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XXXV No. 1. JAN. 1963. 

 

Het boek Openbaring 

 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

F. De vrouw - het grote Babylon - en haar geheimenis. 

 

We hebben er in de Inleiding al op gewezen, dat Babel weer zal herrijzen, zeker wel in de buurt van 

het oude Babel, moge men ook de ruïnes van dit laatste als monumenten bewaren. Vóór de eindtijd 

is de stad er weer en zeker wel in moderne vorm en bouwstijl, Nebukadnezar had het oude Babel 

groot genoemd, maar het zal verre overtroffen worden door het nieuwe, het grote Babylon. Dit zal 

een grote koopstad worden, wat blijkt uit de weeklacht bij haar ondergang, het blijft daar echter niet 

bij: deze stad matigt zich nog een geheel andere functie aan, nl. zij beheerst het grote Beestrijk en 

oefent een fatale geestelijke en verleidende macht uit. 

 

Dit wordt ons in hoofdstuk 17 beschreven, waarin we in vs. 1 tot 6a het gezicht van de Vrouw op 

het Beest vinden, en in vs. 6b tot 18 de uitlegging met het oordeel, terwijl dan in 18 de uitingen er 

over worden beschreven. 

 

1. Het gezicht over de stad Openb. 17: 1-6a. 

 

“En één uit de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot 

mij; Kom hier en ik zal u tonen het oordeel over de grote Hoer, die daar zit op vele wateren, met 

welke de koningen der aarde hoereren en zij, die de aarde bewonen, dronken worden van de wijn 

van haar hoererij. En hij bracht mij in een woestijn, in de geest en ik zag een Vrouw, zittende op 

een scharlaken rood Beest dat vol van Godslasterlijke namen was en het had zeven koppen en 

tien hoornen. En de Vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edel-

gesteente en paarlen; en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen en de onreinheden 

van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 

Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de Vrouw dronken van 

het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”.  

 

Johannes krijgt een nieuw gezicht te zien; dit wordt hem getoond door een der schaalengelen; welke 

der zeven dit was, wordt niet gezegd, mogelijk de laatste. Hij ziet in de geest een woestijn; we zul-

len deze, evenals meerdere andere dingen in dit gezicht, figuurlijk moeten nemen; hiermede wordt 

de dorheid en geestelijke onvruchtbaarheid voor God van het Beestrijk en van wat de Vrouw be-

heerst, aangetoond. 

 

In de woestijn ziet hij een Vrouw, gehuld in purper (rood purper) en scharlaken (blauw purper) en 

verder rijk getooid met goud, edelgesteente en paarlen. Deze Vrouw is geen reine vrouw, de engel 

noemt haar “de grote Hoer”. 

 

We menen dat in de naam: de grote Hoer, een aanwijzing ligt dat we hier te doen hebben met het 

afvallige deel van Israël. De naam Vrouw duidt, figuurlijk gebruikt, Israël of een deel er van aan. 

Israël heet Vrouw, toen het uit Egypte bevrijd, de Here nawandelde in de woestijn; het is thans een 
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verlaten Vrouw, Jes. 54, een deel heet Bruid, het afvallige deel heet grote Hoer. De Vrouw zit op 

vele wateren, deze worden in vs. 15 verklaard. We lopen hierop vooruit en zien dan dat de wateren 

zijn: volken en scharen en natiën en tongen. Onder volken kan men mogelijk geestverwante men- 

sen eenheden verstaan, en in scharen meer losse verbanden, in natiën staatkundige eenheden, en in 

tongen verschillende talen sprekende groepen. 

 

Ze heten wateren vanwege een mindere graad van vastheid en meerdere beweeglijkheid waarin ge-

makkelijk stromingen kunnen voorkomen. 

 

Met deze Vrouw nu hoererend de koningen der aarde en zij die de aarde bewonen. Als symbool 

heeft zij een beker die vol is van gruwelen en onreinheden. Ze heeft zich echter opgesmukt met 

purper en scharlaken, versierd met goud, edelgesteenten en paarlen, allemaal opsmuksel om te im-

poneren en haar dienst schitterend te maken. 

 

Een gruwel is in de Schrift vaak een afgodsbeeld, 2 Kon. 23: 13; Jes. 44: 19; in het meervoud kan 

men er, behalve de afgodsbeelden, de gehele afgodendienst onder verstaan: Deut. 18: 9; 29: 17, 26; 

32: 16; 1 Kon. 14: 24; 2 Kon. 16: 3; 21: 2; 23: 24; Ez. 8: 6, 9, 13, 15, 17; 11: 19; 14: 6; 16: 2; 20: 7, 

8. 

 

Ongetwijfeld worden afgoden en beeldendienst wegens de daarmee verbonden sexuele onreinheid 

hoererij genoemd. 

 

De Vrouw weet koningen en heersers voor haar zedeloos afgodisch systeem te winnen. Allerwegen 

zal men zich aan afgoderij overgeven, en naast de demonisering als hogere vorm van afgoderij, mo-

gelijk voor de intellectueel en geleerde, is daar de lagere vorm die gouden, zilveren, koperen en 

houten afgoden vereert al naarmate men betalen kan, maar die niet zien kunnen noch horen, noch 

wandelen, Op. 9: 20. Het afgodisch, wellustig systeem vindt allerwegen aanneming, de beker is 

steeds gevuld. 

De Vrouw zit op een scharlakenrood Beest; dit heeft zeven hoofden en tien hoornen. Het is het 

Beestrijk. Men verwarre het niet met de Beestmens, die haar juist had. Dat er staat „zit” wil zeggen 

dat zij macht heeft over dit Rijk. Zij is een supermacht maar heerst niet door militaire wapenen, zij 

oefent een geestelijke macht uit die de mensheid bekoort en met haar zedeloos systeem in de ban 

weet te houden. 

 

Op haar voorhoofd heeft zij een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon. Mogelijk moe-

ten we onder „Geheimenis” een symbool of geheim teken verstaan, maar zo niet, dan duidt het 

woord toch aan dat er meer verborgen is. Men kan het doen slaan op de woorden: Moeder der hoe-

rerijen en der gruwelen der aarde, wat dan meer op het verleden ziet, maar wij menen dat het ook 

nog een paar andere betekenissen heeft: nl. aanduiding van het systeem dat er achter werkt en van 

de personen die het doen werken en waarvan er niet een genoemd wordt. Het systeem is ingeslagen, 

koningen en onderdanen drinken gretig de ongeestelijke wijn, maar wie heeft dit bewerkt? Het is 

een Vrouw die dit doet, maar deze is slechts een symbool, het is geen letterlijke vrouw maar een 

groep personen. Wij hebben al uiteengezet dat we deze voor het afvallige deel van Israël houden, 

maar nergens wordt een koning of zelfs leider genoemd. Men kan Babels leider als een der zeven 

hoofden beschouwen maar deze is de Vrouw niet. Zo is er ook hierin een geheimenis waarop her 

woord attent maakt, dat we echter alleen kunnen aanduiden als een groep personen die het als afval-

ligen op het hoogst zullen gebracht hebben. 

Eindelijk vinden we nog dat de Vrouw vol is van het bloed der heiligen, Israëls gelovigen die vast-

houden aan het O.T. en dat der getuigen van Christus, zij die Christus reeds als Messias aanvaard 

hebben. We zagen dat van die heiligen, de heiligen des Allerhoogsten, reeds sprake is in Dan. 7: 18, 

22, 25 en 27, en we vonden hen 12 maal genoemd in Openbaring; van de getuigen van Jezus is al-

leen sprake in Openb. 12: 17 en 17: 6, terwijl we van het getuigenis van Jezus lezen in Openb. 1: 2, 
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9b, 12: 17; 19: 10, 20: 4. Volgens Dan. 7 zijn de heiligen: de heiligen des Allerhoogsten die het 

Koninkrijk zullen bezitten „in der eeuwigheid” (de toekomende olam of aioon), ja, „tot in eeuwig-

heid der eeuwigheden” (de olam of aioon der olamiem of aionen), de laatste olam of aioon, de vijf-

de van het plan der aionen. Dit is in overeenstemming met Luk. 1: 33 waarin staat dat de Zoon des 

Allerhoogsten over het Huis Jacobs koning zal zijn in de aionen, de twee laatste. 

Er zullen in de voleindiging der eeuw verschillende vervolgingen zijn. De eerste vinden we reeds 

onder het vijfde zegel, Op. 6:9-11, reeds daar zal de Vrouw er wel mee doende zijn. 

 

Een andere vervolging valt in de tweede helft der zeventigste jaarweek, Op. 12: 13; 13: 7; deze 

vindt plaats door de Draak; hier in 17: 6 vinden we dat er in Babylon zeer veel bloed vergoten zal 

worden omdat de getrouwe getuigen stand houden en zich niet laten bedwelmen door de wijn der 

bedwelmende afgoderij. 

 

Over de bedelingen 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Het woord „bedeling” komt alleen voor in Ef. 1: 10; 3: 2 en Kol. 1: 25 van de Statenvertaling, als 

weergave van “oikonomia”. De Nwe Vertaling gebruikt dit woord „bedeling” niet. 

 

Zie hier een lijst van de teksten, waar “oikonomia” en “oikonomos”in voorkomen: 

 

Oikonomia 

 

 Statenvertaling Nieuwe Vertaling 

Luk. 16: 2 

Luk. 16: 3 

Luk. 16: 4 

1Kor. 9: 17 

Ef. 1: 10 

Ef. 3: 2 

Ef. 3: 9 

Kol. 1: 25 

1Tim. 1: 4 

rentmeesterschap 

rentmeesterschap 

rentmeesterschap 

uitdeling 

bedeling 

bedeling 

gemeenschap 

bedeling 

stichting 

Beheer 

rentmeesterschap 

rentmeesterschap 

taak 

ter voorbereiding 

bediening 

bediening 

bediening 

leiding 

 

Oikonomos 

 

 Statenvertaling Nieuwe Vertaling 

Luk. 12: 42 

Luk. 16: 1 

Luk. 16: 3 

Luk. 16: 8 

Rom. 16: 23 

1Kor. 4: 1 

1Kor. 4: 2 

Gal. 4: 2 

Tit. 1: 7 

1Petr. 4: 10 

huisbezorger 

rentmeester 

rentmeester 

rentmeester 

rentmeester 

uitdeler 

uitdeler 

verzorger 

huisverzorger 

uitdeler 

rentmeester 

rentmeester 

rentmeester 

rentmeester 

(stads) rentmeester 

aan wie het beheer is toevertrouwd 

beheerder 

toezicht 

beheerder van het huis 

rentmeester 
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In het begin van onze jaartelling was een ,oikonomos”, in het dagelijkse leven, meestal iemand 

(gewoonlijk een slaaf), die door de „huisvader” belast was met het beheer van het huishouden en 

het opzicht over het dienstvolk. 

 

De Rabbi’s noemden hem een „ben baïth”, naar Gen. 15: 3 waar die uitdrukking in de S.V. nage-

noeg letterlijk vertaald wordt door „zoon van mijn huis”, en in de Nwe Vert. door „onderhorigen”. 

Naar zulk een slaaf verwijst overigens Matt. 24: 45: „Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, 

die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft”. Zo lezen we ook in Luk. 12: 43 (verwijzende naar 

de „huisbezorger” of „rentmeester” van vers 42): „Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo 

bezig zal vinden”. Deze betekenis „.rentmeester” (en „rentmeesterschap”) is ook zeer duidelijk in 

Luk. 16: 1, 2, 3, 4, 8. 

 

Rom. 16: 23 zegt dat Erastus „rentmeester” was van Korinthe. Dit woord heeft hier dus een bredere 

betekenis en staat in verband met de financiële zaken van die stad. 

In de andere Schriftplaatsen gaat het niet meer over stoffelijke dingen, maar over geestelijke. Paulus 

was een dienaar van Christus aan wie het „beheer” was toevertrouwd van de geheimenissen (ver-

borgenheden) Gods. Dergelijke „beheerders” moesten betrouwbaar zijn (1 Kor. 4: 1, 2). 

 

In 1 Kor. 9: 16, 17 duidt de Apostel de verkondiging van het Evangelie aan door het woord „oiko-

nomia” (uitdeling, taak). Aan Titus schreef hij, dat een opziener onberispelijk moet zijn als Gods 

„beheerder” (Tit. 1: 7) Petrus zegt dat ieder, naar de genadegave die hij reeds heeft ontvangen, een 

goede “rentmeester” moet zijn „over de velerlei genade Gods” (1 Petr. 4: 10). 

 

Men ziet uit dergelijke Schriftplaatsen, dat God in zekere zin beschouwd wordt als de grote „Huis-

vader”, die het „beheer” over zijn heilsgoederen aan sommigen toevertrouwd. 

 

Deze gedachte vindt men ook in de oude Joodse geschriften, die bv. Ps. 24: 1 aanhalen: “Des Heren 

is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen”. Verwijzende naar Num. 12: 7, be-

schouwden ze Mozes als „beheerder van Gods „huis”: „Niet aldus mijn knecht Mozes, vertrouwd 

als hij is in geheel mijn huis”. 

 

Gelet op bovenomschreven betekenissen van „oikonomia” en „oikonomos” kan men daaruit ook 

verstaan wat het woord „bedeling” beduidt in Ef. 1: 10; 3: 2, 9 en Kol. 1: 25. 

 

Ef. 3: 2, 9 staan in verband met wat Paulus reeds gezegd had in 1 Kor. 4: 1, 2; 9: 16, 17, namelijk 

dat hij, als dienaar van Christus „beheerder” was van de verborgenheden Gods. Maar in Ef. 3: 2, 9 

spreekt hij meer in het bijzonder over de nieuwe opdracht, die hij toen had gekregen, betreffende 

het bekendmaken van DE verborgenheid, die deel uitmaakte van de algemene verborgenheid van 

Christus (vs. 4). In Kol. 1: 25 komt hij hierop terug, en zegt dat door die „bediening”, door het be-

kend maken van deze grote verborgenheid, het Woord Gods voleindigd werd (werkwoord „plêroo” 

= volmaken, vervullen). Die grote verborgenheid betreft de volmaakte gemeenschap met Christus in 

zijn verheerlijkte positie, het lid zijn van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is. Ook Ef. 1: 9 en 10 

handelen hierover, dus over zijn „bediening” of „beheer” van de volheid (plèroma) der tijden (kai-

ron = tijdperken), om onder één Hoofd te brengen in Christus, al deze dingen die in de hemelen en 

op de aarde zijn. 

