelen wat hij moet doen en laten. Hij moet daarbij niet in de eerste plaats denken aan 

zichzelf, maar ook aan zijn verantwoordelijkheid t.o.v. zijn naaste en vooral t.o.v. God. 

 

KENT DE HERE BEROUW ? 
 

Tot Samuël zegt de Here: „Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning heb aangesteld” (1 Sam. 15: 11), 

maar Samuël zegt tot Saul: Hij kent geen berouw” (vs. 29). Toen Saul zich van de Here had af ge-

keerd (vs. 11), verwierp de Here hem als koning (vs. 23). Voor de mens, die alleen de uitwerking 

ziet van Gods besluit, kan alles zich voordoen alsof er bij Hemzelf een verandering is. Als de Here 

zich tot Samuël wendt, kan Hij zeggen: „Het berouwt Mij”, omdat Hij weet dat Samuël begrijpt dat 

Hij spreekt van uit een menselijk standpunt, maar dat Hij - naar zijn Wezen - geen berouw kent. Dat 

is het dan ook wat Samuël zegt. De Here is de Onveranderlijke Israëls (vs. 29). 

 

DE PARAPSYCHOLOGISCHE KENNIS VAN JAKOB 
 

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft men, op wetenschappelijke wijze, allerlei gebeurtenissen 

onderzocht, die men niet kan uitleggen door fysische invloeden. In het bijzonder werden proeven 

gedaan om na te gaan in hoeverre zintuiglijke waarnemingen en gedachten konden overgaan van de 

éne mens tot de andere zonder fysieke communicatie. 

Voor wat betreft de dieren, heeft men soms de overeenkomst tussen hun kleur en hun vorm met die 

van hun omgeving uitgelegd door de invloed van het zintuiglijk waarnemen op het organisme. In 

een groene omgeving hebben de insecten dikwijls een groene kleur, terwijl ze in een droge streek 

veelal een donkere kleur hebben. Vele soorten vissen veranderen van kleur om zich aan te passen 

aan de kleur van hun omgeving. Ook is het wel bekend, dat sommige insecten de vorm en de kleur 

hebben van een takje of een blad, en zo moeilijk onderscheiden kunnen worden van de plant waarop 

ze zich bevinden. 

Dergelijke verschijnselen waren al in zeer oude tijden bekend. Ook bijv. de invloed van de zintuig-

lijke waarnemingen van een dier op het uiterlijk van de gebaarde jongen. De Romeinse natuurkun-

dige Plinius en anderen hebben hierover dan ook geschreven. Maar al lang vóór deze geleerden had 

men kennis van dit verschijnsel. 

Dit was het geval met Jakob, die gestreepte takken legde in de bakken waar het kleinvee van Laban 

kwam drinken. Op die wijze werden er vele gestreepte, gespikkelde of gevlekte jongen voortge-

bracht, die zijn eigendom werden (Gen. 30: 31-43).
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Uit de Schriften 

 

XXXIV No. 11. NOV. 1962. 

 

De vastgestelde grenzen der volken 
 

De hieronder volgende overdenking is van de hand van mevr. Hiebendaal. Het artikel werd ge-

plaatst in het blad IN DE WAAGSCHAAL van januari 1962. Thans geven wij het door aan de le-

zers van U.d.S. 

 

Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkan-

der scheidde, heeft Hij de grenzen vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Deut. 32: 8. 

Voordat we over deze schriftplaatsen iets proberen te schrijven, moeten we wel bedenken, dat, 

wanneer we ons, als het zogenaamde geestelijke Israël, dit grote voorrecht willen toe-eigenen, wij 

ook het vervolg, hun vloek, op ons moeten toepassen, waar God zegt: „Toen werd Jeschurun vet en 

sloeg achteruit, vet werd gij, dik en vetgemest, hij minachtte de Rots van zijn heil. - Toen de Here 

dat zag, heeft Hij hun verworpen.” Deut. 32: 15, 19. 

Het vaststellen door God van de grenzen der volken naar het getal der zonen Israëls heeft ook een 

profetische betekenis. Bij het ontstaan der volken in Gen. 10 tellen we er precies 70: uit Sem 26, uit 

Cham 30, uit Japhet 14. 

Ook de afstammelingen van Jacob, de eerste Israëliet, waren 70 zielen. Ex. 1: 5. 

Zo zal in de toekomende eeuw het priesterlijk volk te midden der volken, het Licht in hun duisternis 

dragen, dan zullen de volken der aarde gegroepeerd zijn rondom het wedergeboren Godsvolk. 

Zo is het Loofhuttenfeest (hun laatste feest in het kerkelijk jaar) van een verstrekkende betekenis. 

Hun enige feest bij welks vervulling ook de volken zullen worden ingesloten en opgenomen. 

„Allen, die zijn OVERGEBLEVEN van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van 

jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der Heerscharen, om het 

Loofhuttenfeest te vieren.” Zach. 14: 16. 

In Num. 29 leest men het bevel Gods betreffende de offers op de drie bij elkaar liggende dagen: De 

eerste dag (Nieuwjaarsdag) van vs. 1-6; De tiende dag (Grote Verzoendag) van vs. 7-11; De vijf-

tiende dag (Loofhuttenfeest) van vs. 12: 40. De voorschriften voor het Loofhuttenfeest waren zeer 

uitgebreid. Gedurende 7 dagen moest elke dag een aantal stieren geofferd worden, maar in een aflo-

pend getal. De eerste dag 13, de tweede dag 12, de derde dag 11, de vierde dag 10 stieren en zo ver-

volgens tot op de achtste dag 7 stuks. Met elkaar bedroeg het aantal stieren dan juist 70, welk getal 

vanzelf een diepe betekenis had, zoals alles in Israëls eredienst. Het ziet op de 70 volken der toe-

komst. Aanvankelijk zal Israël daar met de Wet afzonderlijk en boven de volken staan, maar deze 

tegenstelling zal steeds meer verdwijnen. Dat zegt ons die elke dag afnemende schaal. 

Het zal straks in het Koninkrijk op aarde niet gaan om de voortdurende handhaving der Wet, deze 

zal aanvankelijk nodig zijn als aanschouwelijk onderwijs voor de, uit het chaotische einde dezer 

aioon, overblijvende volken. Maar het zal een voorbijgaand middel zijn om alles tot vervulling te 

brengen uit de Wet, Profeten en de Psalmen totdat het recht op aarde is hersteld. 

We zagen dat vijf dagen voor het Loofhuttenfeest de Grote Verzoendag was. Na deze dag van vas-

ten en voorgeschreven rouw, verzoende God de zonde van heel het volk van heel het jaar. 

Ook dit was slechts schaduw van wat eenmaal gebeuren zal met Israël als groot en heerlijk einddoel 

Gods voor Israël. „Want zie - Ik zal de ongerechtigheid dezes lands in één dag wegnemen. Te dien 

dage luidt het Woord des Heren, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgen-

boom.” Zach. 3: 10. 

„Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen 

worden op één dag, op één enige dag? Of een volk op éénmaal geboren worden? Maar Sion heeft 



Uit de Schriften 1962 Pagina 106 
 

nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen.” Jes. 66: 8 en vervolgens. Het is 

prachtig wat men verder leest! 

„Uit Sion zal de Verlosser komen; Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden”; GANS Israël 

echter van Rom. 11: 26 is het bekeerde overblijfsel, nl. „degenen die zich bekeren van trouwbreuk 

in Jacob, spreekt de Here.” Jes. 59: 29. 

Wanneer GANS Israël sloeg op het Israël zoals wij het heden kennen, dan was het doorzuiveren der 

dorsvloer, of „de grote benauwdheid van Jacob” niet noodzakelijk, voordat de Messias tot hun ver-

lossing nederdaalt. 

Pas dan zijn ook de tijden der heidenen (de volken buiten Israël) ten einde, om plaats te maken voor 

de heerschappij van het volk der heiligen des Allerhoogste. Dan. 7: 27. 

 

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

II. WERELDRIJKEN EN WERELDHEERSERS  

 

Uit Daniël. 
 

A. Het probleem van vier of vijf. 

 

Vinden we in de eindtijd van deze aioon vele Joods-christelijke gemeenten en typen van gemeenten 

die ’s Heren wederkomst zullen beleven, nu willen we bekijken hoe de politieke wereldtoestand dan 

is geworden. 

 

In de inleiding hebben we er al op gewezen dat Dan. 2 geen vier maar vijf rijken heeft en dat het 

vijfde rijk nog komen moet. Bij de uitlegging van de droom van Nebukadnezar staat de opeenvol-

ging der rijken op de voorgrond, niet de eindrol die zij spelen. Hierin werd Daniël toen niet inge-

wijd, dit gebeurde pas onder de regering van Belsazar, de laatste koning van het Babylonische rijk, 

bijna zeventig jaar na de droom van Nebukadnezar. Daniël kan toen vier en tachtig jaar geweest zijn 

of nog ouder. Hem werd toen aangetoond wat plaats zal hebben “in de dagen van die koningen” 

Dan. 2: 44, vóór de Steen het totale beeld, dat weer aanwezig moet zijn, slaat. Heeft Dan. 2 zo be-

trekking op het begin en de voortzetting van de heerschappij over Israël; Daniels droom, verklaard 

door de engel, betreft het einde er van. En dan is er geen moeilijkheid met de vijf rijken van Dan. 2 

en de vier rijken van Daniël 7. Men schept die moeilijkheid als men ze naast elkaar legt, waarbij 

men dan het vijfde rijk van Dan. 2 laat uitvallen. Maar alles is te handhaven als men Dan. 7 na Dan. 

2 plaatst. Nebukadnezar ziet de rijken als een beeld; aan Daniël wordt getoond dat ze in hun eind-

stadium een dierlijk, d.i. een intens boos karakter zullen hebben. Er is geen beeld van Dan. 2 met 

daarnaast nog een dierental als afzonderlijke grootheid. 

 

Het beeld heeft tweeërlei uitlegging: eerst naar de opeenvolging, dan naar de gelijktijdigheid. Deze 

laatste is er in de eindtijd. Immers het gehele beeld wordt geslagen aan de voeten, Dan. 2: 34 en alle 

delen worden vermalen: leem, ijzer, koper, zilver, goud en wel: tesamen, Dan. 2: 34; 35a. De twee 

stadia van het beeld zijn mogelijk aangegeven in Dan. 2: 31: het beeld is treffelijk en zijn glans uit-

nemend, en zijn gedaante was verschrikkelijk. Dit laatste stadium nu is dat van Dan. 7, waarbij dan 

op te merken is dat hier de kern van het vierde rijk (later genoemd het Westromeinse rijk) en die 

van het vijfde rijk (dat we het Westerse rijk zullen noemen) tot één versmolten is en ze samen het 

monsterrijk van Dan. 7 vormen. Hierin ligt de oplossing van het probleem: vier of vijf. 
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B. Daniëls droom. 

 

In het eerste jaar van Belsazar, (ongeveer drie jaar voor diens einde) zag Daniël een droom en had 

hij gezichten; deze schreef hij in het kort op. Dan. 7:1. 

 

“Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. 

En daar klommen vier grote dieren op uit de zee, het een van het ander verscheiden” Dan. 7: 2, 3. 

 

Daniël ziet een zee. Dit was geen werkelijke zee maar stelde iets voor, n.1. de rusteloosheid en on-

stuimigheid der Volken. Openb. 17:15 geeft ons hierin licht. “De wateren die gij gezien hebt  

zijn volken en scharen en talen en natiën”. 

 

Na het vijfde rijk, dat evenmin als de vier vorige kan blijven bestaan, ontstaat er een golvende brui-

sende mensenwereld. Hoe, wordt hier niet gezegd. Is het door een wereldoorlog of een komende 

wereldrevolutie? Wij menen dat het is door het opstaan van koninkrijk tegen koninkrijk, Matt. 24. 

Het vijfde rijk gaat onder, anders zou er voor de opkomst der vier geen plaats of aanleiding zijn. 

Daniël ziet de ondergang niet, vermeldt alleen wat er daarna geschiedt. 

 

Hij ziet uit de zee vier dieren opkomen, alle verschillend: het eerste leek op een leeuw, het tweede 

op een beer, het derde op een luipaard of panter. Van al deze worden dan nog nadere bijzonderhe-

den gegeven, vs. 4-6. 

 

Waar deze „dieren” niet buiten het beeld van Dan. 2 kunnen gaan, zoals we al bespraken, moet men 

er de delen van het beeld in zien. We menen dat de leeuw Babel voorstelt, de beer Medo-Perzië, de 

luipaard Griekenland, vanzelf in de toekomst. Die der Oudheid kwamen na elkaar op en toen woei-

en er geen winden. 

 

Dat Babel er weer eenmaal zijn zal, blijkt uit Jer. 50 en 51 en Openb. 17, dat Griekenland er weer 

zijn zal, volgt uit Zach. 9: 13, waarom zou Medo-Perzië er dan niet zijn, al wordt dit niet genoemd? 

 . 

Op, wat er van die drie dieren verder staat, gaan we hier niet in; men ziet er gebeurtenissen, die we 

nu nog niet kunnen aangeven maar in de eindtijd door de kenners van het Woord en der tijden dui-

delijk gezien zullen worden. 

 

Daniël ziet nog meer, een vierde dier. 

 

“Daarna zag ik in de nachtgezichten en ziet, het vierde dier was verschrikkelijk en gruwelijk en 

zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige (lees: de 

overige, n.1. de drie dieren) met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren die vóór het-

zelve geweest waren; en het had tien hoornen”, vs. 7. 

 

Het vierde dier waaraan in het gezicht veel aandacht wordt geschonken en waardoor Daniël bijzon-

der ontroerd is, heeft geen naam. Het is een verschrikkelijk, gruwelijk en zeer sterk monster, voor-

zien van grote ijzeren tanden en (naar later blijkt, vs. 19) eveneens van koperen klauwen. Het duidt 

een ongekend sterke militaire macht aan waartegen geen der drie andere dieren bestand is: deze 

werden dan ook verbrijzeld en vertreden en zo krijgt het de alleenheerschappij. 

 

C. De machtsstrijd uitlopend op de mens der zonde. 

 

Het monsterrijk, die sterke militaire tot de tanden toe gewapende schrikkelijke, d.i. vreesaanjagen-

de, en gruwelijke, d.i. allerlei wreedheid bedrijvende macht, moet vanzelf bestuurd worden. Moge-

lijk geschiedt dit pas door een der hoornen, die leiding heeft als primus inter pares, als de eerste on-
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der zijns gelijken, maar al gauw blijkt dat hij tegen die taak niet opgewassen is en valt. 

 

Een tweede probeert hetzelfde, met hetzelfde resultaat. Zo gaat het door, tot de vijfde. Ook deze 

valt: “de vijf zijn gevallen”, Openb. 17: 10. Johannes ziet dan de zesde: “en de een is”, vs. 10. Maar 

ook deze zal geen stand kunnen houden, want: “de ander is nog niet gekomen”. Dit is dus de zeven-

de. Deze moet een weinig tijds blijven maar keert terug als de achtste; hij is n.1. de mens der zonde, 

die als de Kleine Hoorn van Dan. 7 het rijk bemachtigt, vervolgens een dodelijke wonde krijgt, 

Openb. 13. daarvan geneest, en nu als achtste weer ten troon stijgt en zich vertoont als de Beest-

mens die woorden spreekt tegen de Allerhoogste, Israëls heiligen vervolgt en doodt, Dan. 7: 25 en 

Openb. 13: 5, en dit doet gedurende „een tijd, tijden en een halve tijd” of „twee en veertig maan-

den” (dus drie en een half jaar) Dan. 7: 25 en Openb. 13: 5. 

 

We willen hierop nog wat nader ingaan. 

 

Allang is daar iemand die ziet dat men het besturen van het grote rijk niet aankan en diep overtuigd 

dat hij het beter kan. Echter, hij is zelf geen bewoner van dat rijk, want hij is afkomstig uit een der 

vier deelstaten waarin het Griekse rijk eenmaal verdeeld is en die blijft bestaan, Dan. 8: 22 en 9. Hij 

weet pas in een dezer delen uitnemend groot te worden en dan op een gelegen tijd een sprong te 

wagen naar het Monsterrijk. Dit ziet Daniël: 

“Ik nam acht op de hoornen en ziet, een andere kleine Hoorn kwam op tussen dezelve en drie uit 

de vorige hoornen werden uitgerukt voor deze“. 

 

Van nu aan krijgt hij de leiding en gaat als koning doen naar zijn welgevallen en gaat zich meer en 

meer groot maken, Dan. 11: 36. De Duivel speelt hierin mede en geeft hem later zijn kracht en 

troon en grote macht, Openb. 13: 2. Het afvallige Israël meent in hem de Messias te zien en sluit 

een verbond met hem, „de vorst die komen zal”. Dit zal achteraf bekeken slechts één „week”, zeven 

jaar, duren en de zeventigste jaarweek van Dan. 9 omspannen. Maar God heeft een andere raad en 

die zal bestaan. Niet die van de mens der zonde waarop deze aioon uitloopt. 

 

Twee dingen in Dan. 7: 7 kunnen de lezers der S.V. moeilijkheid geven: de woorden: „die voor het-

zelve geweest waren” en daarin weer het woord „vóór”. De gehele zinsnede doet de tweestrijdig-

heid ontstaan, dat enerzijds gezegd wordt dat het vierde dier de overigen vertrad en die er dus moe-

ten zijn, en anderzijds staat dat zij vóór hetzelve geweest waren, dus dat ze er dan toch ook weer 

niet waren. Laat ons opmerken dat het Chaldeeuws hier in het geheel geen werkwoord heeft: er 

staat dus niet: „geweest waren”. De Nwe Vert. heeft deze woorden dan ook niet; zij zegt: „en dit 

dier verschilde van alle andere, en het had tien hoornen”. 

 

Nu het woord „vóór”. Dit is geen tijds- maar een plaatsbepaling. Het komt het eerst voor in Gen. 2: 

8 en is daar vertaald door: „ten oosten van”. In andere teksten is het vertaald door: oostwaarts: Gen. 

3: 24; 10: 30; 11: 2; 13: 11; 25 ; 6. Al wat in het oosten lag, lag voor de Israëliet „voor” hem. In 

Dan. 2, 3 en 5 komt het telkens voor; zo in Dan. 2: 24: breng mij voor de koning, zo ook in vs. 25 

en 27, in 3: 13 en 4: 8; in 5: 13, 15, 17, 19, 23 is het telkens vertaald door „voor”, wat een plaatsbe-

palende betekenis heeft. In hoofdstuk 7 staat het, behalve in vs. 7, verder in vs. 8, 10, 10 (stonden 

voor Hem), 13 (voor Dezelve naderen), 20. In welke hoedanigheid ook gebruikt, nergens heeft het 

een tijdsbepalende betekenis, steeds is het plaatsbepalend. 

 

Uit Dan. 7: 7 met zijn „voor”, dat we hier het beste nemen in zijn grondbetekenis van: „ten oosten 

van “, volgt dat het Monsterrijk een westelijke macht is: de andere drie rijken liggen er ten oosten 

van. Het bestaat dan uit de westelijke helft van het vroegere Romeinse Rijk en uit wat eens de ker-

nen en uitbreidingen zullen zijn van het tweevoetige vijfde rijk, waarin de tien koningen van het 

ondergegane vijfde rijk vervangen zullen worden door tien hoornen. Dit is dan het rijk 6a; het gaat 

over in 6b: het Beestrijk met de zeven hoofden: Babel 1, Perzië 1, Griekenland 4 (n.1. Griekenland 
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1, Turkije 1, Syrië 1, Egypte 1) en het Westerse rijk 1, en de tien hoornen van Openb. 13: 1. 

 

UIT OPENBARING 

D. Het eindstadium 

Openb. 13: 1, 2. 

“En ik zag uit de zee een Beest opkomen met tien horens en zeven koppen en op zijn horens tien 

kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het Beest wat ik zag was een luipaard ge-

lijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de Draak gaf het 

zijn kracht en zijn troon en grote macht.” 

In Openb. 13 zien we het Monster- of Beestrijk in zijn laatste stadium en wordt het aangeduid als 

Beest. Men onderscheide dit Beest, n.1. Beestrijk, van de persoon van het Beest, dat een der koppen 

is, vs. 3. In het Beestrijk vinden we al de kenmerken der vier dieren, pardel of luipaard, beer en 

leeuw, maar zij zijn als het ware samengesmolten. 

Het Monsterrijk heeft zeven hoofden, naar de samenstellende delen Babel, Perzië, Griekse rijk vier 

en Westelijk rijk één. En daarbij heeft dat Westelijke rijk nog tien hoornen. In Daniël vinden we dat 

het rijk slechts tien hoornen heeft. 

 

 We hebben dus de volgende gang van zaken: 

 

   Daniël 2. 

 

  Het Beeld voortreffelijk. 

1. Goud - Babel. 

2. Zilver - Perzië. 

3. Koper - Griekse Rijk. 

4. IJzer - Romeinse Rijk. 

 

      Tussentijd. 