 

Die bijzondere bediening van Paulus begon na het tijdperk der Handelingen, want pas dan werd 

hem de grote verborgenheid geopenbaard. Het is in deze zin dat de gedachte van „tijd” in verband 

kan staan met „bedeling” (bediening, beheer). Inderdaad, het woord „oikonomia” duidt op zichzelf 

geen tijdperk aan; men kan alleen zeggen, dat Paulus’ „bedeling” (beheer) - in verband met de grote 

verborgenheid - begon na de terzijdestelling van Israël als Gods bijzonder volk. 
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Die „bedeling” (dat „beheer”) betreft het volle heil Gods, het einddoel van de weg des heils. God 

wil - door middel van zijn geestelijke „rentmeesters” - alle mensen leiden om tot dit doel te komen. 

Die leiding begint bij de „natuurlijke” mens en eindigt bij het volmaakt zijn in Christus. Ze voert 

dus de mens door de gehele weg des heils. 

 

Voor elke positie op die weg is er een geestelijk rentmeesterschap. De twaalf Apostelen der besnij-

denis hadden vooral het beheer over wat in verband staat met de wedergeboorte. In de tijd van de 

Handelingen hadden de gelovigen bijzondere genadegaven ontvangen, en moesten elkaar daarmee 

dienen „als goede rentmeesters” (1 Petr. 4: 10). Paulus had daarbij het beheer van de verborgenhe-

den betreffende de rechtvaardiging en de verzoening, waarover hij ook in Rom. 16: 25 spreekt. Na 

de tijd der Handelingen kwam daarbij nog zijn beheer in verband met de grote verborgenheid en de 

positie der volmaaktheid in Christus. Paulus had dus een volledig „rentmeesterschap”, betreffende 

al de sferen van Gods heil, en daarom kon hij zeggen dat hij „ieder mens” kon terechtwijzen en on-

derrichten in alle wijsheid (Kol. 1: 28). Hij kon, als algemene beheerder van Gods heil, tot ieder 

mens de boodschap richten, die aan de geestelijke positie van die mens was aangepast, om hem ver-

der te leiden. 

 

Laat ons er aan herinneren, dat hij ook tot de heidenen sprak en, door te wijzen op God als Schepper 

(Hand. 14: 15-17 en 17: 23, 24), hun de „deur des geloofs” opende (14: 27). 

 

Gedurende zijn laatste jaren had Paulus dus een zeer algemeen beheer (bedeling, bediening), dat 

eigenlijk vier onderdelen omvatte, die aangepast waren aan de vier geestelijke posities waarin zich 

de mens kan bevinden: als natuurlijke mens, als wedergeborene, als in Christus gerechtvaardigde en 

als in Christus volmaakte. Zo kan men dan zeggen, dat er - in hetzelfde tijdperk - tegelijkertijd vier 

„bedelingen” werden waargenomen. En deze bedieningen kunnen gedurende het gehele tegenwoor-

dige tijdperk (waar Israël niet Gods volk is) voortgezet worden door hen die Paulus navolgen, door 

de vertrouwde mensen, die bekwaam zijn ook anderen te onderrichten, waarover Paulus handelde in 

2 Tim. 2: 2. 

 

In de toekomende aioon kunnen de twaalf opgestane Apostelen door het „richten” van de twaalf 

stammen, als „rentmeesters” beschouwd worden en de bekeerde natie Israël - in haar functie van 

zichtbare Gemeente des Heren - als „rentmeester”, die de volken zal voeren tot de wedergeboorte en 

de rechtvaardiging door geloof. Mogelijk hebben dan de (reeds verheerlijkte) leden van het Li-

chaam, waarvan Christus het Hoofd is, een „rentmeesterschap” betreffende de volmaaktheid. Hier-

op kan Ef. 2: 7 wijzen: „om in de komende aionen de overweldigende rijkdom zijner genade te to-

nen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus”. Dit „tonen” kan geschieden door 

middel van die leden. 

 

Reeds in het O.T. was er sprake van de drie eerste posities, want er leefden toen mensen die niet in 

God geloofden, anderen die reeds wedergeboren waren, want de Jood Nicodemus, als leraar van 

Israël, had reeds moeten weten dat iemand „uit de Geest” geboren kon worden, (Joh. 3: 10), en en-

kelen (waarbij in de eerste plaats Abraham) die als rechtvaardigen voor God gerekend werden. 

Voor het „rentmeesterschap” in verband met de wedergeboorte, gebruikte God al de profeten, en 

later de Here Jezus en de Apostelen der besnijdenis. In het O.T. was God zelf de „Beheerder” in 

verband met de rechtvaardiging. Het was echter pas door Paulus’ bediening gedurende het tijdperk 

der Handelingen, dat de individuele weg tot die positie der rechtvaardiging wijd geopend werd, en 

velen al „met Abraham” konden gezegend worden. In deze zin kan men zeggen, dat „de bedeling” 

der rechtvaardiging door geloof, door Paulus bediend, in de loop van de tijd der Handelingen begon. 

Na die tijd gaat ze (zoals die van het geloof in God als Schepper en van de wedergeboorte) nog 

door, en haar doel zal door de massa mensen bereikt worden aan het einde van de toekomende 

aioon. Al de gerechtvaardigden zullen dan - door het feit dat ze een verheerlijkt lichaam zullen heb-

ben - ongedeerd door de wereldbrand heen komen, tot in de aioon van de nieuwe hemel en de nieu-
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we aarde. Zoals al gezegd, begon de „bedeling” der grote verborgenheid na de tijd der Handelingen 

en zal doorlopen tot het volle heil bereikt is door alle mensen, aan het einde der laatste aioon, in de 

„volheid der tijden”, wanneer God alles in allen zal zijn. Zie in dit verband Ef. 1: 10-12 en 1: 23, 

evenals Ef. 3: 9, 11. 

 

Het bovenstaande kan men als volgt op overzichtelijke wijze voorstellen: 

 

DE VERSCHILLENDE BEDELINGEN 

De aionen die voor ons waren 

Pred. 1: 10 

De tegenwoordige 

aioon 

De toekomende 

aioon 

De aioon der aio-

nen 

 

  Bedeling der volmaaktheid God 

alles 

 Bedeling der rechtvaardiging  in 

Bedeling der wedergeboorte   allen 

Bedeling van de natuurlijke 

mens 

    

     Tijdperk der    Tegenw. 

     Handelingen     tijdperk  

 

 

Door lijnen hebben we willen aanduiden (zonder precies het begin of het einde te bepalen), dat er 

reeds in oude tijden wedergeborenen en gerechtvaardigden waren; dat er natuurlijke mensen, we-

dergeborenen en gerechtvaardigden zullen zijn in de toekomende aioon; en ook nog gerechtvaar-

digden in de laatste aioon. De volmaaktheid wordt slechts door de massa bereikt als Gods heilsplan 

tot zijn einddoel is gekomen, na de aionen. 

 

Vanaf het einde van het tijdperk der Handelingen is er een beheer (bediening, bedeling) van de vier 

onderdelen van Gods volle genade en heil. 

 

We hebben echter nog niets gezegd over Gal. 4: 2 en 1 Tim. 1: 4. De eerste tekst handelt over het 

“beheer” betreffende de wedergeborene, die nog slaaf der zonde is, om dit onmondig „kind van 

God” te leiden tot rechtvaardiging en zoonschap. In 1 Tim. 1: 4 is er sprake van het „beheer” (van 

Gods heil), toevertrouwd aan Paulus (en Timotheus) om de gelovigen verder te leiden op de weg 

van heil en het geloof. Al wordt hier de term „oikonomia” gebruikt, toch zijn de vertalingen „stich-

ting” en „leiding” begrijpelijk, want door dit beheer was er „stichting” en „leiding”. 

 

In het voorgaande hebben we vooral gelet op het verband tussen de „bedelingen” (in de zin van het 

„beheer” van Gods heil) en de geestelijke posities van individuele personen. We hebben gezien, dat 

het woord „oikonomia” zelf geen tijdperk aanduidt, maar dat een „beheer” soms op een bepaalde 

tijd kan beginnen (zoals bijv. het beheer van Paulus in verband met de grote verborgenheid) en 

plaats hebben gedurende een zekere tijd. 

 

In deze zin kan men spreken over een „Pinksterbedeling”, gekenmerkt door bijzondere genadega-

ven. We hebben reeds 1 Petr. 4: 10 vermeld, waar de woorden „als goede rentmeesters (beheerders) 

over de velerlei genade Gods” inderdaad in verband staan met het beheer van dergelijke gaven. Dit 

beheer begon met Pinksteren en eindigde aan het einde van Handelingen. Het duurde dus een be-

paalde tijd. Maar ook in dit geval duidt het woord „bedeling” (beheer) zelf die tijd niet aan. Die ga-

ven zullen terugkomen na Israëls herstel als Gods bijzonder volk en in de toekomende aioon regel 

zijn. En die tijden kan men zeker niet door „Pinksterbedeling” aanduiden, in de zin van een tijdperk, 

maar alleen in de zin dat er gaven beheerd zullen worden, die reeds met Pinksteren bestonden. 

 

De tijdsbepalingen hangen af van de positie van het volk Israël. Met Pinksteren had de zichtbare 

gemeente van Christus kunnen beginnen, gevormd door het bekeerde volk Israël. En ook nog gedu-
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rende de tijd der Handelingen. Na de terzijdestelling van Israël, einde Handelingen, hielden de gees-

telijke genadegaven op, daar ze tekenen waren geweest van de nabijheid van het Koninkrijk. Toen 

de nabije komst van het Koninkrijk niet meer verwacht werd, begon de “bedeling” (het beheer) be-

treffende de grote Verborgenheid; terwijl de beheren betreffende de rechtvaardiging door geloof, de 

wedergeboorte en in verband met ongelovigen nog steeds doorgingen. 

 

Het is dus de positie van het volk Israël, die dergelijke tijdperken bepaalt en die verandering te 

weeg brengt in de wijze waarop God zijn heil laat ,beheren” om zijn algemeen voornemen te ver-

wezenlijken. 

 

Verder zullen we een en ander zeggen over de traditionele uitdrukkingen “oude bedeling” en 

“nieuwe bedeling”. Men hecht dan aan het woord „bedeling” een andere betekenis, namelijk die van 

een bepaalde verschijningsvorm van Gods plan des heils. Men kan zeggen dat God de wereld “be-

stuurt” op een andere wijze in tijden waar Israël zijn bijzonder volk is, dan in tijden waar Israël ter-

zijde gesteld is. We zouden daarom in dergelijke gevallen beter spreken over een algemeen bestuur 

Gods, dan van een “bedeling”. 

 

Een dergelijk nieuw algemeen wereldbestuur - zonder Israël - begint na het tijdperk der Handelin-

gen en eindigt kort vóór het einde van de tegenwoordige aioon. Die wijze van bestuur gaat dus niet 

door in de volgende aioon, waar Israël opnieuw Gods volk is. Maar de bedelingen (beheren) van 

Gods genade, in verband met de geestelijke posities der individuele mensen, gaan wel door. 

 

In verband met het gebruik van de term “oikonomia” in 1 Tim. 1: 4 werd soms voorgesteld hier te 

lezen: “de geloofsbedeling Gods”, in plaats van: “door God gegeven leiding in geloof”. We hebben 

hierboven reeds gezien dat het woord “leiding” inderdaad geen letterlijke vertaling, maar daarom 

niet volkomen verkeerd is. Letterlijk vertaald, zegt de Griekse tekst: “Gods beheer dat (is) in ge-

loof”. Paulus schrijft aan Timotheus, beginnende in vers 3, dat hij hem vroeger had aangeraden te 

Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen (dan degene die hij reeds had 

ontvangen van Paulus), noch zich bezig te houden met fabels en geslachtsregisters maar veeleer met 

Gods beheer, hetwelk is in geloof. Wat de Apostel meent met het “brengen van een andere leer”, 

legt hij uit in de verzen 6-11. Het betreft een verkeerde toepassing van de Wet. Daar tegenover stelt 

hij de leer, die hij zelf had verkondigd, onder meer in verband met de gerechtigheid door het geloof, 

het “beheer” in verband met het geloof in Christus. In deze brief spreekt hij niet over de grote Ver-

borgenheid, want blijkbaar had Timotheus zich vooral bezig te houden met groepen gelovigen, die 

moesten onderwezen worden in verband met de posities der wedergeboorte en der rechtvaardiging. 

 

Zoals reeds gezegd, ging het beheer (de „bedeling”) betreffende die posities nog door na het tijd-

perk der Handelingen. De lokale gemeenten waren over het algemeen samengesteld uit gelovigen, 

die nog niet goed vertrouwd waren met de leer van Paulus, betreffende de rechtvaardiging door ge-

loof, en die behoefte hadden aan „opzieners”, „diakenen” en „oudsten”. 

 

Dat het beheer, betreffende de hogere Abrahamietische zegeningen en de rechtvaardiging door ge-

loof toen nog doorging, blijkt uit de brief aan Titus, die in dezelfde periode werd geschreven. Pau-

lus schrijft: „aan Titus, mijn waar kind krachtens (ons) gemeenschappelijk geloof” (Nwe. Vert.) De 

Griekse tekst zegt letterlijk: „aan Titus waar kind naar gemeen geloof”. 

 

Wat bedoelt Paulus met dit „gemeenschappelijk” of „gemeen” (S.V.) geloof? Reeds in vs. 1 schreef 

hij: „een Apostel van Jezus Christus naar (het) geloof der uitverkorenen Gods en de volle kennis 

der waarheid”. In de verzen 2 en 3 verwijst hij naar de verkondiging die hem is toevertrouwd. In 3: 

5, 6 handelt de Apostel over „het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige 

Geest, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade.” We menen dat het geloof waarover Paulus 

hier handelt meer in het bijzonder het geloof in Christus, dat voert tot de rechtvaardiging t.o.v. God. 
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Het is zeker geen vaag ,gemeen” of „algemeen” geloof, maar een bepaald geloof, dat Titus (en an-

deren) met hem gemeen had. 

 

De woorden „gemeenschappelijk” en „gemeen” zijn de vertalingen van „koinos”. In Hand. 2: 44 en 

4: 32 „hadden alles gemeenschappelijk” in Judas 3 „gemeenschappelijk heil” is dit woord terecht 

vertaald door „gemeenschappelijk”. In Hand. 10: 14, 28 en 11: 8 wordt het door „onheilig” vertaald, 

in Rom. 14: 14 en Hebr. 10: 29 door „onrein”. Het werkwoord „koinoo” heeft steeds de betekenis 

van „onrein (of onheilig) maken”. Zie bijv. Matt. 15: 11, 18. In deze zin is „koinos” (gemeen) te-

gengesteld aan „onrein”. Maar, zeker heeft het in Titus 1: 3 niet de betekenis van „onrein”. Waar 

het hier een bepaald geloof betreft, moeten we dus de betekenis „gemeenschappelijk” vasthouden, 

door al de nieuwere vertalingen (in verschillende talen) aanvaard. 