5. IJzer-Leem - Voet en Teenrijk. 

 

   Daniël 7  

 

  Het Beeld in totaliteit. 

   Leeuw -  Nw Bab. Rijk. 

                         Beer -   Nw Perzische Rijk. 

   Luipaard -  Nw Griekse Rijk. 

  Monsterrijk -   West-Romeinse Rijk + Voeten Teenrijk 

       Rijk met tien hoornen. 

 

    Openbaring 13. 

  6B.  Beestrijk met 7 hoofden  

              en 10 hoornen  

   Einde dezer eeuw. 

   ----------------------- 

   Toekomende eeuw. 

 

  7.  Het Rijk onzes Heren.       P. 
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Het begrip gemeenschap met Christus bij Johannes en Paulus 
 

door S. VAN MIERLO. 

 

Het begrip gemeenschap bij Paulus. 

 

Als inleiding tot dit onderzoek is het nodig de betekenis na te gaan, die we volgens de Schrift moe-

ten hechten aan de namen „Jezus”, “Here”, “Here Jezus”, „Here Jezus Christus”, „Christus” en 

„Christus Jezus”. 

 

Voor wat betreft de naam „Jezus” bestaat er geen moeilijkheid. Het is de naam die Christus aan-

duidt in zijn vleselijke bestaanswijze op aarde. 

 

„Here” is de vertaling van „Kurios”, en het is goed te weten dat deze naam 6156 maal gebruikt 

wordt in de Septuagint als vertaling van de naam Jahweh. Terwijl in het O.T. „Elohim” overeen-

stemt met het abstracte begrip van God als Schepper en In stand houder, duidt „Jahweh” de zich op 

concrete wijze openbarende God aan. De Israëlieten kenden Hem door ervaring in hun geschiede-

nis. Er was een ontmoeting tussen God en de mens. Die zich openbarende God richtte verbonden op 

en gaf beloften. Het was vooral Mozes die Hem uit ervaring kende, daarom zei hij dan ook: “De 

Here (Jah) is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God (El), Hem ver-

heerlijk ik, de God (Elohim) mijns vaders, Hem prijs ik. De Here (Jahweh) is een krijgsheld; Here 

(Jahweh) is zijn naam”, (Ex. 15: 2, 3.) 

 

De Here vertoont zijn kracht in zijn verhouding t.o.v. de mens, daarom zegt Mozes onder meer, dat 

Hij zijn “El” is, namelijk zijn Almachtige. Bij de namen Jahweh en Here ligt de nadruk op de 

macht, niet op een geestelijke gemeenschap met de mens. 

 

Welnu, in het N.T. wordt diezelfde naam „Here” gegeven aan Christus. Wel had Hij zichzelf ontle-

digd van zijn heerlijkheid en had de gestalte aangenomen van een dienstknecht, werd uiterlijk als 

een mens bevonden en was gehoorzaam geworden tot de dood des kruises; maar juist daarom heeft 

God Hem uitermate verhoogd “en Hem DE naam boven alle naam geschonken”. Die naam is „He-

re”, en het is in die naam, aan „Jezus” gegeven, dat zich alle knie zal buigen en alle tong belijden: 

„Jezus Christus is HERE” (Fil. 2: 5 - 11). Na zijn Opstanding zei de Here Jezus zelf: „Mij is gege-

ven alle macht in hemel en op aarde” (Mat. 28: 18). 

 

Men herinnert zich dat David al had gezegd dat Hij aan Gods rechter (hand) gezeten zou zijn, totdat 

zijn vijanden als een voetbank onder zijn voeten zouden gelegd zijn (Ps. 110: 1) en men weet dat de 

Here Jezus naar die uitspraak verwees in Mat. 22: 44, evenals Petrus in Hand. 2: 34, 35, en dat we 

ze ook vinden in Hebr. 1:13. Als HERE zal Christus alle heerschappij, alle macht en kracht onttro-

nen, want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. (1 

Kor. 15: 24, 25) 

 

Laat ons ook nog Op. 5 :12 aanhalen: „Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht 

en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof”. In dit boek 

wordt Hij 9 maal „de Almachtige” genoemd (Op. 1: 8 enz.). 

 

De „Christus Jezus” is nu al de Here (Kol. 2: 6), de Almachtige, maar al is Hem alle macht gegeven, 

toch zal Hij ze pas aan het einde van onze aioon opnemen en het koningschap aanvaarden. (Op. 11: 

17) 

 

Waar de naam „Here” dus in het bijzonder in verband staat met de macht van de Here Jezus na zijn 

opstanding en zijn geplaatst zijn aan Gods rechter (hand), moeten we hiermee goed rekening hou-
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den in alle schriftplaatsen waarin die naam voorkomt, hetzij alleen, hetzij in verband met „Jezus” of 

„Jezus Christus”. Die plaatsen betreffen meestal de kracht, die ook werkt in de gelovigen door hun 

gemeenschap met de Here. Zo lezen we bijv.: 

 

1 Kor. 5: 4 „Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze HERE Je-

zus......” 

 

Ef. 6: 10 „Voorts, wees krachtig in de HERE en in de sterkte zijner macht.” 

 

Kol. 1: 10, 11 „Om de HERE waardig te wandelen; Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar 

de macht zijner heerlijkheid” 

 

2 Tim. 4:17 „Doch de HERE heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven.” 

 

We komen nu meer in het bijzonder tot de kwestie van de gemeenschap. Deze wordt dikwijls uitge-

drukt door het gebruik van het voorzetsel “in”. Als men het 50-tal schriftplaatsen leest waar de uit-

drukkingen „in (de) Here” ,  „in (de) Here Jezus”,  „in (de) Here Jezus Christus” gebruikt worden, 

bemerkt men dat ze bijna zonder uitzondering spreken over een handeling, die mogelijk wordt ge-

maakt door de kracht van de Here. Men kan dan gewoonlijk lezen: „in (de kracht van)”, of “in (ver-

band met)”, of „in (de geest van)”, of iets dergelijks. Het voorzetsel „en” van de Griekse tekst wordt 

dan ook soms vertaald door „met” of „door”, zoals bijv. in Luk. 11: 20 „Maar als Ik door (letterlijk 

„in”) de vinger Gods de boze geesten uitdrijf”; Luk. 22: 49 „willen wij met (letterlijk „in”) het 

zwaard er op slaan”; Hand. 3: 26 „door een ieder uwer af te brengen” (letterlijk „in het afbrengen 

van ieder uwer”); 1 Kor. 14: 21 „Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden” 

(letterlijk „in andersoortige talen en in lippen van andersoortigen”). 

 

Laat ons nu enkele schriftplaatsen aanhalen waar „in (de) Here” staat: 

 

Rom. 16: 2 „dat gij haar ontvangt in (de) Here”. De uitleg volgt: „op een wijze, de heiligen waar-

dig”, namelijk in de kracht van of in de geest van de Here. 

 

1Kor. 7: 22 „Want de slaaf, die in (in de kracht van, en bijgevolg „door”) de Here geroepen 

werd”. 

 

1Kor. 9: 1 „Zijt gij niet mijn werk in (uitgevoerd in de”kracht van) de Here”. 

 

2Kor. 2:12 „Mij een deur geopend was in (in de kracht van) de Here”, 

 

Ef. 2: 21 “In Hem wast elk bouwwerk,  op tot een heilige tempel, in (in de kracht van) de Here”. 

 

Ef. 6: 10 „Weest krachtig in (in de gemeenschap met) de Here en in de sterkte zijner macht”. 

 

Fil. 4: 1 “Daarom ….. staat alzo vast in (in de kracht van) de Here”. Dit staat in verband met het 

vorige vers, dat handelt over de kracht waarmede Hij alle dingen zich kan onderwerpen. 

 

Fil. 4: 13 “Ik vermag alle dingen in (in de kracht van) Hem (namelijk de Here, van vs. 10), die 

mij kracht geeft”. 

 

2Thess. 3: 4 “En wij vertrouwen in (in de kracht van) de Here”. Dit in verband met het vorige 

vers, waar staat dat de Here zal sterken. 
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Ook wanneer „Here” gebruikt wordt in verband met „Jezus” of „Jezus Christus”, zal men moeten 

denken dat er verwezen wordt naar de kracht die Hij geeft om iets te doen. Zo bv.: 

 

1Thess. 4: 1 „vermanen wij u in (in de kracht van) de Here Jezus”. 

 

2Thess. 3: 12 „bevelen wij en wij vermanen in (in de kracht van) de Here Jezus Christus”. 

 

Men zou kunnen tegenwerpen, dat het gebruik van „de Here” dan niet gepast is in 1 Kor. 11: 26 

„verkondigt gij de dood des Heren”. Maar men moet dit vers lezen in verband met het vorige. Het 

betreft „Jezus”, maar toen Paulus dit schreef was Hij Here. Ook ons past het „Here Jezus” te zeggen 

(zoals in vs. 23), of, afgekort, „Here” (vs. 20, 23, 26, 27) in plaats van „Jezus”. Daarbij wijst het ge-

bruik van Here in vs. 26 ook op het feit dat Hij wederkomt, als Here, in grote macht. 

 

De naam „Here Jezus” komt de eerste maal voor in Luk. 24: 3, dus na de opstanding. Verder ook 

vanaf Hand. 1: 21, zelfs in verband met de tijd waar Hij slechts „Jezus” genaamd werd. Men ziet 

dat het bijvoegen van Here er steeds op wijst dat Hij nu de Verhoogde is, aan wie alle macht is ge-

geven. 

 

Uit het vorige blijkt, dat de gemeenschap, die uitgedrukt wordt door „in (de) Here”, van praktische 

aard is voor het dagelijkse leven. In Hem heeft men de kracht om naar Gods wil te leven. We moe-

ten er echter bijvoegen dat deze kracht geen verband heeft met de bijzondere geestesgaven van het 

tijdperk der Handelingen, 

 

Het is opvallend dat men die uitdrukking (behalve in Op. 14: 13) alleen vindt in de geschriften van 

Paulus en alleen deze Apostel handelt over die bijzondere gemeenschap. Dit staat natuurlijk in ver-

band met het feit, dat het gelovigen betreft, die in nauwe geestelijke gemeenschap staan met Chris-

tus, en alles kunnen doen in des Heren kracht, wat nog niet het geval is met de gelovigen die 

„slechts” wedergeboren zijn en waarover de Apostelen der besnijdenis - dus ook Johannes - hande-

len. Voor wat Op. 14: 13 betreft is het Gods Geest die spreekt, en Johannes heeft het slechts door-

gegeven. 

 

We kunnen nu nagaan wat Paulus nog verder zegt over die geestelijke gemeenschap. Dit voert ons 

tot het gebruik van de naam „Christus”. 

 

Men weet dat de betekenis van „de Christus” overeenkomt met die van het Hebreeuwse „de Messi-

as”, namelijk „de Gezalfde”. In het begin van onze jaartelling heerste er, vooral onder de Joden, de 

verwachting van de beloofde Messias. De wijzen uit het Oosten zochten naar Hem, en Herodes 

vroeg aan de Overpriesters en schriftgeleerden waar de Christus geboren zou worden (Mat. 2: 4). 

Na de belijdenis van Petrus, bevestigde de Here Jezus zelf, dat Hij „de Christus” was (Mat. 16: 16). 

Alzo was „Jezus” dus „de Christus” (Hand. 5: 42). 

 

Maar spoedig werd deze naam beschouwd als een eigennaam of bijnaam: „Jezus, die Christus ge-

noemd wordt” 

(Mat. 1: 16; 27: 17, 22). Het is dan ook slechts bij uitzondering dat Paulus „de Christus” schrijft 

(Griekse tekst van 1 Kor. 15: 22; 2 Kor. 2: 14; Ef. 1: 10, 20). 

 

Door het weglaten van het lidwoord kwam dan het gebruik van „Jezus (de) Christus”. Bij „Christus 

Jezus” schijnt de nadruk meer gelegd te worden op „Christus”: dus de opgestane Christus, die voor-

heen „Jezus” werd genoemd. 

 

Uit de schriftplaatsen waar de naam „Christus” gebruikt wordt, blijkt dat deze naam niet in verband 

staat met de kracht Gods, zoals dat het geval is met „Here”, maar met Gods liefde. Die naam ver-
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wijst in de eerste plaats naar de openbaring van Gods liefde in Christus, dus naar zijn werk: het 

kruis, de verlossing en verzoening, de volmaaktheid, in het kort naar het heil in al zijn aspecten. 

 

Deze geestelijke gemeenschap wordt vooral onderkend door de talrijke schriftplaatsen waar het 

voorzetsel „in” gebruikt wordt: „in Christus” of „in Christus Jezus”. Ook deze uitdrukkingen wor-

den nagenoeg uitsluitend gebruikt door Paulus (ongeveer 90 maal). In de Evangeliën vindt men al-

leen „in Mij” (namelijk Jezus) (Joh. 16: 33); in Handelingen alleen „in Hem”, maar hier is het Pau-

lus die spreekt (Hand. 13 ; 39); in 1 Petrus 3 ; 16; 5: 10, 14 „in Christus” en in 170 1 Joh. 5: 20 “in 

de Zoon Jezus Christus”. In verband met die enkele uitzonderingen kan men zich afvragen of Jo-

hannes en Petrus wel juist hetzelfde meenden, want men moet er aan denken dat Petrus bekende dat 

er in de brieven van Paulus een en ander is, moeilijk te verstaan (2 Petr. 3: 16). 

 

Men ziet dus dat alleen Paulus werkelijk op duidelijk uitgesproken wijze handelt over een geestelij-

ke gemeenschap, waarover Johannes niets zegt. Met het oog op het belang van deze zaak, menen 

we dat het goed is alle schriftplaatsen aan te halen waar Paulus het voorzetsel “in” gebruikt met 

„Christus” in verband met individuele gelovigen (niet met gemeenten). We kunnen daarbij die 

teksten min of meer in vier rubrieken indelen. 

 

Toespraak, gehouden door de heer S. Van Mierlo op de landdag 20 mei 1962 te Baarn. 

 

IS HET AANTAL LEDEN VAN HET LICHAAM BEPERKT, 

d.w.z. TOT EEN TEVOREN BEGRENSD AANTAL? 

 

Ik veronderstel dat die vraag het Lichaam betreft waarvan Christus het Hoofd is. 

 

U weet dat ik dikwijls heb geschreven over de drie geestelijke posities van de gelovige. Na geloof 

en bekering t.o.v. God als Schepper, kan een mens wedergeboren worden, en dan een „jong kind 

van God” genoemd worden. Daarna kan die mens ook geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon 

van God, en dat Hij voor alle mensen is gestorven aan het kruis. Die christen kan dan zó onder de 

indruk komen van zijn zondige staat (zoals Paulus in Rom. 7) dat hij zich, naar de oude mens, met 

Christus laat kruisigen, ja sterft t.o.v. de zonde, namelijk de gedachte zelf iets te zijn en te kunnen, 

onafhankelijk van God. Alle hoogmoed is dan te niet gedaan. Hij is “in Christus”, d.i. in geestelijke 

gemeenschap met Christus, en heeft deel aan de rechtvaardigheid van Christus. Paulus noemt hem 

een „zoon van God”. 

 

Dit betreft dus de twee eerste geestelijke posities. als men deze zienswijze aanvaardt, dan blijkt het 

dat er, zelfs in de zogenaamde christelijke wereld, niet zovelen zijn, die wedergeboren zijn en wer-

kelijk geloven, d.i. volkomen overtuigd zijn, dat Christus, Gods Zoon, ook voor hen is gestorven. 

En hoevelen onder deze „jonge kinderen Gods” hebben alle gedachten van eigen wil, eigen kracht, 

alle hoogmoed volkomen opgegeven en kunnen zeggen dat ze geen slaven meer zijn van de wet der 

zonde, dat ze, naar hun positie voor God, gerechtvaardigden zijn? 

 

Wat, volgens Paulus zou moeten gebeuren om tot deze positie te komen, wat hij onder meer in 

Rom. 6 uiteen zet, wordt herleid tot de waterdoop. Daarbij wordt algemeen de wedergeboorte gelijk 

gesteld met de rechtvaardiging en verzoening. Enkelen, die spreken over een totale „overgave” en 

een „overwinningsleven”, worden als dwepers beschouwd. Op dergelijke wijze worden de meeste 

„jonge kinderen Gods” belet in te zien dat er naar Gods wil nog een radikale wending moet komen 

in hun geloofsleven. 

 

Als men dit alles inziet, is men wel verplicht te besluiten dat het aantal christenen, die werkelijk 

naar de oude mens met Christus gekruisigd zijn, zeer gering is. 
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Blijkt dit overigens niet uit de dagelijkse ervaring? Misschien denkt u aan hen die zich geheel toe-

wijden aan het helpen, verzorgen en genezen. Dergelijke humanitaire werken mag men zeker niet 

gering schatten en kunnen een gunstig teken zijn van geloof in Christus. Maar, bij vooraanstaande 

mensen en organisaties is het dikwijls een uiting van een min of meer antichristelijke neiging, waar 

de mens eigenlijk verheerlijkt wordt en waar men veronderstelt dat, door dergelijke werken, het 

Koninkrijk op aarde zal komen. Wat men „christelijke godsdienst” noemt wordt dan dikwijls nage-

noeg op hetzelfde menselijk niveau geplaatst als andere „goede godsdiensten”, en zo loochent men 

impliciet, dat Christus, Gods Zoon, de enige Middelaar is. Hoe mooier dergelijke werkzaamheden 

schijnen, hoe gevaarlijker zijn ze, want ze voeren tot de heerschappij van de Anti-Christus, die zich 

zal voordoen als een engel des lichts. 

 

Ik herhaal dus, dat de dagelijkse ondervinding ons kan leren - als we steunen op Gods Woord - hoe 

weinigen al met Christus gekruisigd zijn. 

 

En nu handelt Paulus daarbij nog over anderen, die de „volle kennis van de Zoon Gods bereikt 

hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus” (Ef. 4: 13) en 

die, in Christus Jezus, d.i. in volkomen gemeenschap met Hem, nu al in de geest „medeopgewekt” 

en „medegeplaatst” zijn in het overhemelse (Ef. 2:6). Dit zijn de leden van het Lichaam waarvan 

Christus het Hoofd is. 

 

Voor mij spreekt het dus vanzelf, dat - in onze tijd - het aantal van hen, die de volmaaktheid in 

Christus Jezus hebben bereikt, dus lid zijn van het Lichaam, zeer beperkt is. 

 

Dit is echter geen volledig antwoord op de vraag. Laat ons nog een en ander nagaan over deze gees-

telijke positie. 

 

In Ef. 1: 23 luidt de Griekse tekst: „Zijn Lichaam, de volheid van de alle in allen vervullende”, wat 

men dus als volgt kan lezen: „Zijn Lichaam, de volheid van Hem, die alles in allen vervult (of: 

volledig maakt)”. Dit herinnert ons aan 1 Kor. 15: 28: „Opdat God zij alles in allen”, en hieruit 

kunnen we besluiten dat de tegenwoordige leden van het Lichaam nu al, in Christus Jezus, de gees-

telijke positie hebben bereikt, die later, door allen die de gehele weg des heils hebben doorlopen, 

bereikt zal worden. 

 

Nu kunnen we twee gevallen bekijken: 

 

1. Ofwel is, hetgeen Paulus het Lichaam noemt, beperkt tot hen die al in de tegenwoordige tussen-

periode in die positie worden geplaatst; 

 

2. ofwel is het Lichaam pas volledig als de eindtoestand bereikt is. 

 

In het eerste geval zou het aantal leden zeer beperkt zijn, en God kent natuurlijk dit aantal van te vo-

ren. In het tweede geval is er geen beperking. 

 

Ik meen dat het eerste geval uitgesloten is, want als God alles in allen is, kan er geen onderscheid 

meer bestaan tussen de mensen. Er kan niet een Lichaam bestaan dat nog apart staat van de anderen. 

 

Wordt dit niet bevestigd door Ef. 1: 10 en 11 waar sprake is van het voornemen Gods: „Om, ter 

voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen is en op de aarde is onder één 

Hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben”? 

Eigenlijk zegt de Griekse tekst in plaats van „om, ter voorbereiding”: „voor een bedeling”, d.i. een 

„beheer”. Aan Paulus werd de verborgenheid van Gods wil geopenbaard voor het beheer, namelijk 

de verkondiging in verband met de volheid der tijden en het onder één Hoofd brengen van allen. In 
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afwachting dat allen onder één Hoofd zijn gebracht, hebben nu al sommigen „het erfdeel” (d.i. de 

rechtmatige bezitting) ontvangen. Waar er nu slechts weinige leden zijn van het Lichaam, waarvan 

Christus het Hoofd is, zullen later allen onder dat éne Hoofd gebracht zijn, en dus - meen ik - tot het 

Lichaam behoren. 