 

De „bedeling”, het beheer, betreffende de rechtvaardiging voor God door geloof, ging dus door, al 

was er - door de terzijdestelling van Israël - een grote verandering in de wijze waarop God zijn 

voornemen des heils realiseerde. De bijzondere genadegaven, die een teken waren van de nabijheid 

van het Koninkrijk, hielden op, en de Israëliet kon niet langer rekenen op nationale voorrechten. 

Maar hij kon als individuele mens, evenals de niet-Israëliet, door het geloof gerechtvaardigd wor-

den. Men kan dus zeer goed spreken over een bedeling”des geloofs”, die na de periode der Hande-

lingen begon, in de zin dat alle zichtbare dingen toen wegvielen en alle “beheren” - zowel die be-

treffende de wedergeboorte en de rechtvaardiging als die van de volmaaktheid in Christus - alleen 

handelen over geloof. Maar in die drie geestelijke posities is er verschil van geloof, of, beter ge-

zegd, reikt het geloof min of meer ver: er is bijv. geloof in God als Schepper, geloof dat Jezus is de 

Christus en geloof in de verheerlijkte Christus-Jezus. 

 

Tenslotte nog enkele woorden in verband met de uitdrukking “Oude Bedeling” en “Nieuwe Bede-

ling”. Deze onderscheiding werd reeds in oude tijden gemaakt naar aanleiding van Jer. 31: 31, 32, 

waar het nieuw “verbond” (berith), dat de Here tot stand zou brengen voor “het huis van Israël en 

het huis van Juda”, gesteld wordt tegenover het “Sinaitische, oude verbond”. Men kan zeggen dat, 

door die twee „verbonden”, Gods beheer van zijn heil en genade zich op twee verschillende wijze 

manifesteert. In deze zin zouden de uitdrukkingen “oude” en „nieuwe bedeling” niet volkomen te 

verwerpen zijn. En waar beide “verbonden” voor Israël, op een bepaalde tijd worden tot stand ge-

bracht, staat de term „bedeling” (beheer) ook hier in verband met een tijd. 

 

Men moet er echter op letten dat deze twee „verbonden” Gods eigenlijk eenzijdige beschikkingen 

zijn, die beloften inhouden betreffende de toekomst van Israël als volk en natie. Wil men dus van 

„oude bedeling” spreken, dan gaat het over Gods beheer (door middel van Mozes) ten gunste van 

zijn uitverkoren volk Israël vóór de komst (in vernedering) van de Messias. En dit beheer had tot 

doel dit volk te leiden tot een nationale bekering en wedergeboorte. Door het offer van Christus aan 

het kruis, had het nieuwe „verbond” (beschikking) voor Israël toen reeds spoedig in werking kun-

nen treden. De Here Jezus en de twaalf Apostelen der besnijdenis hadden een nog krachtiger beheer 

in verband met dit nieuwe „verbond” voor Israël 

 

In de tweede of derde eeuw - toen men geen rekening hield met het bijzonder onderwijs van Paulus 

- werd de anti-Schriftuurlijke gedachte aanvaard, dat „de Kerk” de plaats had ingenomen van Israël, 

en hierdoor ontstond een algemene verwarring. Steunende op die foutieve basis, beweerde men dat 

de „verbonden” eigenlijk „de Kerk” betroffen (tenminste het goede dat er in voorkomt), en onderde-

len waren van het éne en onveranderlijke “genadeverbond” dat God met de mensen in het algemeen 

had gesloten. 

 

Er is natuurlijk een kern van waarheid in deze opvatting. In Gods algemeen voornemen des heils en 

der genade, neemt dit volk Israël een zeer belangrijke plaats in. De „verbonden” (beschikkingen) 

voor Israël hadden tot doel dit volk geschikt te maken om de bijzondere opdracht, in verband met 
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zijn uitverkiezing uit te voeren, namelijk zijn „beheer” ten gunste van de volken in het algemeen. 

Maar dit neemt niet weg, dat die beschikkingen alleen voor Israël tot stand werden gebracht , al 

zijn de zegeningen die er uit voortvloeien ook bestemd voor niet-Israëlieten. 

 

Volgens de Schrift moet men dus goed onderscheiden tussen Gods algemeen voornemen des heils - 

dat reeds in Gen. 1 verwezenlijkt begon te worden en, niettegenstaande de val van Adam, doorging, 

zoals in het bijzonder blijkt uit de belofte van het Zaad der vrouw - en de „verbonden” (beschik-

kingen) voor Noach, Abraham en het volk Israël. Er is geen sprake van een algemeen verbond der 

genade, wel over een algemeen voornemen, dat zich uitstrekt over de aionen (Ef. 3: 11 en zie ook 2 

Tim. 1: 9). 

 

We menen daarom dat de uitdrukkingen „oude” en „nieuwe bedeling” de zaken niet verhelderen, ze 

staan te nauw in verband met het oude en het nieuwe „verbond” (beschikking). 

 

Buiten het beheer Gods betreffende het volk Israël, beheer dat zich in een bijzondere vorm voor-

deed bij het tot stand brengen van zijn beschikkingen voor Israël, was er zeker ook een beheer voor 

de mensen in het algemeen. In onze overzichtelijke voorstelling hebben we aangeduid, dat er inder-

daad reeds „bedelingen” (beheren) waren betreffende: de staat van de natuurlijke mens, de indivi-

duele wedergeboorte en de individuele rechtvaardiging voor God. Er waren dus reeds „bedelingen” 

(beheren) van verschillende soort vóór de beschikkingen voor Israël.

 

Alles wordt veel helderder, als men zich houdt aan de Schriftuurlijke betekenis der woorden. Een 

„verbond” (berith, diathèkè) Gods is een beschikking Gods voor een bepaalde, uitverkoren mens of 

voor het bepaalde, uitverkoren volk Israël. Het omvat een belofte voor die mens of dat volk in het 

bijzonder (al kunnen anderen er ook door gezegend worden). Een „bedeling” (oikonomia) is een 

beheer en betreft, in de Schrift, een boodschap die gericht is tot een bepaalde groep mensen. Beide 

beschikkingen en beheren hebben tot doel de verwezenlijking van Gods éne heilsvoornemen. Men 

zou daarom moeten vermijden het woord „verbond” te gebruiken in verband met dit algemene 

voornemen, en dus niet moeten spreken over algemeen „genade- verbond”. Het voornemen Gods is 

geen verbond (beschikking) en ook geen beheer. Maar, door middel van de beschikkingen Gods 

(vooral t.o.v. Abraham en het volk Israël) en door het beheer van zijn heil en genade, werkt God 

zijn voornemen uit in de loop der aionen. 

 

Een „verbond” (beschikking) kan ook niet gelijk gesteld worden met een beheer. Wel kan een be-

schikking Gods de belofte omvatten van een bepaalde wijze van beheer. Zo bijv. de nieuwe be-

schikking voor Israël, die de belofte inhoudt van een nieuw hart en een nieuwe geest. Door die 

nieuwe beschikking zal God Israël op een nieuwe wijze beheren en zal Israël, als volk en natie, dan 

een beheer hebben t.o.v. de volken. 

 

We menen, dat het verschil in opvatting bij de Arminianen, Calvinisten, Lutheranen ,Methodisten, 

Pelagianen, Socianen, enz. ten dele het gevolg is van de grondfout „de Kerk” te beschouwen als 

Israël vervangende en van de daaruit voortspruitende verwarring tussen het algemeen heilsvoorne-

men Gods - dat alle mensen betreft -, de (oude en nieuwe) „verbonden” - die alleen voor het volk 

Israël opgericht zijn -, en het beheer in verband met de rechtvaardiging door geloof, dat alleen de-

genen betreft die „in Christus” zijn. 
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ZIJN WE GODS BEELD ? 
door S. Van Mierlo. 

 

We weten dat, volgens de Schrift, Christus Gods Beeld is. Wat de gewijde schrijvers hiermee be-

doelen en niet bedoelen is zeer duidelijk. 

 

Voor wat dit laatste betreft, dachten ze zeker niet dat de uiterlijke gedaante van de Here Jezus als 

een soort beeld te beschouwen was, dat God zou voorstellen. 

 

Voor Johannes de Doper betekende „beeld-Gods-zijn” het doen kennen van God (Joh. 1: 18). Toen 

Paulus tot de Korintiërs sprak van het aan het licht brengen van de Waarheid, over het Evangelie 

der heerlijkheid van Christus en over het feit dat God het licht doet schijnen in onze harten om ons 

te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus, voegde hij er, - 

tussen haakjes - bij, dat Christus Gods Beeld is. Daarbij lezen we in Hebr. 1: 3 dat de Zoon is “de 

afstraling” van Gods heerlijkheid en “de afdruk van Zijn wezen”. De Here zelf heeft ook gezegd: 

“Ik en de Vader zijn één” en “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” 

 

We zien, daarom, dat we bij de term “beeld Gods” niet moeten denken aan een zichtbare gedaante, 

noch zelfs aan geestelijke vermogens, maar in de eerste plaats aan het doen kennen van wat God is, 

namelijk Liefde, Waarheid, Gerechtigheid, enz. 

 

Ook nadat de Here Jezus zich ontledigd had van zijn goddelijke heerlijkheid, was Hij nog Beeld 

Gods. Want als volmaakte Mens deed Hij God kennen in al zijn wezenstrekken, en we kunnen goed 

begrijpen dat Hij alleen werkelijk en ten volle Beeld Gods was. 

 

Maar is de mens toch ook niet “naar” of “als” Gods Beeld geschapen? Zeer zeker, maar Genesis ziet 

de dingen van uit Gods standpunt, buiten de menselijke tijd. We lezen hier wat Gods voornemen 

was met de mens, tot welk doel de mens moest komen. De mens is niet Gods beeld in de zin dat zijn 

lichamelijke struktuur een gedachte geeft van Gods “structuur” en ook niet omdat de mens - in on-

derscheid met de dieren - geestelijke vermogens heeft. Men kan ook niet zeggen dat de eerste mens 

geschapen is naar Christus, want Fil. 2 leert ons dat het de Here Jezus is, die de mensen gelijkend is 

geworden. Gods voornemen, bij het scheppen van de mens, was dat deze - door het volkomen goed 

gebruik maken van zijn vermogens - God zou doen kennen aan de overige schepping.  Adam had op 

deze wijze al beeld Gods kunnen zijn, maar het was pas Christus, de tweede Mens, die een volko-

men Mens was en zijn vermogens op volkomen wijze gebruikte om zijn Vader te doen kennen en te 

verheerlijken. Gods doel met alle mensen is dus ze tot hun bestemming te leiden, zodat ze dan 

waarlijk beeld Gods worden. 

 

Dit alles is geen dorre „theologie”, maar van het grootste belang voor ons dagelijks leven: Gods 

doel met u, lezer, en met mij is, dat we, door ons denken en handelen, in steeds grotere mate God 

doen kennen, en daarom verheerlijken. We moeten ons niet proberen te verontschuldigen met te 

zeggen dat we nog te onvolmaakt en zondig zijn. Laat ons zijn wat we zijn, zaak is het, daarbij niet 

te blijven, maar door Gods inwerking te komen waar Hij ons hebben wil. We moeten niet zeggen 

dat het teveel gevraagd is van ons, al was het maar in zekere mate, God te doen kennen. Het is wel 

te veel gevraagd van ons, in die zin, dat we door onszelf het vermogen niet hebben, maar God zal 

het ons geven als we Hem niet weerstaan. 

 

Paulus spreekt van het wonen van Christus in ons hart, van het feit dat Christus ons leven kan zijn, 

van volmaaktheid in Christus. Bij alle christenen is dit evenmin het geval als dat ze ten volle Gods 

beeld zijn. De Apostel spreekt hier, inderdaad, over de mens die in volkomen geestelijke gemeen-

schap met Christus is, die lid is van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, die de gehele weg 



Uit de Schriften 1963 Pagina 11 
 

des heils heeft doorlopen. 

 

Ook voor wat “beeld-Gods-zijn” betreft, moet er een voortschrijden zijn, mag men niet blijven staan 

of achteruitgaan. Door Gods inwerking kan ieder mens tot de volle wasdom komen, en - voor zover 

dit met het lichaam der vernedering mogelijk is - Gods beeld zijn. 

 

 

LUKAS 21: 18 
 

Hoe kan Luk. 21: 18 zeggen dat „geen haar van uw hoofd zal teloor gaan”, waar er in vers 16 staat 

dat sommigen gedood zullen worden? 

 

Men kan hierop antwoorden: 

1. dat dit vers 18 niet in alle handschriften voorkomt, 

2. dat de vorm van het werkwoord niet beslist bevestigend is, men kan lezen: “moge teloor gaan”. 

 

Wil men de volle betekenis van “zal teloor gaan” behouden, dan moet men er toch, tussen haakjes, 

bijvoegen: “buiten Gods wil om”. Zie Matt. 10: 30. 
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XXXV No. 2. FEB. 1963. 

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

2.De verklaring 

Openb. 17: 6b-l8. 

 

“En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zei tot mij: Waarom ver-

baast gij u? Ik zal u het geheimenis van de Vrouw zeggen en van het Beest met de zeven koppen 

en de tien horens, dat haar draagt. 

Het Beest dat gij zaagt, was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en vaart ten verderve; en 

zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de nederwer-

ping der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het Beest was en niet is en er toch zal zijn. 

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de Vrouw 

gezeten is. Ook zijn het zeven koningen, vijf er van zijn gevallen, één is er nog en de andere is 

nog niet gekomen; en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het Beest dat was en 

niet is, is zelf ook de achtste, en het vaart ten verderve. En de tien horens die gij zaagt, zijn tien 

koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als 

koningen met het Beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het Beest. 

Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, - want Hij is de 

Heer der heren en de Koning der koningen, - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitver-

korenen en getrouwen. En hij zei tot mij: De wateren die gij zaagt, waarop de Hoer gezeten is, 

zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het Beest, dezen 

zullen de Hoer haten en zij zullen haar berooid maken en naakt en haar vlees eten en haar met 

vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te 

doen en hun koningschap aan het Beest te geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. 

En de Vrouw die gij zaagt is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aar-

de.” 

 

Johannes verbaast zich over de Vrouw met grote verbazing. De engel vraagt hem, waarom hij dit 

doet en zegt, dat hij hem een en ander nader zal uitleggen. Ook hier lopen we vooruit op de verkla-

ring. 

 

De Vrouw is een stad, de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Aan 

deze verklaring mag niets veranderd worden, elke verklaring die weer verklaard wordt, gaat tegen 

het Woord in. 

 

De engel spreekt nu eerst over het Beest met de zeven koppen en de tien horens, het Beestrijk, 

waarop hij later terugkomt, maar gaat dan ineens over op het Beest, d.i. de Beestmens, die was en 

niet is en weer opkomen zal, n.1. uit de afgrond, iets, waarover zij, die op de aarde wonen, en wier 

namen niet in het Levensboek geschreven zijn, zich zeer zullen verwonderen. Dit behoeft niet het 
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geval te zijn voor wie het verstand heeft, dat wijsheid heeft. Hij kan deze dingen verstaan als de 

engel ze heeft uitgelegd. In Openb. 13: 18 staat de omgekeerde volgorde: Hier is de wijsheid, die 

het verstand heeft. 