 

Het antwoord, dat ik meen te mogen geven, is dus: in de tegenwoordige tussentijd, is het aantal le-

den zeer beperkt, maar als God zijn voornemen door de aionen heen gerealiseerd zal hebben, zullen 

allen, die de gehele weg des heils hebben doorlopen, leden zijn van het Lichaam, en dus onder het 

éne Hoofd samengevat zijn. Dan pas is het Lichaam volledig.    S.V.M. 

 

WAT MOET MEN VERSTAAN ONDER DE „TOEKOMENDE DAGEN” VAN GEN. 49: 1? 

 

Betreft het een deel van Israëls geschiedenis, dat al tot het verleden behoort, of gaat het over het-

geen nog moet gebeuren? 

 

Eigenlijk luidt de Hebreeuwse tekst: „einde der dagen”, en daarom zou men kunnen denken aan het 

einde van de tegenwoordige aioon. Maar, als men rekening houdt met de andere schriftplaatsen 

waar „einde der dagen” in voorkomt (Num. 24: 14; Deut. 4: 30; 31: 29: Jes. 2: 2; Jer. 23: 20;

30: 24; 48: 47; Ezech. 38: 8, 16; Hos. 3: 5; Micha 4: 1), dan blijkt het dat de algemene betekenis is: 

“in de toekomst”. Het verband moet aanduiden of het de naaste of de verre toekomst betreft. Soms 

kan het zowel het een als het ander zijn, d.w.z. de vervulling kan zich uitspreiden over een zeer lang 

tijdperk. 

 

WAT BETEKEND „VERVLOEKT” 

IN 1 KOR. 16: 22 ? 

 

Het best is eerst na te gaan wat de Hebreeuwse Schriften bedoelen met het woord „qelalah”, dat we 

bijv. vinden in Gen. 27: 12, 13; Deut. 11: 26, 28; 21: 23 en 28: 15, 45. De „vloek” staat hier in te-

genstelling met de „zegening”. Wie de Here weerstaat en zondigt, moet er de gevolgen van dragen 

en er onder lijden. 

 

In de Griekse Schriften komt „anathema” voor in Hand. 23: 14; Rom. 9: 3; 1 Kor. 12: 3; 16: 22; 

Gal. 1: 8, 9. Ook hier moet men denken aan een hevig lijden, alsof men door God zou worden ge-

kastijd. In Rom. 9: 3 zegt Paulus, dat hij zelf wel zou wensen „weg van” (Gr. „Apo”) Christus „ana-

thema” te zijn, d.i. onder een „vloek” te lijden. In Gal. 1 ; 8, 9 wil hij hen, die een andersoortig 

„evangelie” verkondigen, aan de vloek van het lijden overleveren. 

 

We menen daarom, dat er in 1 Kor. 16: 22 sprake is van een dergelijke bedreiging met kastijding en 

lijden t.o.v. hen die de Here zeer zeker niet (Gr. „ou”) lief hebben. We verwijzen, in dit verband, 

naar 1 Kor. 5: 5, waar Paulus zegt dat hij een zondaar „aan de satan” overlevert „tot verderf van zijn 

vlees”. 

 

WANT HIJ IS ONZE VREDE. 
(Ef. 2: 14). 

 

Voor wie gelooft in het verzoenings- en verlossingswerk van de Here Jezus Christus is de rijkdom 

van bovenstaand Schriftwoord van een onschatbare betekenis. 

Mogen we deze tekst eerst eens zó lezen: „Want HIJ is onze vrede”, zodat de klemtoon op Hèm 

valt. - Wij weten, door genade, wie Hij is, onze Heer, ons Hoofd, en we kunnen daar nooit genoeg 

bij bepaald worden. Te veel en te snel worden onze gedachten afgeleid van Hem en heengetrokken 

tot, dikwijls onbetekenende bijzaken. 

Johannes de Doper al verwees zijn discipelen naar Hem, zeggende: „Zie het Lam Gods, dat de zon-
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de der wereld wegneemt”. Ja, God Zelf sprak op de berg der verheerlijking vanuit de wolk: „Deze is 

Mijn geliefde Zoon, hoort Hem”. En Paulus schrijft ons in Filip. 3, dat hij alles, wat hem van natu-

re ten goede kwam en voor zijn aardse leven tot voordeel had kunnen strekken, schade heeft gere-

kend, opdat hij Christus mocht gewinnen en in Hem gevonden zou worden, opdat hij de recht-

vaardigheid, die door het geloof van Christus is, mocht bezitten. 

Het gehele O.T. en N.T. spreekt immers over Hem, in schaduwdienst, in typen en symbolen, in de 

offers, enz. Steeds weer belicht Gods Geest Zijn Persoon en Zijn werk, als Schepper en Herschep-

per, als Heiland en Koning, als Offeraar en Offerande, als Heer en Hoofd. Hij is het, door Wien ons 

alle heil geworden is. Oók de vrede - de ware, echte, volle vrede - is uit Hem en ons door Hem ge-

schonken. 

We kunnen ook lezen: „Want Hij is onze vrede, waardoor we inzonderheid bepaald worden bij het 

tegenwoordige, het heden van die vrede. Deze lezing brengt ons vertroosting en verkwikking, want 

rondom ons is geen vrede, integendeel. De wereld hunkert en smacht naar vrede. Onzekerheid al-

lerwegen. Welk een voorrecht dan te mogen uitspreken: Hij is onze vrede, te mogen gewagen van 

deze zekerheid voor heden en toekomst. Dat is onveranderlijk, evenals Hij, Die ons de vrede aan-

bracht en door Wiens striemen ons genezing is geworden. 

We kunnen nog anders lezen, nl.: „Want Hij is onze vrede”, waarbij dan speciaal de rijkdom van het 

bezit voor ons opvalt. Het „is” verbindt „Hij” met „onze” en daarmede stroomt iets van Zijn onna-

speurlijke rijkdom onze harten binnen. Daardoor genieten we al een voorproefje van wat ons wacht. 

We zijn toch, door genade, bestemd tot „bezitverkrijgers”? (Ef. 1: 14). 

Laat ons ook nog zó lezen: „Want Hij is onze vrede”. De vrede komt ons dan tegemoet als het sui-

zen van een zachte stilte, zoals eenmaal Elia ervoer aan de Horeb, na doorleefde storm, donder en 

aardbeving. 

Vrede is een van de weinige woorden die geen meervoud hebben. Toch is vrede zonder meer niet 

iets afgepasts. De Schrift spreekt ons van „allerlei vrede”, „grote vrede’', „vermenigvuldigde vre-

de”, „veelheid van vrede” en „overvloed van vrede”. Zo is er dus in vrede nog een rijke schakering, 

maar tot een meervoud kan het nooit komen, want dan zou vrede ophouden vrede te zijn. Vrede 

toch is éénheid, vereniging, hereniging, samenvoeging, ineensmelting. De vijandschap is opgehe-

ven, alles wat scheiding maakte is weggedaan en uitgebannen. Bij de vrede is de oorlog (van welke 

aard ook) ten einde, de geschillen bijgelegd of geheel opgeheven en aan de herkregen eenheid wordt 

uiting gegeven door een kus, een handdruk, een dronk, enz., al naar gelang van de aard en de om-

vang van de tweespalt. 

Nu weten we, mede uit Ef. 2, dat wij eertijds verre waren, zonder (contact met) God in de wereld. 

Van nature zijn wij vijanden Gods en zoeken we Hem geenszins. Het is goed, ja noodzakelijk, goed 

te begrijpen wat we eertijds waren in Gods ogen; we beseffen dan ook des te meer wat het „Want 

Hij is onze vrede” inhoudt. „Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God 

door onze Here Jezus Christus” (Rom. 5: 1). Onze vrede - het resultaat van het kruiswerk van de 

Here Jezus Christus - hebben we bij God. Dat is niet in de wereld, maar Boven, waar Christus is, 

verborgen in God (Col. 3). Echter daalt die vrede ook in ons neer, wanneer Christus door het geloof 

in onze harten woont. Dan verzekert Paulus ons (Fil. 4:7): „En de vrede Gods, die alle verstand te 

boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren in Christus Jezus.” 

Mogen we tenslotte in vijfde lezing - vijf is het getal der genade! - aldus lezen: „Want Hij is onze 

vrede”, en daarmede ieder woord met nadruk tot ons laten spreken. Ieder woord van dit zinnetje is 

belangrijk, ze zijn als één lofaccoord, één triomfkreet, één zegeklank, één lichtbundel, uitstralend 

van het volbrachte werk des kruises. Door dat werk zijn we behouden. Ja, in Hem zijn alle beloften 

Gods ja en amen! 
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XXXIV No. 12. DEC. 1962. 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

E. De Draak en de twee Beesten. 

 

Nu komen we tot de drie grote wereldheersers: de Draak en de twee Beesten. 

 

1.De Draak, uit de hemel geworpen 

 

Openb. 12: 7-12. 
 

“En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de Draak en de Draak en 

zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet 

meer gevonden. En de grote Draak werd (op de aarde) geworpen, de Oude Slang, die genaamd 

wordt Duivel en Satan, die de gehele cultuur-wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn 

engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: 

 

Nu wordt het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde, 

want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nederge-

worpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun ge-

tuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en 

wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u nedergedaald in grote grimmig-

heid, wetende dat hij een kleine tijd heeft”. 

 

De Schrift duidt Satan hier met vier namen aan. We kunnen daardoor niet dwalen t.o.v. zijn per-

soon. Ondanks dat heeft men de tekst uitgelegd als te zijn die van het heidense Romeinse Rijk tegen 

de Christelijke Kerk of de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. Waarom het Woord niet ge-

loofd zoals het er staat, en daarbij te zien dat onze Heer dit al eerder heeft geprofeteerd in Luk. 10: 

18: “Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen”. 

 

Johannes hoort nu een luide stem in de hemel, het is een overwinningslied. Wie het zingen wordt 

niet gezegd, maar het is waarschijnlijk de Mannelijke Zoon die opgevaren is. 

Het is een Israëlitische groep: er wordt gesproken van „onze broeders” die dus opgenomen moeten 

zijn. 

 

Satan heeft dag en nacht de broeders van God aangeklaagd, maar zij hebben overwonnen door het 

bloed van het Lam en het woord hunner getuigenis en hebben hun leven niet liefgehad. Zelfs al 

kostte het hun de dood. Om de nederlaag van Satan moet de hemel blij zijn maar wee de aarde en de 

zee, want nu worden deze het domein van Satan waarop hij zeer zal woeden omdat hij weet maar 

weinig tijd te hebben, n.1. drie en een half jaar. Daar zal hij omgaan als een briesende leeuw zoe-

kende wie hij kan verslinden. 