 

De engel vervolgt nu: De zeven hoofden zijn zeven bergen. Men versta hieronder geen zeven letter-

lijke stenen of aarden aardhoogten, men zie er een metonymia in, een overnoeming, de bergen zijn 

zeven rijken, n.1. een samenhang van Babel, Perzië, vier Griekse rijken en het Westerse Monster-

rijk. In Jer. 51: 25 heet Babel een berg des brands, d.i. koninkrijk dat door brand ondergaat; in Dan. 

2: 35 wordt de Steen tot een grote berg, d.i. tot het grote rijk des Heren. Wij nu nemen ook hier de 

bergen voor rijken. 

 

De zeven hoofden zijn niet alleen rijken, zij zijn ook zeven koningen. Niet tegelijk, maar na elkaar. 

Ze worden dus door elkaar vervangen. Als Johannes het profetisch toneel beziet, ziet hij, dat er 

reeds vijf gevallen zijn, de zesde is er nog, maar ook deze blijft niet, er komt een zevende. Hij blijft 

een weinig tijds als zevende, wat zeker in de eerste helft van de zeventigste jaarweek is, mogelijk 

ook nog wat er voor, dit is niet precies aan te geven. Hij krijgt dan een dodelijke wonde, is er dan 

enige dagen niet, maar herrijst en verschijnt als achtste; er zijn er geen acht, want hij is uit de zeven, 

maar men telt hem als achtste. Maar ook hij gaat ten verderve. Hij is de Kleine Hoorn van Dan. 7, 

die niet opkomt uit het Monsterrijk, maar hij zal er in komen van buiten af, na drie koningen ver-

nederd te hebben, zie Dan. 8 in mijn werk “Uit Israëls Profetie”. 

 

Uit Openbaring 13 is reeds gebleken, dat men meende dat hij dood was. Hij was tenminste ten gra-

ve gedragen, afgrond genoemd (deze staat in Rom. 10: 7 in tegenstelling tot de hemel), en hij heet 

het Beest uit de afgrond, in Openb. 11: 7; 17: 8. De afgrond is niet de: Hel, Als Opgestane ver-

schijnt hij weer op aarde, waarover men zich niet alleen allerwegen zal verwonderen maar ook het 

Beest zal gaan aanbidden, die dit Beest de macht ter opstanding heeft gegeven. 

 

Evenals het Beestrijk gaat hij lasterlijke woorden spreken en meent zich alles te kunnen veroorlo-

ven, In plaats van de vorige tien koningen neemt hij andere, die met hem grote macht ontvangen 

voor, d.i., gedurende één ure, (niet: op). Deze koningen hebben slechts één verlangen: hun kracht en 

macht ten dienste van het Beest te stellen en hem in alles ter wille te zijn. 

Een enkele aantekening en overzicht over de zeven hoofden, 

 

   DE VOLEINDING DER EEUW 

 

    De dag des Heren. 

 

    Het Beeld in totaliteit. 

 

 Het Rijk met de tien hoornen 

 

 1. Het eerste hoofd. 

 2. Het tweede hoofd. 

 3. Het derde hoofd. 

 4. Het vierde hoofd. 

 5. Het vijfde hoofd. 

  Vijf zijn gevallen. 

 6. Het zesde hoofd. 

  Een is, de andere is nog niet gekomen. 
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  De grote dag des Heren.  

 

  Verbond één week. 

 

 Rijk met zeven hoofden en tien hoornen 

  

 7.Het zevende hoofd, dat was en niet is en zal opkomen als achtste. 

 De grote en doorluchtige dag des Heren. 

 De tweede helft der zeventigste jaarweek. 

 8.Het achtste hoofd. 

 Het Rijk onzes Heren en van Zijn Christus. 

 

Menig commentator maakt van de zeven hoofden koninkrijken, terwijl de engel zegt, dat het ook 

zeven koningen zijn; Alford houdt ze voor: Egypte, Ninevé, Babylonië, Perzië, Griekenland, Rome, 

het christelijke Rijk van Constantijn. Anderen menen dat het zijn: Assyrië, Egypte, Babylonië, Per-

zië, Griekenland, Rome, de toekomst. Weer anderen houden ze voor personen: een voor de zeven 

koningen van Rome (753- 510 v. Chr.) dus al lang overleden. Weer anderen zien er Julius Caesar, 

Augustinus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galbo in, maar toen Johannes dit schreef, waren 

deze allen al dood. Anderen weer nemen vorsten die een gewelddadige dood stierven. 

 

Al deze verwarring ontstaat doordat men Openbaring wil laten handelen over elk ander volk dan 

waarover het handelt: Israël, en men het historisch en kerkhistorisch wil uitleggen. 

 

De tien hoornen èn het Beest (èn, niet: op het Beest, zie Nwe Vert.) zullen de Hoer haten en zullen 

haar woest maken (waarschijnlijk op te vatten als: plunderen en beroven) en haar vlees eten (zich 

haar schatten toe-eigenen) en zullen haar (de stad) met vuur verbranden. Dit zal volgens Openb. 18: 

16 en 19 in één uur geschieden, d.i. in een zeer korte tijd. 

 

De hoornen geloven dat zij hierbij hun eigen voornemen uitvoeren, maar zij volbrengen Gods ver-

langen, Hij heeft dit in hun hart gegeven. Hij wil Babylon verwoest zien en zij doen dit bereidwillig, 

menend dat het hun zaak dient. Zo dachten ze ook al toen zij hun kracht en macht aan het Beest 

gaven; het is in wezen deze die Gods wil uitvoert. 

 

Zij doen dit nadat de zevende schaal is uitgegoten. Deze veroorzaakt, dat de stad door een aardbe-

ving in drieën wordt verdeeld en er dus grote verwarring heerst. Beest en koningen komen nu opzet-

ten - zij weten wellicht niets van deze aardbeving, zij willen alleen hun plan volvoeren - en steken 

de stad in brand, intussen plunderend en rovend. De brandstichting, mogelijk met brandbommen, is 

zo intens dat de stad geheel ondergaat en in zeer korte tijd verwoest is. De rook van haar puinhopen 

blijft als symbool van het oordeel en stijgt op in de aionen der aionen, ter waarschuwing aan de 

mensheid. De stad zelf is als een molensteen in het water geworpen en als stad verdwenen. 

 

Zo staan we voor het merkwaardige feit, dat er enerzijds sprake is van de dienst van de Beestmen-

sen, die onder leiding van Satan een humanisme voorstaan waarbij de mens zich religieus moet in-

stellen op een dienst zonder God en Christus, en anderzijds sprake is van een dienst, waarbij gods-

dienst lage afgoderij en onreine hartstocht is. Deze slaat het meest aan en doordrengt ongetwijfeld 

het Beestrijk, zodat het Drietal dit met afgunst en tegenzin gadeslaat. Of dit van meet af aan al zo 

geweest is, is niet te zeggen. Mogelijk hebben beiden eerst Gods volk vervolgd en is later de schei-

ding gekomen. 

 

Hoe dan ook, de Vrouw krijgt de meeste macht en infiltreert haar leer met succes. Het gevolg wordt 

nu, dat het Beest en zijn tien koningen hoe langer hoe meer de Hoer gaan haten en Tenslotte tegen 
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de stad oprukken om haar te verbranden. Dit gebeurt dan na de zevende schaal Zo komt er aan Ba-

bylon een einde. 

 

Van deze koningen, en zeker ook van het Beest, wordt vast gezegd, dat zij strijd zullen voeren tegen 

het Lam, maar niet zullen vermogen. Het Lam is meer dan dit alleen: Hij is Heer der heren en Ko-

ning der koningen en zal hen overwinnen. Hij zal dit echter niet alleen doen, in de overwinning zul-

len delen, die met Hem zijn: de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen (of gelovigen). 

 

Nu een woord over Openb. 17: 14. 

 

De Calvinistische theologie kent alleen uitverkorenen en verlorenen, hier echter worden t.o.v. het 

heil drie groepen genoemd: geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Het woord geroepenen komt 

slechts hier in Openbaring voor. In Matt. 22: 14 vindt men het van hen, die tot de Bruiloft geroepen 

werden, verder spreekt Paulus van geroepenen, Rom. 1: 6; 8: 28, geroepen heiligen, Rom. 1: 7; 1 

Kor. 1: 2, 24 en Judas, vs. 1. Bij Paulus zijn de geroepenen uit Joden en Heidenen, bij Judas uit de 

Joden. En zo zeer waarschijnlijk ook in Openb. 17: 14. 

 

Uitverkorenen worden genoemd in Matt. 22: 14; 24: 22, 24, 31; Mark. 13: 20, 22, 27; Luk. 18: 7; 

Rom. 8: 33; Kol.  3: 12; 2 Tim. 2: 10; 1 Petr. 1: 2; 2: 4, 9; 2 Joh. 1, 13. Ook hier zijn er uitverkore-

nen uit de Joden èn uit Joden en Heidenen (bij Paulus). 

 

Van getrouwen is sprake in heel wat teksten maar daar is het vertaald door „gelovigen”. In Openb. 

vindt men het woord in 1: 5; 2: 10, 13; 3: 14; 17: 14; 19: 11; 21: 5; het wordt van „woorden” ge-

bruikt in 22: 6. 

 

Wij menen dat men onder de drie genoemde groepen Israëlieten moet verstaan. De geroepenen 

kunnen dan zijn zij die tot de Bruiloft geroepen worden, de uitverkorenen de 144.000 verzegelden, 

de getrouwen of gelovigen de overwinnaars uit Openb. 2 en 3. Maar het kan ook anders zijn. Eén 

ding kan dit vers ons zeker leren; er zijn meerdere groepen dan alleen uitverkorenen die Gods heil 

verkrijgen en dit geldt ook gelovigen uit de Volken. 

 

G. Het oordeel over het grote Babylon. 

Openb. 18. 

 

Reeds in Openb. 14:8 werd het oordeel over Babylon aangekondigd door een engel die riep: Het 

valt, het valt, Babylon, de grote stad; in Openb. 18:2 horen we dit woord nogmaals en wordt de val 

beschreven, die reeds ingeluid werd door de zevende schaal waarbij de stad door een grote aardbe-

ving in drieën gescheurd zal worden, Openb. 16: 19, Nu moet echter nog haar totale verwoesting 

plaatsvinden, zodat er niets meer overblijft. Deze geschiedt door verbranding en ze is het gericht dat 

het Beest en zijn koningen aan haar voltrekken. Het hoofdstuk is in drieën in te delen: Vs. 1-4; vs. 

5-20, 21-24. 

 

1.Aankondiging van het oordeel, haar zonde, de oproep om uit te gaan, 

Openb. 18: 1-4. 

 

“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel en de aarde werd 

door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem: Zij valt, zij valt de grote (stad) Babylon 

en zij wordt een woonplaats van demonen en een schuilplaats van alle onreine geesten en een 

schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht van haar 

hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben 

en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid. En ik hoorde 

een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap 
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hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” 
 

 

Een andere engel dan die met Johannes in hoofdstuk 17 sprak, daalt neder, een met grote macht 

bekleed, en verlicht de aarde met zijn lichtglans en roept, evenals de engel in Op. 14: 8: Zij valt, zij 

valt. Het Gr. heeft hier de tijdloze vorm en kan, bij gebrek aan een Nederlandse, in de tegen-

woordige tijdsvorm vertaald worden, en het daaropvolgende werkwoord door: wordt. Men houde 

ook deze engel niet voor de Heer Christus, het is alleen een engel met grote macht bekleed. 

 

Weer is van wijn, van afgoderij en van koningen der aarde sprake, tevens, dat de kooplieden der 

aarde rijk geworden zijn door de macht van haar weelderigheid. Babylon koopt, maar produceert 

niet. Haar bewoners, beter het beheersende Joodse deel, heeft op de een of andere wijze schatten 

verzameld of krijgt die rijkelijk toegevoerd, misschien door de hoererij die zij met de koningen der 

aarde bedrijft en waarbij het houden van vermakelijkheden, het uitgeven van zedeloze lectuur, het 

exploiteren van onzedelijke inrichtingen, de verkoop van afgodsbeelden, enz. door haar vertegen-

woordigers een enorme rol kan spelen. Dit zal na het oordeel veranderen en het zal een schuilplaats 

worden van demonen en onreine geesten. We menen dat zowel de St. als de Nwe Vertaling het 

Griekse woord daimonion door demonen had moeten vertalen, daar er slechts één uit de geestenwe-

reld is, die Duivel, diabolos, genoemd kan worden. Van de demonen onderscheiden zijn hier de 

onreine geesten, er is dus in de geestenwereld geen eenvormigheid. In het verwoeste Babylon zullen 

ook huizen alle onrein en verfoeid gevogelte. Dit wijst terug naar Lev. 11: 13-20 en 23, en is tevens 

een bewijs dat Openbaring mede voor Israël geschreven is. 

 

De oorzaak van de ondergang is de wijn van de hartstocht van de hoererij, waarvan zij alle volken 

heeft laten drinken, de bedwelming die zij door het in- en doorvoeren der afgoderij met haar onte-

rende gebruiken en riten, uitspattingen en mysteriën heeft verbreid. 

 

Israël, het deel dat in Babylon is en er mogelijk handel drijft, wordt nu opgeroepen de stad te verla-

ten om niet deelgenoot van haar zonden te worden noch in haar plagen, haar oordelen, te delen. 

 

2.Oorzaak, inbeelding, oordeel. 

Openb. 18: 5-8. 

 

“Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtig-

heid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft en geeft haar dubbel naar haar wer-

ken; mengt haar het dubbele in de beker die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en 

rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als konin-

gin; ik ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: 

dood en rouw en hongersnood en zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Here God 

die haar veroordeeld heeft” 

 

Babylon stapelt zonde op zonde, zij reiken tot de hemel, d.i. zij zijn enorm groot. God vergeet ze 

niet, gedenkt ze, d.w.z. brengt ze in het gericht. 

 

Het volgende is wat vreemd: Israël moet vergelding over haar brengen, haar dubbel naar haar wer-

ken geven, terwijl het uit haar moet wegtrekken en het oordeel volvoerd wordt door de Beestmens 

en zijn koningental. Jeremia licht ons hierover nader in, zie hierover aan het einde van paragraaf 4. 

 

Babylon is zeer trots en beeldt zich in dat haar niets kan treffen: zij is koningin, geen weduwe, rouw 

zal ze niet zien. Maar in één dag zal alles over haar komen: dood, rouw, honger; zij zal verbrand 

worden (wat Openb. 17:16 reeds voorzei), want God heeft het voorzegd en is de Sterke om dit door 

te voeren. Deze stad zal van de aarde verdwijnen. 
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3. De klacht over haar ondergang, 

Openb. 18: 9-19. 