 

Blijkens Openb. 12: 13 waar we lezen dat de Draak de Vrouw ging vervolgen en deze een tijd, tij-

den en een halve tijd, d.i. drie en een half jaar gevoed wordt, zijn we nu bij de tweede helft van Da-
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niëls laatste jaarweek. Mogelijk zijn de twee getuigen al ten hemel gevaren. Nu opent Michaël, een 

der voornaamste vorsten, Dan 10: 13, de grote vorst die voor de kinderen uws, d.i. Daniëls volk 

staat, Dan. 12: 1, met zijn engelen de strijd tegen de Draak en diens engelen. Deze strijd zal gevoerd 

worden in een der sferen van de hemel, welke naam aanduidt alles wat buiten de aarde ligt; maar, 

zoals de aarde haar landen en staten heeft, zo heeft de hemel zijn sferen en gebieden waarover aller-

lei overheden, machten, tronen en heerschappijen gebieden. In enig gewest zijn de strijdkrachten 

samengetrokken en begint de oorlog tegen de Draak die Michaël opent. De Draak is, volgens Ef. 2: 

2 de overste van de macht der lucht, de god dezer eeuw, 2 Cor. 4: 4. Tegen Michaël is hij niet be-

stand, hij en zijn engelen worden uit de hemel geworpen en komen nu op de aarde. 

 

2.De Draak vervolgt de Vrouw 

 

Openb. 12: 13-18. 

 

“En toen de Draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de Vrouw die het mannelijk 

Kind gebaard had. En aan de Vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar 

de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de 

Slang, een tijd, tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als 

een stroom, om haar door de stroom te doen meesleuren. En de aarde kwam de Vrouw te hulp en 

opende haar mond en verzwolg de stroom die de Draak uit zijn bek had geworpen. En de Draak 

werd toornig op de Vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht 

die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben en hij stond op het zand der 

zee.” 

 

Op aarde geworpen gaat Satan woeden tegen de Vrouw. Dit is bij het begin van de tweede helft der 

zeventigste jaarweek, drie en een half jaar vóór het eind. Hij jaagt de vluchtende Vrouw na die ech-

ter de twee vleugels van de grote arend krijgt en de woestijn, ten Z. van Judea, invlucht, waar haar 

een plaats bereid is, waar zij onderhouden wordt. 

Er staat niet bij door wie en hoe, maar we kunnen wel als zeker invullen: door God en met manna 

dat dan andermaal zal nederdalen. Daarom liet de Heer Zijn jongeren bidden in Matt.: Geef ons he-

den (niet: het dagelijks brood maar) het op ons neerkomende brood. God zal weer een tafel in de 

woestijn aanrichten, Ps. 78: 19. 

 

De Slang werpt hun een stroom water na, uit zijn bek om het volk daardoor te doen meesleuren. 

Sommigen houden dit voor legers die het volk achterna zetten, maar dan is het vreemd dat die uit 

zijn bek komen. Even vreemd is het dat zoveel water uit zijn bek komt, zoals er naar de letter staat. 

Toch zal er niets anders overblijven omdat er verder staat dat de aarde de stroom verzwelgt. Als hij 

zijn zin niet kan krijgen wordt de Draak toornig op de Vrouw en gaat hen vervolgen die niet zijn 

meegevlucht of die niet in het Land wonen, zij die de geboden van God en het getuigenis van Jezus 

hebben, Christen-Joden dus. Dit leidt tot de grote verdrukking, de tijd van Israëls grootste be-

nauwdheid. 

 

Volgens de S.V. staat, in vs. 18, Johannes op het zand der zee; volgens betere teksten moet dit zijn: 

hij, d.w.z. de Draak, stond. Het verschilt in het Grieks maar één letter, het is niet estathèn maar esta-

thè. 

3.De eerste Beestmens 

 

Openb. 13: 3-10. 

 

“En (ik zag) een van zijn hoofden als ten dode gewond en zijn dodelijke wonde genas en de gehele 

aarde ging het Beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de Draak omdat hij aan het Beest de 

macht gegeven had, en zij aanbaden het Beest, zeggende: Wie is aan het Beest gelijk? en: Wie kan 
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er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen 

spreekt en hem werd macht gegeven dit twee en veertig maanden lang te doen. En (het Beest) open-

de zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de he-

mel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen en 

hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op aarde wonen, zul-

len het (Beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is, vanaf de nederwerping, in het boek 

des levens van het Lam dat geslacht is. 

 

Indien iemand een oor heeft, die hore. als iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangen-

schap; als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hijzelf met het zwaard gedood worden. 

 

Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen 

 

Nadat Johannes het Monster- of Beestrijk heeft zien opkomen en tot zijn laatste fase zien uitgroeien 

als een geweldige macht met zeven hoofden en tien hoornen, tevens zes hoofden van het overheer-

sende Beestrijk heeft zien vallen - waarover nader bij Babylon - heeft hij het zevende staatshoofd 

zien verschijnen, de Mens der zonde in zijn eerste stadium, drie en een half jaar regerend. 

 

Van deze periode wordt niet zoveel gezegd. Aan het einde ervan wordt dat zevende staatshoofd in 

een oorlog betrokken en krijgt hij een dodelijke wonde. Ieder denkt dat het nu uit is, hij wordt be-

wusteloos en weldra heet het dat hij gestorven is. Dit schijnt zo te zijn, want hij wordt ten grave ge-

dragen. Dan echter geneest hij, door ingrijpen van Satan en komt uit de afgrond, het Dodenrijk te 

voorschijn. In korte tijd dringt deze mare overal door, de aarde verwondert zich hierover uitermate 

en gaat de Beestmens achterna om daarna de Draak te gaan aanbidden. 

 

Dit werkwoord kan een derde of vierde naamval bij zich hebben. Bij een woord in de vierde naam-

val betekent het hulde brengen, eren; bij een derde naamval Goddelijke eer toebrengen, aanbidden. 

 

Hier staat de derde naamval, men brengt de Draak dus Goddelijke eer toe en dit, omdat hij het Beest 

de kracht der genezing en der opstanding gegeven heeft. Zij aanbidden ook het Beest met Goddelij-

ke verering omdat het in hun ogen uit de dood is opgestaan. Algemeen is het: Wie is aan het Beest 

gelijk, wie kan er oorlog tegen voeren; op de achtergrond staat de gedachte: Al krijgt hij een dode-

lijke wond, hij geneest er toch van. 

 

Van nu af is de zevende heerser het achtste staatshoofd, n.1. in de rij van die van het Monsterrijk. In 

deze positie gaat hij zijn haat tegen God op verschillende wijze openbaren door grote woorden en 

lasteringen. Hem wordt macht gegeven dit tweeënveertig maanden te doen, dus drie en een half 

jaar, een halve jaarweek. De Beestmens lastert alles wat des hemels is: God, Zijn tabernakel of tent; 

mogelijk de hemel en hen die in de hemel wonen. Verder gaat hij oorlog voeren tegen de heiligen, 

de heiligen des Allerhoogsten van Dan. 7: 21, 25; 8: 24. In de Openbaringen komen de heiligen 

twaalf maal voor, men neme ze steeds als Israëls heiligen (Openb. 5: 8; 8: 3, 4; 11: 18; 13: 7, 10; 

14: 12; 16: 6; 17: 6; 18: 24; 19: 8; 20: 9). Het strijden tegen de heiligen loopt uit op de grote ver-

drukking, waaruit we een ontelbare schare zien voortkomen, die er door gelouterd wordt. 

 

Ook krijgt de Beestmens macht over alle stam en natie en taal en volk. Deze brengen hem in elk ge-

val hulde toe: nu staat „het Beest” in de vierde naamval. Van geen der aanbidders of vereerders 

staat de naam ingeschreven in het Boek des levens van het Lam dat geslacht is, vanaf de nederwer-

ping der wereld. 

 

We maken hier op twee dingen attent. Ten eerste staat er niet, zoals St. en Nwe Vert. hebben: 

grondlegging - themelios - maar: nederwerping - katabolu. Deze nederwerping had plaats in Gen. 1: 

2 waar te lezen is: de aarde werd woest en ledig. (Zie hierover ons werk: De Tijden der Eeuwen). 
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Ten tweede leze men niet dat het Lam is geslacht vanaf de nederwerping der wereld alsof Het als 

kosmische Christus al geleden heeft voor Zijn geboorte als Mensenmiddelaar, maar dat de namen 

ingeschreven worden in het levensboek sedert de nederwerping der wereld. Niet het lijden of slach-

ten is dus vanaf de nederwerping, maar het levensboek en de inschrijving er in. Het bewijs vindt 

men in Openb. 17: 8 waar de zinsnede over het Lam dat geslacht is, wordt weggelaten en er alleen 

sprake is van het ingeschreven zijn vanaf de nederwerping der wereld. 

 

Nog eenmaal de vermaning: Wie een oor heeft die hore. 

 

Van vs. 10 heeft de Gr. tekst meerdere lezingen. De afschrijvers der handschriften hebben de Hebr. 

uitdrukkingswijze niet verstaan en daarom getracht ze te verbeteren. De Hebr. uitdrukking betekent 

een niet te veranderen lot en een met zekerheid naderend gericht. Jer. 43: 11 zegt: „En hij (Nebu-

kadnezar) zal komen en Egypte slaan: wie ten dood ten dode, wie ter gevangenis ter gevangenis en 

wie ten zwaard ten zwaarde”. En Jer. 15: 2: “En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeg-

gen: Waarheen zullen wij uitgaan? dat gij tot hen zult zeggen: Zo zegt de Here: Wie ten dood, ten 

dode, en wie ten zwaard, ten zwaarde en wie ten honger, ten honger en wie ter gevangenis, ter ge-

vangenis.” Deze O.T. teksten leggen de betekenis van Openb. 13 duidelijk uit. Wat vroeger plaats 

had, vindt onder hen zijn herhaling; zo zeker zullen de door het Beest uitgevoerde oordelen zijn dat 

niemand ze kan ontgaan. 

 

Wie de woorden van vs. 10 wil nemen zoals ze er staan, zal er een bedreiging in kunnen zien met 

het strafgericht Gods. Wie iemand, wellicht een gelovige, in de gevangenis leidt, gaat zelf in de ge-

vangenis, als iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Dus 

de Hebr. wetsregel: Oog om oog, tand om tand. 

 

Hier is de volharding en het geloof der heiligen; de volharding om getrouw te blijven in de verdruk-

king en het geloof om Gods beloften te vertrouwen. 