 

We horen nu de klacht over haar ondergang van de koningen der aarde, vs. 9, 10, der kooplieden, 

vs. 11 - 17, der scheepslieden, vs. 17-19. 

 

 a.Klacht der koningen, 9, 10. 

 

“En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen 

over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staan-

de uit vrees voor haar pijniging, zeggende: wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want 

in één uur is uw oordeel gekomen” 

 

De koningen der aarde zijn natuurlijk niet het Beest en zijn tien bondgenoten van het Beestrijk, 

maar een bredere kring, waarop Babylon invloed heeft uigeoefend en die het de afgoderij ingoot en 

op zijn schoonst voorhield. Babylons zonde, zijn hoererij, bestaat immers uit afgodendienst. En nu 

komt daar plotseling een eind aan en zien zij de stad verbranden, dit is haar pijniging. Zij kunnen 

niet dichterbij komen, de stad is een en al gloed en dit in een korte tijd. Hoe het Beest en de zijnen 

de stad in brand steken, wordt niet gezegd, het zou door brandbommen kunnen zijn, uit vliegtuigen 

neergeworpen op vele punten. 

 

 b.De klacht der kooplieden, vs. 11-17. 

 

“En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun la-

ding koopt, lading van goud, zilver, edelgesteenten en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en 

scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het 

kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, 

olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen en 

zielen van mensen. En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kos-

telijk en schitterend was, is voor u verloren en zal nooit meer gevonden worden. De kooplieden in 

deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijni-

ging, wenend en rouw- bedrijvend, en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn 

linnen, purper en scharlaken en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in 

één uur is al die zo prachtige rijkdom verwoest” 

 

We hebben reeds opgemerkt dat de handel eenzijdig is: Babylon koopt alleen. Van ruilhandel is 

geen sprake. Er moet dus bij de kopers grote rijkdom zijn of verkregen uit vroeger tijden en meege-

bracht naar de stad of telkens aangevuld door een stroom van goud, die men uit bronnen van gewin 

van elders ziet toevloeien: Geen wonder dat de kooplieden die er mede rijk door geworden zijn, 

wenen en rouw bedrijven als al de grote rijkdom verbrandt en de handel ophoudt. 

 

Als we de koopwaren indelen, vinden we vierderlei groep: natuurlijke; sieraden en kleding; kunst-

voorwerpen: welriekend hout, koper, ijzer, marmer; plantaardige (aromatische - kaneel, reukwerk, 

zalf, wierook) en voedinggevende (wijn, olie, meel, tarwe); dieren en mensen (lastbeesten, schapen, 

paarden met koetswagens en lichamen, d.i. lagere slaven of prostituees en zielen van mensen, nl. 

hogere, intellectuele slaven). 

 

Ook is van haar weggegaan het ooft, waarnaar men zo begerig was en verder al wat kostelijk en 

schitterend was. Men hield weelderige maaltijden en had kostbaar eetgerei met kostelijke spijzen, 

maar dit alles gaat verloren. Vanzelf ook de prachtvolle kleding die men droeg, al de sieraden van 

goud, edelstenen en paarlen. In één uur, d.i. in zeer korte tijd is alles, en dit voor altijd, voorbij, ver-
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brand, geroofd, terwijl de bezitters zijn omgekomen of gedood. Geen wonder dat Israël vóór dit 

alles de stad moet verlaten. 

 

c.De klacht der scheepslieden, vs. 17-19. 

 

“En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen die de zee bevaren, bleven 

van verre staan en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad 

was aan deze grote stad gelijk. En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouwbe-

drijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar 

kostbaarheden rijk zijn geworden, want zij is in één uur verwoest.” 

 

Van nog een derde groep horen we de jammerklacht over Babylons val: van de scheepslieden. Zij, 

die juist naar Babylon voeren, zagen de brand en staan eveneens verslagen. Zij roemen de stad, een 

als geen andere maar staan machteloos. Ook zij laten weer een “wee, wee” horen, bejammeren haar 

ongeluk dat snel is gekomen. 

 

d.De oproep zich er over te verblijden, vs. 20. 

 

“Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen en gij apostelen en profeten, want God heeft uw 

rechtszaak tegen haar berecht”. 

 

Deze oproep wordt hier alleen gehoord, in hoofdstuk 19: 1-5 en 6-11 horen we hem beantwoorden. 

 

De heiligen, apostelen en profeten zullen zich over Gods oordeel pas kunnen verblijden in de op-

standing, dus na het oordeel over Babylon. 

 

4. De wijze van ondergang. 

Openb. 18: 21-24. 

 

„En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggen-

de: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad en zij zal nooit meer gevonden 

worden. En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers en bazuinblazers zal meer in u 

gehoord worden en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden. En geen 

lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van de bruidegom en bruid zal in u gehoord woe-

den, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle 

volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed der profeten en heiligen en van allen, die 

geslacht zijn op de aarde.” 

 

Andermaal een sterke engel beeldt de snelle ondergang uit. Hij wierp een grote molensteen in de 

zee, deze verzonk er vanzelf heel snel in. Welnu, zo snel is ook Babylons ondergang. Viermaal 

wordt op het plotseling oordeel met nadruk gewezen: in één dag, vs. 8, in één uur, vs. 10, 16, 19. 

Dit is nog nooit gebeurd, het oude Babel is nimmer zo ondergegaan, hieruit volgt dat een Nieuw-

Babel zal verrijzen, dat dit lot treffen zal. 

 

Behalve dat deze stad zonde op zonde zal stapelen en daarom ten ondergang gedoemd, is er nog een 

reden: in haar wordt ook het bloed van profeten en heiligen gevonden en van zovele anderen, die 

geslacht zijn op aarde, uit Babylon kwam daarvoor de opdracht. 

 

Meerdere dingen in deze zijn reeds door Jeremia voorzegd; wij willen daar wat uit nagaan. 

 

In Jer. 50 en 51 staan teksten, die boven het innemen van het oude Babel uitgaan en dus naar het 

nieuwe Babylon verwijzen. Voor de structuur dezer hoofdstukken verwijzen we naar „Uit Israëls 
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profetie”. Babylon-gedeelten wisselen elkaar zes maal af met Israël-gedeelten. 

 

Reeds Jer. 50: 2 en 3 zien op de toekomst: Babel is ingenomen, Bel, de nationale god, is be-

schaamd. Merodach, een andere naam voor Bel, is verpletterd, haar drekgoden zijn verpletterd. 

Want een volk komt op tegen haar van het Noorden, dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er 

geen inwoner in zal zijn, van de mensen af tot de dieren toe zijn zij weggestorven, verdwenen. 

 

Uit deze tekst blijkt, dat het niet alleen om Babylon gaat, maar ook om het haar omringende gebied, 

dat verwoest zal worden. 

 

Vs. 8-16 ziet ook op het einde. Vs. 13: „Vanwege de verbolgenheid des Heren zal zij niet bewoond 

worden, al wie aan haar voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten over haar plagen”, en vs. 15: 

„Juicht over haar rondom, zij heeft haar hand gegeven, d.i. zich onderworpen, haar fundamen-

ten zijn gevallen, haar muren afgebroken, want dat is des Heren wraak; wreekt u aan haar gelijk 

zij gedaan heeft” 

 

Vs. 21-32 heeft ook de trekken van de eindtijd. Vs. 23: “Hoe is de hamer der ganse aarde zo afge-

houwen en verbroken. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de volkeren.” Men leze het 

gedeelte verder, en ook Jer. 51: 41, Sesach is Babel. 

 

Dan volgt Jer. 50: 35 - 51: 4. In 50: 39 is het: “Daarom zullen de wilde dieren der woestijnen met 

de wilde dieren der eilanden daarin wonen; ook zullen de jonge struisen daar wonen en men zal 

er geen verblijf meer hebben in eeuwigheid en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot ge-

slacht; gelijk God Sodom en Gomorra en hun naburen heeft omgekeerd, alzo zal niemand aldaar 

wonen en geen mensenkind in haar verkeren.” 

 

Naast demonen, onreine geesten en alle onrein en verfoeid gevogelte, zullen er ook wilde dieren en 

jonge struisen legeren. Maar er zullen geen mensen wonen. Dit is nu nog wel het geval: Arabieren 

huizen te midden van de puinhopen van Babel. 

 

Jer. 51: 63 loopt ongeveer parallel met Openb. 18: 21; alleen is hierin van de zee sprake, in Jer. 51 

van de Frath, de Eufraat. Verder spreekt Jeremia van een steen, waaraan het boek gebonden wordt, 

Openb. 18 van een grote molensteen. Het eerste is gebeurd, het tweede moet nog gebeuren; het is 

een herhaling, waarbij verschil kan zijn. 

 

Over de beantwoording van de oproep van Openb. 18: 20 zie: de Wederkomst. 

 

Hieronder een overzicht van teksten uit Jeremia en Openbaring, die men vergelijken kan. 

 

Jeremia Openbaring  Jeremia Openbaring 

Jer. 51: 13 

Jer. 51: 7 

Jer. 51: 7 

Jes. 47: 5,7 

 

Jer. 51: 25 

Jer. 51: 6, 45; 50: 8 

Op. 17: 1 

Op. 17: 4 

Op. 17: 2 

Op. 17: 18 

Op. 18: 7, 8 

Op. 18: 8 

Op. 18: 4 

 

 Jer. 51: 9 

Jer. 51: 15 

Jer. 50: 29 

Jer. 51: 8 

(Jes. 21: 9) 

Jer. 51: 63, 64 

Jes. 13: 21 

 

Op. 18: 5 

Op. 18: 6 

Op. 18: 6 

Op. 18: 2 

 

Op. 18: 21 

Op. 18: 2 
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Toespraak gehouden door de heer S. Van Mierlo op de landdag 20 mei 1962 te Baarn. 

 

WAT IS „BEDELINGS-WAARHEID” 

en wat is 

“DOORGAANDE WAARHEID'? 

 

 Als men de dingen onderscheidt, die verschillen, ziet men ook in, dat niet alle delen van de Schrift 

gericht zijn tot alle mensen in alle tijden. In principe is ieder het hiermee eens, want niemand zal 

beweren, dat al de voorschriften van de Wet van Mozes door alle mensen onderhouden moeten 

worden. Dit is duidelijk, omdat men de uitverkiezing van het volk Israël erkent en dan ook inziet 

dat die Wet, in haar geheel, alleen tot de Israëlieten is gericht. „Hunner is de wetgeving” zegt Pau-

lus in Rom. 9: 4. 

 

Maar die uitverkiezing betreft Israël als volk en natie. Elke Israëliet is niet persoonlijk uitverkoren. 

De uitverkiezing van Israël heeft inderdaad tot doel het uitvoeren van een opdracht door dit volk als 

een geheel, namelijk om in de toekomende aioon de andere volken tot zegen te zijn. De Wet kon 

Israël er toe opvoeden een koninklijk priesterdom en een heilige natie te worden. 

 

Behalve aan Israël als volk, moeten we echter ook denken aan de individuele Israëliet en zijn per-

soonlijke verhouding tot God, dus aan het individuele heil. Eigenlijk maakt de Wet zelfs reeds dit 

onderscheid: er waren offers voor Israël als volk, en er waren offers voor de individuele Israëlieten; 

er was een algemene „verzoening” voor het volk (bij de „grote verzoendag”), en er waren ook indi-

viduele „verzoeningen” door de offers die de Israëlieten persoonlijk brachten. 

 

Daarbij handelt het O.T. niet alleen over Israël. Men denke bijv. aan Melchizedek - die zelfs buiten 

de lijn van de vaderen van Israël lag - en aan Abraham waarbij de nadruk wordt gelegd op het indi-

vidueel geloof. 

 

We komen dus tot de conclusie: de Wet, als geheel, was alleen gericht tot het volk Israël (en dege-

nen, die tot dit volk werden gerekend), maar vele delen van de Wet en van het 

O.T. in het algemeen, die méér de persoonlijke, geestelijke verhouding van de mens tot God betref-

fen dan Israël als volk, zijn ook van toepassing op alle mensen. Laat ons slechts denken aan het gro-

te gebod waarop de gehele Wet steunt: dat der liefde tot God en de naaste. Dat de Wet op dit gebod 

rust, wil natuurlijk niet zeggen, dat het alleen Israëlieten betreft. Niet alleen de Israëlieten, maar alle 

mensen worden als „natuurlijke” mensen geboren, kunnen door geloof en bekering door Gods Geest 

wedergeboren worden, en ook verder komen in de gemeenschap met God en het houden van dit 

grote gebod. Alle delen van het O.T., die meer bepaald de persoonlijke weg des heils betreffen, zijn 

dan ook toepasselijk op alle mensen in alle tijden. Het is “doorgaande waarheid”. 

 

Laat ons nu letten op wat in verband staat met het onderscheiden van de bedelingen, waarbij we 

eerst acht moeten geven op de tijdperken der Evangeliën en van de Handelingen. 

 

Door de bekering tot Christus van Israël, als volk, had de Here kunnen wederkomen en het Konink-

rijk op aarde, voor Israël, oprichten. Maar dit veronderstelde de individuele bekering van de meeste 

Israëlieten. De nadruk valt daarom in deze delen van de Schrift op individuele bekering en geloof. 

Daar die massabekering uitbleef, ook na het kruis, richtte Paulus zich ook tot de niet-Joden. Deze 

hoefden niet alles te doen wat in de Wet staat, maar wel datgene wat de individuele weg des heils 

betreft, 

 

In het algemeen kan men zeggen, dat de uitwendige symbolen, de zichtbare voorschriften, alleen 

door de Israëlieten gehouden moesten worden (en in zekere mate door hen die toen in nauwe ge-
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meenschap met de Joden leefden). 

 

In het tegenwoordige tijdperk, is Israël tijdelijk ter zijde gesteld als Gods bijzonder volk, en waar de 

komst van het Koninkrijk op aarde is uitgesteld, zijn er nu geen tekenen van de nabijheid van dit 

Koninkrijk. De bijzondere geestesgaven, die bij Pinksteren en gedurende de gehele tijd der Hande-

lingen gegeven waren, zijn nu geen regel meer. In de brieven, die door Paulus en andere Apostelen 

werden geschreven gedurende de periode der Handelingen, kunnen we dus drie reeksen Schrift-

plaatsen onderscheiden: 

 

1. een deel betreft inzettingen, die uitsluitend werden opgelegd aan Israël, 

 

2. een ander deel betreft bijzondere gaven en werkingen, die tekenen waren dat het Koninkrijk 

nabij was, 

 

3. en nog een ander deel handelt over de individuele weg des heils van alle mensen. 

 

In het tegenwoordige tussentijdperk zijn de teksten der twee eerste reeksen Schriftplaatsen niet van 

toepassing. Echter blijft van kracht, alles wat in verband staat met de individuele weg der behou-

denis, en doorgaande waarheid is alles wat nuttig kan zijn om de mens in het algemeen te helpen die 

weg te doorlopen. (Daarbij is “doorgaande waarheid” ook alles wat in verband staat met Gods al-

gemene voorzienigheid, die aan het mensdom toelaat nog te blijven bestaan, niettegenstaande de 

zonde. Ik denk hier bijv. aan Rom. 13.) 

 

Toch zijn daarom nog niet alle Schriftplaatsen van die derde reeks tot alle mensen gericht. Zoals in 

een school, moet men onderscheiden tussen wat meer bijzonder tot elk der klassen behoort. Al be-

staat er een algemeen leerplan voor die school, toch is er onderscheid tussen de programma's der 

klassen. Men bespreekt met de kinderen van de eerste klas niet de leerstof, die voor de hogere be-

stemd is, en men verlangt niet van die eerste klas een gedrag dat past aan de andere. Zij, die door de 

overheid in een hogere klas geplaatst zijn, kunnen het lagere onderwijs laten rusten voor wat hen 

persoonlijk betreft, omdat ze al verder gekomen zijn. Ze moeten zich richten op het meer volkome-

ne. 

 

Zo zijn er in de Schrift delen, die hun volle waarde behouden voor alle „natuurlijke” mensen, ande-

ren die meer in het bijzonder de wedergeborenen betreffen, anderen de in-Christus gerechtvaardig-

den, en nog andere de in-Christus volmaakten. Het is op deze manier dat de gehele Schrift nuttig is 

om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens 

Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 

 

Het is goed voor de “natuurlijke” mens de gehele Schrift te lezen en hierdoor een zekere kennis te 

krijgen van het programma van de weg des heils, maar voor hem is alleen begrijpelijk wat zijn na-

tuurlijke vermogens kunnen vatten: de geestelijke dingen kan hij nog niet begrijpen. Men moet van 

hem ook niet verlangen dat hij zou leven als een wedergeborene, dan zou het gaan over een „mora-

lisme” dat de zondaar wil maskeren. 

 

De wedergeborene zal ook goed doen de gehele Schrift te lezen en te onderzoeken, maar vele din-

gen zullen nog in het duister blijven voor hem. Hij moet zich niet te veel bezig houden met de din-

gen, die de hogere geestelijke posities betreffen. Hij heeft vooral behoefte aan een „eenvoudig 

Evangelie”, dat de nadruk legt op wat hemzelf betreft. Wat hij vooral niet moet doen, is zich de 

voorrechten proberen toe te eigenen, die tot die hogere posities behoren, en menen dat hij er reeds 

van kan genieten. 
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Hoe verder men komt op de weg des heils en in de gemeenschap met Christus, hoe meer kan men 

door Gods Geest verlicht worden en de hogere dingen beter begrijpen. Anders gezegd, hoe beter 

leert men Christus werkelijk kennen. 

 

In elke positie wordt overigens een wandel gevraagd, die overeenstemt met de vermogens die de 

gelovige, door Gods genade, reeds heeft ontvangen; een wandel die hem toegang kan geven tot een 

hogere positie. 

 

In welk opzicht verschilt het tegenwoordig tussentijdperk dan van dat der Handelingen, voor wat 

betreft de weg des heils? Alleen hierin, dat - na het ter zijde stellen van Israël en door de Openba-

ring die Paulus daarna ontving, betreffende de Gemeente der grote Verborgenheid - de volledige 

weg des heils gekend kan worden en toegankelijk is. Te voren kende men slechts de posities van de 

wedergeboorte en van de rechtvaardiging in Christus. Nu kan men weten dat er reeds een mogelijk-

heid bestaat te komen tot een volkomen gemeenschap met Christus, een gemeenschap die door de 

massa pas bereikt zal worden na de aionische tijden, als God alles in allen zal zijn. 

 

Maar, wil men nu reeds tot de volmaaktheid in Christus komen, dan moet men eerst de twee eerste 

klassen van de school des heils doorgegaan zijn. Vanzelf is een zuiver intellectuele kennis van het 

algemeen heilsprogram niet voldoende, de gehele weg moet, naar lichaam, ziel en geest doorleefd 

worden. 

 

Ik heb u in het kort voorgesteld wat mijn mening is betreffende deze verschillende zaken, en steun 

daarvoor op de resultaten van een lang onderzoek der Schrift en van mijn levenservaring. In mijn 

bijdragen in Uit de Schriften, heb ik zo goed mogelijk uiteengezet hoe ik tot deze resultaten ben 

gekomen, zodat de lezer ze niet behoeft te aanvaarden als komende van een „autoriteit”, maar zelf 

de Schrift kan nagaan “of deze dingen zo zijn”. 

  

Als men het, in het algemeen, niet eens is met die resultaten, dan zal men ook niet aanvaarden wat 

ik gezegd heb over het behandelde onderwerp. Het is echter hier de plaats niet om die resultaten te 

onderzoeken. 

 

Welk ook uwe opvatting moge zijn: ik hoop dat deze uiteenzetting aanleiding kan geven tot verdere 

bezinning. 

 

OVER GEN. 2: 17 
 

door S. Van Mierlo 

 

In Het Goddelijk Voornemen (blz. 26, noot 7) staat er: “Het oordeel zult ge sterven” van Gen. 2: 17 

luidt, meer letterlijk: “stervende zult gij sterven”, wat een proces schijnt aan te duiden”. 

 

Men heeft er ons op gewezen, dat „stervende zult gij sterven” geen letterlijke vertaling is van de 

Hebreeuwse tekst. Inderdaad, staat er: „sterven gij zult sterven” Dit is een Hebreeuws taaleigen, 

waar de onbepaalde wijze van een werkwoord (hier „sterven”) gebruikt wordt vóór de normale 

vorm (hier „gij zult sterven”), wat gewoonlijk en vooral tot doel heeft de nadruk te leggen op een 

gebeuren. 

 

Zo staat er in Gen. 18: 10 “komen zal ik komen” en in Gen. 43: 3 „verzekeren heeft hij verzekerd”. 

 

Meerdere vertalingen, waarbij de N.V., schrijven „zult gij zeker sterven”. De noot van de Compa-

nion Bible bij Gen. 2:17 stelt de vertaling “dying thou shalt die” voor („stervende zult gij sterven”). 

Het is deze laatste vertaling, die we op blz. 26 van Het Goddelijk Voornemen hebben overgeno-
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men, met de opmerking dat ze „méér letterlijk” is, wat er op wijst dat ze niet volkomen letterlijk is. 

We voegden er bij „wat een proces schijnt aan te duiden”. Strikt genomen, mag men inderdaad niet 

zeggen dat een proces op positieve wijze wordt aangeduid, al is dit toch wel mogelijk. 

 

Wat gebeurde er met Adam en Eva na hun overtreding van het gebod? Men kan zeggen, dat ze on-

middellijk de „geestelijke” dood stierven, namelijk niet meer in geestelijke gemeenschap waren met 

God. Maar, naar ziel en lichaam stierven ze niet plotseling: er begon een stervensproces dat tot de 

dood voerde. Zoals alle mensen, was Adam van nature sterfelijk, maar hij had tot de onsterfelijk-

heid kunnen komen als hij Gods gebod niet had overtreden. Na die overtreding, bleef hij een sterfe-

lijk mens, onderworpen aan een stervensproces, dat in zijn geval lang heeft geduurd, daar hij 930 

jaar oud werd. 

 

Al kan men dan, strikt genomen, uit de Hebreeuwse tekst van Gen. 2: 17 niet afleiden dat een pro-

ces wordt aangeduid, toch is die betekenis niet uitgesloten. De herhaling van het werkwoord wijst 

wel in de eerste plaats op de zekerheid van het oordeel, maar kan daarbij ook op een proces wijzen. 

Dergelijke dubbele betekenis vindt men bijv. in Gen. 22: 17 („zal Ik u rijkelijk zegenen”) luidt de 

Hebreeuwse tekst: „zegenen zal ik u zegenen”. Hier wordt niet alleen de nadruk gelegd op het ze-

genen, maar ook dat die zegeningen zouden blijven duren. Gen. 28: 22 („zal ik U stipt de tienden 

geven”). Hebreeuwse tekst: „tienden geven zal ik tienden geven”. Het geven bleef een tijd duren. 

 

Onze noot is in zo verre foutief, dat we hadden moeten schrijven: „wat ook een proces schijnt aan te 

duiden”. 
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Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

III DE OORDELEN GODS 

 

A. De Troon, het Boek, het Lam 

Openb. 4 en 5 

 

Vóór de oordelen komen, heeft er iets allerbelangrijkst plaats: een verandering in Gods bestel. Le-

ven we nu naar het heil, dat God aanbiedt in „de dag der zaligheid (behoudenis) “, 2 Kor. 6: 2, met 

welke dag ten dele parallel loopt die van de bedeling der Verborgenheid (een bijzondere openbaring 

en tijdsduur ter vorming van het Lichaam van Christus)? De Volken, die God niet kennen, en ook 

de z.g. Christelijke Naties leven naar de geest in “de tijden der Heidenen (Volken)” en wandelen 

naar hun wegen. Hieraan gaat God nu een einde maken, Hij zal zelf het bewind in handen nemen en 

volvoert Zijn Raad door Christus. Deze verandering wordt ons in haar inzet uitgebeeld in Openb. 4 

en 5, wat er verder volgt is uitwerking er van. 

 

Dit gedeelte laat zich in vieren indelen: 

 

A 1  /  4: 1-8a.  De Troon, de Oudsten, de Dieren 

       B2  /  4: 8-11.  De uitingen der Dieren en der Oudsten. Thema: de Schepping. 

A 2  /  5: 1-5.  Niemand waardig het Boek te openen. 

       B 2  /  5: 6-14. Het Lam en het nieuwe lied der Dieren en der Oudsten, Andere hemelse en 

aardse uitingen. Thema: de Verlossing. 

 

1. Troon, Oudsten, Dieren Openb. 4: 1 -8a. 

 

„Na deze zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had 

alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschie-

den moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en 

Iemand was op die troon gezeten. En Die er op gezeten was, was van aanzien de diamant en sar-

dius gelijk; een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de 

troon waren vier en twintig tronen, en op die tronen vier en twintig Oudsten gezeten, in witte kle-

deren gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, 

stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon, dit zijn de zeven 

Geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en 

rondom de troon waren vier Dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was 

een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had het gelaat als van een 

mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier Dieren hadden elk voor zich 

zes vleugels en waren van binnen vol ogen.” 
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Johannes krijgt nu een ander toneel te zien, nu in de hemel. Hij ziet daarin een deur, die geopend is 

en hoort een uitnodiging op te klimmen en te horen wat er na dezen geschieden moet. Na dezen, d.i. 

na wat hij gezien heeft. We vinden deze of een overeenkomstige uitdrukking: Openb. 4: 1; 7: 1, 9; 

15: 5; 18: 1; 19: 1; 20: 3. Waar tussen de twee laatste teksten duizend jaar liggen, kan er ook tussen 

de andere voorvallen tijdsduur zijn. 

 

Vijf maal wordt in het Boek van een open deur gesproken: Openb. 4: 1; 11: 19; 15: 5; 19: 11 en 21: 

1 en dit is steeds van grote betekenis. 

 

Johannes wordt nu na het binnentreden terstond in de geest, zoals in 1: 10 en later in 17: 13 en 21: 

10 en ziet nu een troon, waarop Een gezeten is. Deze wordt niet nader beschreven, maar Hij is God; 

er wordt echter alleen gezegd, dat Hij de steen jaspis en sardius gelijk, d.i. gelijkend is. De jaspis is 

een doorschijnende steen, hij stelt hier Gods heiligheid voor; de sardius is een rode steen, hij stelt 

het vuur voor en daarmee het oordeel. 

 

Rondom de troon is een regenboog, symbool van Gods trouw en onveranderlijkheid; hij herinnert 

aan het Noachietisch verbond, dat de mens geschonden, maar God gehouden heeft. En mogelijk is 

hij ook symbool van Gods genade, die na de oordelen zal komen. 

 

Om die troon staan vier en twintig tronen, waarschijnlijk kleinere en lagere, waarop Oudsten (geen 

Ouderlingen) zitten, gekleed in witte klederen en getooid met gouden kronen. 

 

De gebruikelijke uitlegging is dat deze Oudsten de triomferende Kerk voorstellen, wat men dan 

mede afleidt uit het lied, dat zij zingen, waarin dan volgens de S.V. o.m. staat: “en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed en hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters”, Openb. 5: 9, 10, 

Wij hebben reeds eerder opgemerkt, dat dit er niet staat. 

 

Van de troon gingen bliksemen, stemmen en donderslagen uit, wat er op wijst, dat het een troon des 

gerichts is; hij herinnert aan de openbaring op Sinaï met zijn donderen en bliksemen, Ex. 20: 18, 

Hebr. 12: 18, 19. Voor de troon zijn zeven vurige lampen brandende, dat zijn de zeven engelen die 

voor God staan, Openb. 8: 2. Deze symboliseren zeker niet de Heilige Geest; Deze heeft geen ze-

venvoudige Openbaring en van Hem is in dit Boek steeds sprake in het enkelvoud: de Geest. Deze 

staat voorts ook niet voor de Troon als ware Hij een dienaar. 

 

Voor de Troon ziet Johannes verder een glazen zee, kristal gelijk, Gr.: gelijkend; dit drukt geen vol-

komen gelijkheid uit, maar een zekere overeenkomst. Wij kunnen ons hiervan geen voorstelling 

maken, we zullen dit eenmaal mogen zien. In het midden van de Troon en rondom ziet Johannes 

vier Dieren, Gr. zoa. Dit woord duidt elders in het N.T. natuurlijke dieren aan: Hebr. 13: 11; 2 Petr. 

2: 12; Judas 10, maar niet in Openbaring, waar het 20 maal staat en steeds deze levende wezens 

aanduidt. Deze wezens zijn de cherubs van Gen. 3: 24; deze zien we weer in Ez. 1: 22 en 10: 1,9; 

verder zijn ze afgebeeld in de tabernakel, waar zij twee vleugels hebben; als levende wezens ziet 

Ezechiël hen met vier en Johannes met zes vleugels. Ezechiël ziet hen als brandende kolen, 1:13, 

Johannes vol ogen. We mogen hen vereenzelvigen met de serafs, de brandenden, van Jes. 6 waarin 

ze zes vleugels hebben. Ezechiël beschrijft hen uitvoerig, maar het is moeilijk, bijna onmogelijk een 

voorstelling van hen te maken, het blijven wonderlijke wezens. 

 

2. De uitingen der Dieren en der Oudsten 

Openb. 4: 8b-11. 