 

4.De tweede Beestmens 

 

Openb. 13: 11 - 18 

 

Vs. 11.-18. “En ik zag een ander Beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het 

Lam en het sprak als de Draak. En het oefent al de macht van het eerste Beest voor diens ogen uit. 

En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste Beest zullen aanbidden, welks dode-

lijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederda-

len ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen 

die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het Beest. En het zegt tot hen die op de aarde wo-

nen, dat zij een beeld moeten maken voor het Beest dat de wond van het zwaard had en (weer) le-

vend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het Beest een geest te geven, zodat 

het beeld van het Beest ook zou kunnen spreken en maken dat allen die het beeld van het Beest niet 

aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en groten, de armen en de rijken, 

de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd (en) 

dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het Beest of het getal van 

zijn naam heeft. 

 

Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest want het is het getal van 

een mens en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” 

 

Komt de eerste Beestmens op uit de zee, de tweede ziet Johannes opkomen uit de aarde. Dat schijnt 

op een rustiger loop te wijzen. Verdere aanwijzing van zijn herkomst ontbreekt. Hij is mogelijk uit 

Israël afkomstig, wat te meer de benaming die hem later gegeven wordt, n.1. Valse Profeet, ver-
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klaart (Openb. 16: 13; 19: 20; 20: 10). 

 

Waarschijnlijk heeft hij zich eerst als ware profeet voorgedaan. Johannes noemt hem in zijn Zend-

brief: de Antichristus en deze kan, evenals de antichristussen zijner dagen pas tot de ware gelovigen 

gerekend worden maar uit hen uitgaan.  

Hoe dan ook, hij zal zich openbaren als een satanisch instrument. 

 

Deze tweede Beestmens wordt de trouwe helper van de eerste en zal hem bijstaan de mensheid te 

vervoeren tot diens aanbidding. Hij heeft twee hoornen die op de hoornen van het Lam gelijken. Dit 

zijn mogelijk symbolen van getuigenis, maar van een valse: Hij lijkt op het Lam, maar spreekt als 

de Draak. Al zijn kunnen wordt ten dienste van de eerste Beestmens gesteld; deze is de politieke fi-

guur, hij de godsdienstige. Met de Draak vormen zij het Anti-Goddelijke Trio, nabootsing der Drie-

eenheid. 

 

Op grond van zijn opstanding zullen de mensen de eerste Beestmens Goddelijke aanbidding toe-

brengen, De Valse Profeet zal hier een systeem van maken. Om hieraan klem bij te zetten, doet het 

grote tekenen, laat bijv. vuur van de hemel neerdalen en verleidt zo de mensen er door. De achter-

grond is de macht van de Draak. 2 Thess. 2: 9-11 wijst al op de verleiding er toe; als het tweede 

Beest er is zullen de tekenen zeker niet minder sterk zijn. Geen wonder dat de verleiding ontzettend 

groot is en dat allen er in zullen vallen die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. 

 

Deze Beestmens zal nog meer doen. Hij weet dat de eerste van tijd tot tijd in de tempel Gods ver-

schijnt, zich daar neerzet, zich vertonende dat hij God is. Dit zal mogelijk bij bijzondere gelegenhe-

den zijn, bij hoogtijden, die hij ingesteld heeft, want hij zal tijden en wet veranderen, Dan. 7: 25. 

Nu komt de Valse Profeet op de gedachte voor hem een beeld te maken en dit te zetten op de plaats 

waar het niet behoort, Mk. 13: 14. Dit geschiedt en de gruwel der verwoesting - het afgodsbeeld dat 

tot verwoesting zal leiden, Matt. 24: 15- wordt gesteld. Maar er gebeurt meer: aan een stom beeld 

heeft niemand wat, en daarom geeft hij het een geest zodat het spreken kan, antwoord kan geven. 

Dit is meer dan een robot of een elektronisch brein, en deze geest zal zeker een onreine zijn, een 

demon. En zo kan de Mens der zonde afwezig zijn en heeft hij toch een sprekende vertegenwoordi-

ger, het beeld van het Beest, een term die we zeven maal in Openbaring vinden: 13: 15; 14: 9, 11; 

15: 2; 16: 2; 19: 20; 20: 4. Iedereen moet het nu als een God aanbidden, wie het niet doet, luidt het 

dekreet, wordt gedood. Dit is de herhaling, nu algemeen, die Nebukadnezar van Babels wijzen en 

inwoners eiste, Dan. 3. 

 

Het proces gaat nog verder: iedereen moet van een merkteken voorzien worden, niemand uitgezon-

derd: kleinen, groten, rijken, armen, vrijen, slaven. Men kan dit op twee plaatsen ingedrukt krijgen: 

op de rechterhand of op het voorhoofd. Geen persoonsbewijzen meer, alleen een teken. En dit heeft 

consequenties: wie het niet heeft kan niets meer kopen of verkopen. Hij wordt dus maatschappelijk 

uitgesloten, geheel geboycot. Zij, die het teken niet aannemen en het zegel Gods hebben, zullen 

moeten hongeren, geheel afhankelijk zijn van de goedwilligheid van anderen, die meestal haters van 

God en van hen zullen zijn. 

 

Het zal dus zo goed als onmogelijk zijn te leven; geld heeft geen waarde meer en alles zal veel erger 

zijn dan een hongersnood. 

 

Het woord voor merkteken is charagma, brandmerk. Het is echter ook een ambtelijk zegel. Dit zal 

men vanzelf het liefste aannemen. 

 

Er is ook nog een ander teken, een getal. Dat vertegenwoordigt dezelfde waarde. Dit is het getal van 

het Beest en wie wijs is kan het berekenen, d.w.z. de naam vinden die er achter schuilt: het getal 

van het Beest is het getal van een mens en bedraagt 666. 
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In het Hebreeuws en Grieks kent men geen cijfers. Een letter geeft de cijferwaarde aan. Namen 

kunnen dus cijferwaarde hebben. De getalswaarde van de naam Jezus, Gr. Ièsous is 888: I = 10, è = 

8, s = 200, o = 70, u = 400. s = 200. Samen 888. Omgekeerd vertegenwoordigt dit getal dus de 

naam Jezus. 666 vertegenwoordigt ook een naam, die van de mens der zonde. Als die er is, kunnen 

zij, die verstand in deze hebben, dit nauwkeurig berekenen. De getalwaarde der letters is 666, niet 

een drievoudig 6-6-6.          P. 

 

Het begrip gemeenschap met Christus bij Johannes en Paulus 
 

door S. VAN MIERLO. 
 

1. Waar gesproken wordt over de gemeenschap zelf, het „zijn” in Hem. 

 

a. In Christus. 

Rom. 16: 7  „die al vóór mij in Christus geweest zijn”. 

2 Kor. 12: 2  „een mens in Christus”. 

Kol. 1: 3  „heilige en gelovige (of getrouwe) broeders in Christus”. 

 

b. In Christus Jezus. 

 

1 Kor. 1: 30  “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt”. 

Ef. 1: 1  „de heiligen en gelovigen (of getrouwen) in Christus Jezus”. 

Fil. 1: 1 “de heiligen in Christus Jezus.” 

Fil. 4: 21 “iedere heilige in Christus Jezus.” 

 

2.Waar gesproken wordt over de toestand, de zegeningen enz. in verband met de gemeenschap. 

 

a.In Christus. 

 

Rom. 12: 5 „één lichaam in Christus”. 

 16: 9 „onze medewerker in Christus”. 

 16: 10 „die in Christus beproefd gebleken is”. 

1 Kor. 3: 1 „onmondigen in Christus”. 

 4: 10 „verstandig in Christus”. 

 4: 15 „opvoeden in Christus”. 

 15: 18 „die in Christus ontslapen zijn”. 

 15: 19 „onze hoop op (Gr. „in”) Christus gebouwd”. 

 15: 22 „in de Christus allen levend gemaakt worden”. 

2 Kor. 2: 14 „(God), die ons te allen tijde in de Christus doet zegevieren”. 

 3: 14 „omdat zij (de bedekking) slechts in Christus verdwijnt”. 

 5: 17 „wie in Christus is, is een nieuwe schep¬ping”. 

 5: 21 „gerechtigheid Gods in Hem (Christus vs. 20)”. 

Gal. 2: 17 „in Christus gerechtvaardigd”. 

Ef. 1: 3 „in de overhemelse (gewesten) gezegend heeft in Christus”. 

 1: 4 „in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld”. 

 1: 7 „in Hem hebben wij de verlossing”. 

 1: 11 „in wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben”. 

 1: 12 „reeds tevoren onze hoop op (Gr. „in”) Christus”. 

 1: 13  „in Hem zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte”. 

 4: 21  „zijt in Hem onderwezen”. 

 4: 32  „Zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft”. 
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Fil  1: 13  „dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil” (Gr. „zodat mijn gevangenschap in  

  Christus zichtbaar wordt”. 

 2: 1  „Indien er dan enig beroep in Christus” (of: „enige troost”). 

Kol.  1: 28  „om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”. 

 2: 10  „gij hebt de volheid in Hem” (Christus, vs. 8). 

 2:11  „In Hem zijt gij ook met een besnijdenis  besneden”. 

 2: 12  „In Hem zijt gij ook mede opgewekt”. 

1Thess. 4: 16  „die in Christus gestorven zijn” (Gr. „de doden in Christus”). 

Filemon 8  „volle vrijmoedigheid in Christus”. 

 

 

b.In Christus Jezus. 

 

Rom. 3: 24  „Om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de (volle) verlossing in Christus  

  Jezus”. 

 6: 11  „levend voor God in Christus Jezus”. 

 6: 23  „het aionische leven in Christus Jezus”. 

 8: 1  „geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn”. 

 8: 2  „in Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde”. 

 8: 39  „(niets kan scheiden) van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus”. 

 16: 3  „mijn medearbeiders in Christus Jezus”. 

1Kor.  1: 2  „de heiligen in Christus Jezus”. 

 1: 4  „de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is”. 

 1: 5  „rijk geworden in Hem”. 

 16: 24  „mijn liefde is met u allen in Christus Jezus”. 

Gal.  2: 4  „onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben”.  

 3: 28  „gij allen zijt immers één in Christus Jezus”. 

 5: 6  „want in Christus Jezus vermag …. geloof, door liefde werkend”. 

Ef.   2: 6  „medegeplaatst in de overhemelse in Christus Jezus”. 

 2: 7  „goedertierenheid over ons in Christus Jezus”. 

 2: 10 “in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen”. 

 2: 13  „in Christus Jezus zijt gij dichtbij gekomen”. 

 2: 21  „in Hem wast elk bouwwerk op tot een tempel”. 

 2: 22  „in Wien ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”. 

 3 : 6 „de belofte in Christus Jezus”. 

 3 : 12 „toegang met vertrouwen hebben door geloof in Hem!” 

 3 : 21 „Hem (God) zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus”. 

Fil.  2: 5  „Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus (was)”. 

 3: 14  „om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus”. 

 4:19  „Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus  

  Jezus”. 

2Tim.  1: 1  “de belofte des levens in Christus Jezus”. 

 1: 9  „de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór de aionische tijden”. 

 1: 13  “in geloof en liefde, in Christus Jezus”. 

 2: 1  „wees krachtig in de genade in Christus Jezus”. 

 2: 10  „opdat ook zij (de uitverkorenen) het heil in Christus Jezus verkrijgen”. 

Filemon 23  „mijn medegevangene in Christus Jezus”. 

 

c. In de Zoon. 

 

Kol.  1: 14  „in wien (de Zoon zijner liefde) wij hebben de volle verlossing, de kwijtschelding 

  der zonden”. 
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3.Waar sprake is van een gezindheid of handeling in die gemeenschap. 
 

a.In Christus. 

 

Rom.  9: 1  “Ik spreek de waarheid in Christus”.  

1 Kor.  4:17  „Hij zal u mijn wegen in Christus (Jezus) indachtig maken”. 

2 Kor.  2: 17 „wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen”. 

 12 :19 „wij spreken voor het aangezicht van God in Chris-tus”. 

Filemon 20 „verkwik mijn gemoed, in Christus”. 

 

b.In Christus Jezus. 

 

Rom.  15 : 17 „Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus”. 

1 Kor.  15 : 31 „Zo waar als ik …. op u roem draag in Christus Jezus”. 

Gal.  3 : 26 „Zonen van God, door het geloof in Christus Jezus”. 

Fil.  1 : 26 „over mij te roemen in Christus Jezus”. 

  3 : 3 „die in Christus Jezus roemen”. 

Kol.  1 : 4 „uw geloof in Christus Jezus”. 

1 : 6 „Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem”. 

1 Tim. 1 : 14 „het geloof en de liefde in Christus Jezus”. 

 2 : 13 „om te spreken in het geloof in Christus Jezus”. 

2 Tim.  3 : 12 „allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven”. 

 3: 15  „door het geloof in Chris-tus Jezus”. 

 

4.Waar sprake is van een handeling Gods. 

 

2 Kor.  5 : 19 „dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was”. 

Ef.  1 : 9 „het welbehagen dat Hij (God) Zich in Hem (Christus) had voorgenomen”. 

 1 : 10 „onder één Hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem”. 

 1 : 20 „de sterkte zijner macht, die Hij (God) heeft gewrocht in de Christus”. 

 

b.In Christus Jezus. 

 

Ef.  3: 11  „naar het voornemen der aionen, dat Hij (God) in de Christus Jezus, onze Here,  

  heeft uitgevoerd”, 

1 Thess. 5: 18 “dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u”. 

 

c.In de Zoon. 

(zie vs. 13) 

  

Kol.  1: 16  “in Hem zijn alle dingen geschapen”. 

 1: 17  „alle dingen hebben hun bestaan in Hem”. 

 1: 19  „het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken”. 

 

Het is duidelijk dat noch Johannes, noch een der andere Apostelen van de besnijdenis over een der-

gelijke geestelijke gemeenschap heeft gesproken. Hier gaat het niet over de positie in verband met 

de geboorte van boven, maar over die waar de gelovige gerechtvaardigd is t.o.v. God en met Hem 

verzoend, en ook over de positie der volmaaktheid in Christus. Deze mensen geloven niet alleen dat 

Jezus de Christus is, maar zij geloven „tot-in” of „in” de overheerlijkte Christus. 
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In verband met deze geestelijke gemeenschap is er geen sprake meer van afval, van het werpen in 

het aionische vuur enz. Deze gemeenschap, in verband met de positie van zoon van God of van 

volmaakte-in-Christus, kan niet verloren worden door een zondige wandel. Men is inderdaad in 

Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods. Al kan men nog zondigen, toch is 

er geen opzettelijk zondigen en zal er steeds berouw zijn als men bewust wordt gezondigd te heb-

ben. 

 

Moeten we herinneren aan Rom. 8: 1 „Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus 

Jezus zijn” en aan Rom. 8: 38, 39 „Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch enge-

len noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch 

enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 

Here”. In 2 Kor. 1: 21, 22; Ef. 1: 13 en 4: 30 spreekt Paulus over het bevestigen tot-in Christus, het 

zalven en verzegelen; in Fil. 1: 6 over de verzekering dat Hij, die een goed werk in de gelovige is 

begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. In de positie der volmaaktheid in Christus is het leven 

„verborgen in God” (Kol. 3:3). 

 

Wat er echter wel kan gebeuren is een verlies van „loon” (1 Kor. 3: 15; 2 Kor. 5: 10; Ef. 6: 8; Kol. 

3: 23-25; 2 Tim. 2: 11 - 13), van een „prijs” (Fil. 3: 12-14) en van een “krans” (2 Tim. 4: 8). 

 

Ook in verband met dit verschil tussen onzekerheid van de wedergeborene en de verzekering van de 

zoon van God en de in-Christus-volmaakte, ziet men hoe belangrijk het is die drie posities te onder-

scheiden en elke Schriftplaats uit te leggen in verband met de positie waarover sprake is. Men moet 

er ook aan denken dat Paulus, sprekende over het komen tot de positie van het zoonschap, zegt: 

„Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zeker van 

uzelf, dat Jezus Christus in U is? Want anders zijt gij verwerpelijk” (2 Kor. 13: 5). als ze niet in 

het geloof zijn waarover hij in deze brief handelt, en dus niet in die geestelijke gemeenschap, dan 

zijn ze niet verder gekomen dan de wedergeboorte en kunnen het aionische leven derven. 

 

Men weet dat de Roomse kerk de nadruk legt op de onzekerheid van het heil, van het volharden in 

het geloof, en op de noodzakelijkheid van de goede werken om behouden te worden. Terwijl in het 

protestantisme meestal de nadruk wordt gelegd op de zekerheid der behoudenis door het geloof al-

leen. Men zal nu kunnen inzien dat die eeuwenoude strijd voortkomt door het verwaarlozen van 

hetgeen Paulus heeft geleerd over de drie posities op de weg des heils en het verschil in de aard van 

de gemeenschap met Christus. De éne groep wijst dan vooral op teksten die in verband staan met de 

positie van de wedergeboorte, waar er inderdaad onzekerheid is; de andere groep vooral op schrift-

plaatsen in verband met de twee andere posities en de geestelijke gemeenschap met Christus, waar 

er inderdaad zekerheid is. Daarbij verwart men het derven van het aionische leven, met het werpen 

in de poel des vuurs en ook met het derven van een „loon”. 

 

In de praktijk moet men er rekening mee houden, dat de meeste mensen die werkelijk geloven dat 

Jezus de Christus is, toch nog niet verder gekomen zijn dan de geboorte van boven. Daar blijft dus 

de onzekerheid wat betreft het aionische leven, want alles hangt af van de wandel, en is de leer van 

de Roomse kerk het best aangepast. Daarentegen kan de nadruk, die in protestantse kringen wordt 

gelegd op de zekerheid (hetzij door geloof, hetzij door wat men verstaat door „uitverkiezing”) zeer 

ernstige gevolgen hebben, daar men dikwijls steunt op schriftplaatsen die niet van toepassing zijn, 

of op een uitverkiezing betreffende het persoonlijke heil, in plaats van het krijgen van een opdracht, 

die vooral moet dienen tot het heil van anderen. 

Zo wordt op verschillende wijze het voortschrijden van de gelovige op de weg des heils belemmerd 

en wordt Gods genade niet in voldoende mate verheerlijkt. 

 

We menen dat het ook wederom in het onderhavig geval blijkt, dat een persoonlijk onderzoek van 

de Schrift, zoals we in dit opstel deden, en dat misschien door sommigen als „dor” of „te intellectu-



Uit de Schriften 1962 Pagina 126 
 

alistisch” wordt beschouwd, van het grootste praktische belang is voor het geloofsleven. Het is al-

leen door een dergelijk ernstig onderzoek, dat men kan loskomen van allerlei traditionele verwar-

ring. 

 

Laat ons, ten slotte, nog een woord zeggen over de wijze waarop de wedergeborene in die geestelij-

ke posities met Christus kan komen. 

 

Dit leert Paulus ons, in het bijzonder in Rom. 6 voor wat betreft de zoonpositie en de daarmee ver-

bonden gemeenschap met Christus. Er moet namelijk het volgende geschieden: 

 

 “tot-in Christus Jezus gedoopt” 

 „tot-in zijn dood gedoopt” 

 „met Hem begraven door de doop in zijn dood” 

 „onze oude mens medegekruisigd” 

 „met Christus gestorven” 

 

In Gal. 2: 20 schrijft Paulus: „Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer ik, 

maar Christus leeft in mij”. 

 

De symbolische doop in een vloeistof (bijv. water of bloed) was steeds een zichtbare voorstelling 

van het verwezenlijken van een gemeenschap. Volgens Lev. 14: 6 werd een levende vogel in het 

bloed van een geslachte vogel gedoopt, om de gemeenschap voor te stellen met het offerbloed. In de 

doop tot-in Christus en tot-in zijn dood, gaat het over een geestelijke werkelijkheid, die voert tot de 

geestelijke gemeenschap met Christus. 

 

In zijn gevangenschapbrieven handelt Paulus over de volmaaktheid in Christus. Door een dode te 

zijn t.o.v. de zonden, is men medelevend gemaakt met Christus, mede opgewekt en mede gezet in 

het overhemelse in Christus Jezus (Ef. 2: 1,5; 

Kol. 2: 13). We verwijzen verder naar hetgeen we al over die geestelijke gemeenschap hebben ge-

schreven.            S.V.M. 
 

EEN TAALFOUT IN KOL. 2:19? 
 

Het Griekse woord voor „hoofd” is vrouwelijk, terwijl het Griekse woord voor „waaruit”, in  

Kol. 2: 19, mannelijk is. Daarom verwijst „waaruit het gehele lichaam” meer bepaald naar Christus, 

in vs. 17 vermeld. Zie ook Ef. 4: 15, 16. Christus is wel het Hoofd, maar dit woord verwijst naar een 

functie, zoals ook in Ef. 1: 22 aangegeven. Het lichaam heeft zijn wasdom dus niet in de functie, 

maar in Christus zelf. 

 

 

 