 

“En zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachti-

ge, die was en die is en die komt.” 
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En wanneer de Dieren heerlijkheid en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon geze-

ten is en leeft in de aionen der aionen, zullen de vier en twintig Oudsten zich nederwerpen voor 

Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die in de aionen der aionen leeft en zullen hun 

kronen voor de troon werpen, zeggende: 

 

“Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij 

hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen”.

 

De vier Dieren verkondigen onophoudelijk Gods heiligheid; zo menen we de woorden: „zij hebben 

geen rust” te mogen uitleggen. Dat zij dit niet onafgebroken doen, blijkt uit Openb. 6: 1, 3, 5, 7 en 

15: 7. En dat zij dit niet alleen doen, is te zien uit Openb. 4: 9; de Oudsten geven God ook heerlijk-

heid, eer en dankzegging. Maar hun voornaamste taak, bij een vergadering van hemelgeesten, is om 

hun driemaal „Heilig” te laten horen en daarin te verheffen tot de grote God, die als afgezonderde 

boven alles staat. 

 

Dit „Heilig” wordt hier aan God toegekend. In Ps. 99 vinden we een driemaal „Heilig” voor Gods 

Beeld, Jahweh. Deze psalm spreekt van diens toekomstige heerschappij op aarde en van Hem vin-

den we in deze psalm, dat Zijn naam heilig is, vs. 3 en, dat Hijzelf dit is, vs. 5 en 9. 

 

Wanneer de Dieren heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven (naast hun „Heilig”), zullen de 

Oudsten voor Hem, die op de troon zit, nedervallen en Hem aanbidden, die leeft in de aionen der 

aionen, Het Grieks heeft hier evenals de Nwe Vert. de toekomstige vorm, iets dat er op wijst, dat dit 

toneel nog geschieden moet. Zij zullen hun kronen voor de troon werpen met de belijdenis, dat God 

waardig is te ontvangen de heerlijkheid en eer en kracht; Hij toch heeft alle dingen geschapen, d.i. 

het heelal. Het Grieks heeft de tijdloze vorm, we kunnen dus lezen: schept, d.w.z. alles behoeft niet 

in een keer geschapen te zijn; door of om Zijn wil worden (tijdloos) zij geschapen en zijn zij. 

 

Men ziet dat in deze eerste uiting der Dieren en Oudsten de schepping het thema is van hun lof en 

dank. 

 

3.Niemand waardig de Boekrol te openen  

Openb. 5: 1-5. 

 

„En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en 

van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem riep: 

Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel noch 

op de aarde kon de boekrol openen en haar inzien. En ik weende zeer omdat niemand waardig 

was gebleken de boekrol te openen of in te zien. En een uit de Oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, 

de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar ze-

ven zegels te openen”. 

 

Als Johannes verder de dingen opneemt, ziet hij in de rechter hand van Hem, die op de troon zit, 

een boekrol beschreven van binnen en van buiten, maar verzegeld met zeven zegelen. Men weet, 

dat oudtijds de boeken niet de hedendaagse vorm hadden, maar beschreven rollen waren. 

 

Johannes ziet nu een sterke engel, die hem met luide stem de vraag doet, wie waardig is de zegels te 

verbreken en de rol te openen. Hij blikt rond om te zien of iemand verschijnt of dat iemand uit de rij 

van de Oudsten of der engelen treedt om dit te doen, maar geen der hemelingen treedt naar voren, 

geen Oudste, geen engel, geen overheid of macht, heerschappij of troon. Maar ook niemand van de 

aardbewoners, geen Henoch, geen Mozes of Elia, die opgevaren zijn. 
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Ook niemand van hen, die onder de aarde zijn, d.i. in het Dodenrijk, staat op om dit te ondernemen, 

geen Jesaja of Daniël, geen Johannes de Doper of één van Israëls apostelen. Niet één. 

 

Als er nu niemand verschijnt, die dit kan of het recht er toe heeft, begint Johannes te wenen. Hij 

voelt dat dit werk moet gebeuren wil Gods voornemen voortgang kunnen hebben, maar de volbren-

ger is er niet. Hierop komt een der Oudsten tot hem en zegt hem zijn wenen te staken, er is inder-

daad iemand, maar deze is nog niet verschenen, hij zal dit echter weldra doen, het is de Leeuw uit 

Judas stam, de Wortel Davids, een mens geboortig uit Juda, maar ook méér dan een mens, de 

Schepper van Davids Huis, de Wortel Davids. Deze heeft overwonnen en is gerechtigd de zegels te 

verbreken en de boekrol te openen. 

 

Deze boekrol behelst de verdere raad van God. We zien dat de zegelen toekomstige gebeurtenissen 

inhouden, zo ook de bazuinen en schalen. Mogelijk nog meer wat niet direct is op getekend en op 

de toekomende eeuw betrekking heeft, maar dit is niet zeker. Zeker is, dat Christus alles tot zijn 

vervulling brengt en de Enige is, die daartoe waardig is. 

 

4.Het Lam en het nieuwe lied der Dieren en der Oudsten. 

Andere hemelse uitingen. Thema: de Verlossing  

Openb. 5: 6-14. 

 

“En ik zag in het midden van de Troon en van de vier Dieren en te midden der Oudsten een Lam 

staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden 

over de gehele aarde. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, 

die op de troon gezeten was. 

 

En toen het de boekrol nam, wierpen de vier Dieren en de vier en twintig Oudsten zich voor het 

Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heili-

gen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: 

 

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en hebt 

(hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie en Gij hebt hen voor 

onze God gemaakt tot een koninkrijk en priesters en zij zullen als koningen heersen op de aarde- 

 

En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de Dieren en de Oud-

sten; en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende 

met luider stem: 

 

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. 

 

En alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin 

is, hoorde ik zeggen: 

 

Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht in 

de aionen der aionen. 

 

En de vier Dieren zeiden: Amen. En de Oudsten wierpen zich neder en aanbaden”. 

 

Nu ziet Johannes wat Daniël gezien heeft: “Daar kwam één met de wolken des hemels, als een 

mensen zoon en hij kwam tot de Oude van dagen en zij deden Hem voor deze naderen”. Dan. 7: 

13. Johannes ziet deze Mensenzoon reeds tot het midden van de troon van de levende Wezens en de 

Oudsten staan. Het is een Lam, dat geslacht is, nochtans daar levend staat. 
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Dan volgt het toneel van Daniël: “Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat 

Hem alle volken en natiën en tongen eren zouden”. Dan. 7: 14a. En verder: “Zijn heerschappij is 

een heerschappij der olamiem (aionen) die niet zal vergaan en zijn koninkrijk zal niet verdorven 

worden”, vs. 14b. 

 

Dan schrijdt de grote Mensenzoon tot de Oude van dagen, die in het midden van de troon zit - dit 

Oude en zijn verschijning is een antropomorfisme, d.i. God als een mens voorstellen - en neemt de 

Boekrol uit Diens rechterhand, Openb. 5: 7. Niemand betwist Hem dit, ieder weet, dat Hij het waar-

dig is en verblijdt er zich over. 

 

Noch Daniël noch Johannes zeggen waar de Mensenzoon zo ineens vandaan komt. Dit toneel is nog 

toekomstig, heeft in het geheel geen betrekking op de hemelvaart, die reeds heeft plaats gehad. Hoe 

moeten we ons dit dan voorstellen? We menen dat de oplossing eenvoudig is als we de sferen, die 

er in de hemel zijn, in het oog houden, nl. de luchthemel, Ef 2: 2, de middenhemel, Op. 19: 17, en 

de derde hemel. Bij Zijn hemelvaart is de Here al die hemelen doorgegaan, Hebr- 4: 14 en is geze-

ten in de overhemelse gewesten, Ef. 1: 3, 20; Ef. 2: 6; 3: 10; 6: 12. Nu daalt Hij daaruit af en ont-

vangt een troon in de lagere hemelen. Dit staat er niet met zoveel woorden, maar we geloven, dat dit 

toch het geval is, mogelijk is het vervat in Op. 5:13: „Hem die op de troon zit en het Lam”. We 

merken hierbij op dat we in de Schrift vinden, dat de Here is gezeten IN Gods Rechterhand (8 maal) 

en UIT Gods Rechterhand (8 maal). Het zou kunnen zijn dat hierop gedoeld wordt in dit gedeelte, 

waarin Hij dus die troon in Gods Rechterhand verlaat, zonder daarvan afstand te doen, en nu op een 

andere plaats neemt, die ook voor Hem bereid is. We vinden later dat Hij op nog een andere troon 

plaats neemt, de troon Zijner heerlijkheid, Matt. 25: 31, wat wel de troon van David zal zijn. 

 

Dieren en Oudsten heffen nu een lied aan. Johannes hoort dat het een nieuw lied is, dat nog niet 

gehoord is. Het is er een, waarin de Verlossing wordt bezongen en aan de Mensenzoon lof en eer 

wordt toegebracht voor Zijn als Lam geslacht zijn, waardoor Hij o.m. bereikt heeft, dat Hij ook een 

groep gekocht heeft met Zijn bloed, Zijn lijden, uit alle stam en taal en volk en natie. 

 

Hiermee worden geen groepen uit de Volken bedoeld, maar Israëlieten, die wonen onder alle stam, 

taal, volk en natie. Het is om deze te maken tot een koninkrijk en tot priesters, iets wat voor geen 

ander volk is weggelegd. 

 

We zien hier een groep met een aardse bestemming: zij zullen als koningen heersen op aarde. 

 

T.o.v. „hen” zij gezegd, dat het de eerste maal (vs. 9) ontbreekt: voorts dat de woorden „ons” der 

S.V. en „hen” der Nwe Vert. in het Grieks slechts één letter verschillen, ons = humon, hen = hè-

mon. 

 

De Oudsten hebben gouden schalen, deze bevatten de gebeden der heiligen, zeker o.m. het geroep 

om vergelding voor hun lijden en om ’s Heren wederkomst, en hebben elk een citer, waarmee zij 

hun gezang begeleiden. Zij vallen, vóór zij hun lied zingen, neder voor het Lam. 

 

Na het gezang van Dieren en Oudsten komen de engelen aan de beurt. En dat in enorme getallen: 

tienduizenden der tienduizendtallen is minstens 200 miljoen, duizenden duizendtallen is minstens 2 

miljoen; Dit zijn de minimumgetallen, er zullen er wel meer zijn. Zij bezingen het Lam een acht-

voudige begiftiging toe, allen met het oog op zijn toekomstige taak. 

 

Andere schepselen nemen een deel hiervan over: lof, eer, heerlijkheid, kracht en wensen deze toe 

aan God en het Lam. Dit zal zeker méér betrekking hebben op het openbaren ervan, dan op het ont-

vangen: God en Lam hebben deze. 
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Wie zijn deze schepselen? Het zijn allen schepselen in de hemel, bv. overheden, machten, tronen, 

heerschappijen; de schepselen op de aarde, dat kunnen de gelovigen uit Israël en de Volken zijn; de 

schepselen onder de aarde, dat kunnen allerlei geestelijke wezens zijn; op de zee zijn de zeelieden. 

 

Na alle gezang, laten de Dieren een „Amen” horen, daarop werpen de Oudsten zich neder en aan-

bidden. Hiermee eindigt het stellen van de Mensenzoon boven allen tot uitwerker van Gods raads-

plan. 

 

Er is woord en woord 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Beide „logos” zowel als „rèma” worden in het Nederlands gewoonlijk door „woord” vertaald, ter-

wijl deze in het Frans respectievelijk kunnen worden vertaald door „parole” en „mot”. In de Neder-

landse vertaling heeft „woord” dus twee betekenissen, waarop wij hier de aandacht willen vestigen. 

 

In verband met de mens, is de algemene betekenis van „logos” de (natuurlijke) gave van het spre-

ken, namelijk het (met de mond) uitdrukken van de gedachte, door middel van goed gearticuleerde 

klanken (die woorden vormen). 

 

Daarentegen heeft „rèma” de oorspronkelijke betekenis van een taalkundig woord, samengesteld uit 

letters, en is de afgeleide betekenis die van een tamelijk kort „gezegde”. 

 

De oude Grieken hebben de term „logos” steeds gebruikt voor een duidelijke, verstandige uitdruk-

king. Nooit voor een wartaal, en zelfs niet voor de poëzie.  

 

Als het mensen betreft, wordt „logos” in het N.T. meestal gebruikt in de zin van „rede”. Zo bijv. in 

Mat. 5: 37: „Maar laat uw rede (zijn): ja, ja, neen, neen”; Mat. 7: 24: „Een ieder nu, die deze mijn 

redenen hoort”; Mat. 7: 28: „En het geschiedde, toen Jezus deze redenen geëindigd had”. 

 

Men ziet dat het niet gaat over enkele woorden, een kort „gezegde” (zoals bij „rèma”), maar over 

een redevolle toespraak. Terloops wijzen wij er op, dat de „woorden” (logos) waarover 1 Kor, 14: 

19 handelt, niets te maken hebben met onduidelijke „tongen”, maar „redenen” waren, uitgesproken 

in een normale verstandige taal. 

 

Het verschil tussen „logos” en “rèma” blijkt ook uit Mat, 12: 36: “van elk ijdel woord (logos) dat de 

mensen zullen spreken”; Mat. 26: 75: „Petrus herinnerde zich het woord (rèma), dat Jezus gespro-

ken had: Eer de haan kraait”, 

In de eerste Schriftplaats is er sprake van „elk woord”, in de tweede van een korte reeks woorden, 

een „gezegde”. 

 

„Logos” betreft dus een (lange) rede, waarvan een „rèma” mogelijk een deel uitmaakt, 

 

Men kan dit verschil ook nog bemerken, als men de volgende Schriftplaatsen vergelijkt: 

 

Mark. 9:9, 10 “ ... voordat de Zoon des mensen uit (de) doden zou opgestaan zijn. En zij hielden 

deze rede (logos) vast en trachtten onder elkander te weten te komen, wat het is „het uit (de) do-

den opstaan”. 

 

Luk. 9: 44 „Legt gij deze redenen (logos) in uw oren, want de Zoon des mensen zal (weldra) over-

geleverd worden in de handen der mensen”, 
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Mark. 9: 31, 32 „De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen 

Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan. Maar zij begrepen het woord 

(rèma) niet en durfden Hem er niet naar vragen”, 

 

Luk. 9: 45 „Maar zij begrepen dit woord (rèma) niet, en zij durfden Hem niet naar dit woord 

(rèma) vragen”. 

 

In de eerste Schriftplaats, waar “logos” in het enkelvoud wordt gebruikt, betreft het een (misschien 

lange) rede, waarvan slechts een deel is opgetekend. Deze rede “hielden ze vast”, maar een deel er 

van begrepen ze niet, namelijk wat het is “het uit doden opstaan”, 

 

In de tweede plaats gaat het over meerdere redenen, die de Here had gesproken en die ze moesten 

onthouden, want Hij zou weldra overgeleverd worden. 

 

De derde plaats voegt er bij, dat Hij ter dood zou gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Waar-

schijnlijk hebben ze het grootste deel van die redenen begrepen, maar niet het deel (rèma) betref-

fende het opstaan na drie dagen (evenmin als „het uit doden opstaan” door hen begrepen werd). 

 

Volgens de vierde plaats begrepen ze zelfs niet het deel (rèma) van de rede (logos) van Luk. 9: 44, 

dat handelde over het overgeleverd worden in de handen der mensen. 

 

Nu we de aandacht hebben gevestigd op het verschil in betekenis tussen “logos” en “rèma”, willen 

we ook nog enkele Schriftplaatsen nagaan, waar deze woorden gebruikt worden in verband met 

God, de Here of Christus. 

 

Logos in verband met God. 

 

In de meeste gevallen wordt gesproken over „het Woord Gods”, de eerste keer in Mark. 7:13. Het 

betreft steeds hetgeen God openbaart. 

 

Bijzondere uitdrukkingen (zonder het lidwoord) vindt men in: 

 

1Thess. 2: 13. Twee maal „woord Gods. 

 

1Tim. 4: 5 „woord Gods”. 

 

1Petr. 1: 23. „Gods levende en blijvende woord”. 

 

En in de meervoudsvorm: 

 

Op. 17: 17. „De woorden Gods”. 

Op. 19: 9. „Dit zijn waarachtige woorden Gods”. 

 

Vooral in het boek Openbaring moet men er aan denken, dat een „logos Gods” een openbaring is. 

Reeds Op. 1: 3 wijst hierop: „de woorden (logos) van de profetie” heeft hier de zin van „de profeti-

sche openbaringen”. Al wat God geopenbaard heeft betreffende de toekomst zal eens vervuld wor-

den. (Op 17: 17). 

 

Logos voor Christus. 

 

Joh. 1: 1 „en God was de logos”. De nadruk ligt hier op „God”. De betekenis is: „en de logos was 

God”. Zie ook Op. 19: 13 „de logos Gods”. 
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Christus, ontdaan van zijn goddelijke bestaanswijze, is voor de mens een openbaring van God. 

 

Logos in verband met „de Here”. 

 

Hand. 8: 25; 12: 24; 13: 48, 49; 15: 35, 36; 19: 10, 20; 

2Thess. 3:1. Op al deze plaatsen staat „het woord van de Here” en is er sprake over de boodschap 

betreffende de Here Jezus. 

1 Thess. 4:15 „in 's Heren woord”. 

 

Logos in verband met „Christus”. 

 

Kol. 3: 16 „het woord van Christus”, nl. de boodschap betreffende Christus. 1 Tim. 6: 3 „de woor-

den van de Here van ons, Jezus Christus”. Het zijn redenen, delen van de algemene boodschap be-

treffende Christus. 

 

Rèma in verband met „God”. 

 

Luk. 3: 2 „kwam (een) woord Gods tot Johannes”. 

Joh. 3: 34; 8: 47 „de woorden van God”. 

Ef. 6: 17; Heb. 6: 5; 11: 3 „(een) woord Gods” of „Gods woord”. 

 

Rèma in verband met „Christus”. 

 

Rom. 10: 17 „door (een) Christus' woord”. 

 

Rèma in verband met „de Here”. 

 

Hand. 11: 16 „het woord van de Here”. 

1 Petr. 1: 25 „des Heren woord” (hier duidt „Here” God aan, zie vs. 23). 

 

Vooral uit de volgende Schriftplaatsen blijkt wederom, dat „rèma” een kort gezegde is: 

 

Luk. 3: 2 „kwam (een) rèma Gods tot Johannes”. 

 

Hand. 11: 16 „en ik herinnerde mij de rèma van de Here, hoe Hij zeide “. 

 

Rom. 10: 17 Het horen is „door (een) Christus' rèma”. Het kan een kort gezegde zijn. 

 

Hebr. 6: 5 Zij die aan „(een) goed rèma Gods” hadden deel gekregen, nl. aan een klein gedeelte 

van Gods gehele Woord. 

 

Hebr. 11:3 De aionen werden opnieuw toebereid „door (een) rèma Gods”, nl. de korte uitspraken, 

die we in Gen. 1 vinden. 

 

1 Petr. 1: 25 Als Petrus zegt: „Dit nu is des Heren rèma”, verwijst hij naar het gezegde beginnende 

vs. 24, een aanhaling van Jes. 40: 6-8. Dit is de blijde boodschap, die hij verkondigt. Een eenvoudig 

Evangelie, in verband met de wedergeboorte. (v. 23). 

 

Na dit algemeen onderzoek betreffende de termen „logos” en „rèma”, kunnen we Ef. 5: 26 en 6: 17 

ook beter verstaan, 

 

 In de eerste Schriftplaats zegt Paulus, in verband met de Gemeente waarover hij handelt in zijn 
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gevangenschapbrieven - namelijk de (onzichtbare) Gemeente waarvan Christus Zelf het Hoofd is - 

dat Hij ze liefheeft en zich voor haar overgeeft „om haar te heiligen, haar reinigende door het bad 

des waters met (een) gezegde (en rèmati)”. 

 

Meestal meent men, dat hier sprake is van de waterdoop. Maar de Apostel der volken heeft nooit 

veel belangstelling getoond voor het symbolische water, zelfs niet gedurende het tijdperk der Han-

delingen, toen de vormen der Wet nog moesten waargenomen worden door de Israëlieten. In Rom. 

6 legt hij de nadruk op de geestelijke doop tot-in Christus, en in Ef. 4 handelt hij over de éne ware 

doop, de geestelijke doop die ons in werkelijke gemeenschap brengt met Christus. 

 

De waterdoop was bij Israël een zichtbare voorstelling van de reiniging. De ware reiniging is echter 

door middel van het woord (logos) Gods (Joh. 15: 3) en door het geloof (Hand. 15: 9), dat kan vol-

gen op het horen van een woord (rèma) van Christus. (Rom. 10: 17). 

 

Die reiniging begint bij de geboorte van boven, namelijk uit „water en geest” (Joh. 3:5). Wat be-

doelde Christus hiermee? Johannes doopte wel met water (Joh. 3: 23) maar Christus sprak ook over 

de geboorte uit geest (Joh. 3: 6). Als de Here Jes. 44: 3 aanhaalt in Joh. 7: 37, 38, dan verklaart Hij, 

dat “levend water” overeenstemt met “ geest”. In Mat. 3:11 had Johannes de doper gesproken over 

het dopen (door Christus) in heilige geest en vuur. De Here had gehandeld over “levend water” 

(Joh. 4: 10). 

 

Als we dan in Joh. 3: 5 lezen over de geboorte uit “water en geest”, is „water” wel het zichtbare 

symbool, maar het dopen in “heilige geest” is de werkelijkheid. Daarom kunnen we ook lezen 

“geestelijk water” (vergelijk het “levend water” van Joh. 4: 10), volgens de stijlfiguur hendiadys, 

waar twee woorden gebruikt worden om één ding aan te duiden. Zo ook bijv. in Ef. 6:18 “met alle 

volharding en smeking” voor “met alle smekende volharding”. 

 

De reiniging van de gelovige gaat door, gedurende zijn vooruitgang op de weg der behoudenis. Ook 

de leden van de Gemeente van de grote Verborgenheid moeten nog gereinigd worden. Hierover 

handelt Paulus in Ef. 5: 26, waar “bad des waters” die geestelijke reiniging aanduidt. Deze reiniging 

geschiedt door het geloof, door middel van een rèma (Rom. 10: 17). De uitdrukking “en rèmati” van 

Ef. 5: 26 betreft dus klaarblijkelijk een “gezegde” Gods, bestaande uit woorden, die door de Heilige 

Geest zijn ingegeven, en hier - in het bijzonder - wat Paulus zeide in verband met de laatste openba-

ring, die hij had ontvangen betreffende de Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. De reiniging 

van de Gemeente heeft plaats in de sfeer van dit “gezegde” van Paulus. 

 

In Ef. 6: 17 lezen we “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is (een) rèma 

Gods”. Er wordt niet verwezen naar de gehele Schrift, want dan had er gestaan „dat is Gods logos”. 

Zoals we reeds hebben aangemerkt, vinden we “rèma Gods” (of “Gods rèma”) nog in: 

 

Luk. 3: 2 „kwam (een) woord Gods tot Johannes”, 

 

Heb. 6: 5 “en (een) goed woord Gods …. Gesmaakt hebben”, 

 

Heb. 11:3 “Door het geloof verstaan wij, dat de aionen door (een) woord Gods opnieuw toebereid 

werden”. 

 

Het betreft steeds korte gezegden. Het was in de geest, dat een woord Gods tot Johannes kwam. Het 

was omdat ze al deel gekregen hadden aan “heilige geest” (namelijk de gave van de Heilige geest), 

dat sommigen een goed woord Gods hadden „gesmaakt”. De scheppingswoorden Gods staan in 

verband met de Geest Gods. (Gen. 1: 2). 
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We kunnen dus tot de conclusie komen dat ook in Ef. 6: 17 „réma Gods” een door Gods Geest geïn-

spireerd „gezegde” is. 

 

Een eerste vraag is nu, of in dit vers „dat is rèma Gods” verwijst naar het voorafgaande woord 

„geest” alleen. Op het eerste gezicht kan dit het geval schijnen te zijn, want beide “geest” en “dat” 

(“o” in de Griekse tekst) zijn onzijdig, terwijl “helm” en “zwaard” in het Grieks vrouwelijk zijn. 

Die overeenstemming van het geslacht van ,geest” en “dat” levert echter nog geen bewijs. Laat ons 

daarom enkele andere gevallen nagaan waar “o estin” (dat is) ook gebruikt wordt: 

 

1. Mark. 3: 17 „En Hij gaf hun de bijnaam Boanerges, dat is zonen des donders”. Hier is “ono-

ma” (naam) mannelijk en “zonen” mannelijk meervoud. Het onzijdige „dat” stemt dus niet overeen 

met het mannelijke woord „naam”, noch met het mannelijke meervoud „zonen”. 

 

2. Kol. 1: 24 „ten behoeve van zijn Lichaam, dat is de gemeente”. Hier is „lichaam” onzijdig, 

„gemeente” vrouwelijk. Beiden „dat” en „lichaam” zijn van hetzelfde geslacht. 

 

3. Heb. 7: 2 „koning van Salem, dat is: koning des vredes”. „Koning” is mannelijk. Het onzijdige 

„dat” stemt niet overeen met het mannelijke „koning”. Dit is dus het tweede geval waar er geen 

overeenstemming van geslacht bestaat. 

 

4. Op. 21: 8 „de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”. De term „limnè” 

(poel) is vrouwelijk, „pur” (vuur) onzijdig, „theion” (zwavel) onzijdig, „thanatos” (dood) manne-

lijk. 

 

Vooral de voorbeelden 1 en 3 tonen duidelijk aan, dat men bij het gebruik van „dat is” geen waarde 

moet hechten aan een overeenkomst van geslacht. „Dat is” moet hier beschouwd worden als aan-

duidende, dat wat er op volgt betekent of overeenkomt met hetgeen er aan voorafgaat. Juist zoals in 

het Nederlands, zonder kwestie van geslacht, „Boanerges” betekent „zonen des donders”, het „li-

chaam” stemt overeen met de „gemeente”, „koning van Salem” wil zeggen „koning des vredes”, en 

de brandende poel heeft de betekenis van „tweede dood”. 

  

Als we dus deze regel toepassen op Ef. 6: 17, blijkt dat hier „zwaard des geestes” overeenstemt met 

„rèma Gods”. Volgens Heb. 4: 12 is Gods „logos” scherper dan enig tweesnijdend zwaard. 

 

Een tweede vraag is, hoe we „zwaard des geestes” moeten opvatten. Is het bijv. een „geestelijk 

zwaard” of een zwaard geleverd door de Heilige Geest? Dit laatste schijnt wel het geval te zijn. 

Want, allereerst handelen de verzen 11 en 13 al over de gehele wapenrusting „van God”, wat duide-

lijk God als de Gever aanduidt. Vervolgens leest men over: 

“het pantser der gerechtigheid” d.i. het pantser verkregen (of gevormd) door de gerechtigheid (zie 

ook Ef. 4: 24; 5:9); „de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes” d.i. de bereidvaardigheid 

die voortspruit uit het aanvaarden van de blijde boodschap van de vrede met God (zie ook Ef. 1: 2; 

2: 14, 15, 17; 4: 3); 

„het schild des geloofs” d.i. het schild verkregen door het geloof (zie ook Ef. 1: 15; 2: 8; 3: 12, 17; 

4: 5, 13 en 1 Thess. 5:8); 

“de helm des heils” d.i. de helm verkregen door het heil (zie ook Ef. 1: 13 en 1 Thess. 5:8). 

 

Het ligt voor de hand, bij „zwaard des geestes” te denken aan het zwaard ontvangen van de Heilige 

Geest, 

 

Tenslotte duidt ook het gebruik van het lidwoord „des” in die richting. Zonder lidwoord zouden we 

beter „geestelijk zwaard” kunnen lezen. Dat is het ook wel, maar de hoofdzaak is, dat het door de 

Heilige Geest wordt aangeboden. 
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Als we dan rekening houden met al het voorgaande, kunnen we besluiten, dat Ef. 6: 17 ons leert, dat 

„een woord (rèma) Gods” een kort gezegde (of zelfs een goed begrepen en geplaatst woord, van 

Gods algemeen geschreven Woord (logos), een (geestelijk) zwaard is, dat ons door Gods Geest 

wordt aangeboden. 

 

Hierbij kunnen we denken aan de korte gezegden, die de Here Jezus uit de Schrift aanhaalde, en 

waarmee Hij op afdoende wijze de verzoekingen van de satan afweerde (Mat. 4: 1 - 11; Luk. 4: 1 - 

13). Maar, in de brief van Paulus kunnen we meer in het bijzonder denken aan zijn „gezegden” in 

verband met de nieuwe openbaring betreffende de Gemeente (waarvan Christus Zelf het Hoofd is) 

en haar positie aan de rechterhand Gods, in de overhemelse sferen. 

 

Bij Ef. 5: 26 hebben we nagegaan dat die Gemeente ook gereinigd wordt door dergelijke „gezeg-

den”. 

 

DE GROTE WOLK VAN GETUIGEN 
 

Wat bedoelt Heb. 12:1 met die wolk van getuigen rondom ons? De bedoeling is niet dat er gestor-

ven gelovigen ons als toeschouwers omringen. Het is door hun geloof dat ze getuigenis geven, Heb. 

11: 2, 39, en op deze wijze getuigen zijn. Ze zijn zo talrijk, dat ze als het ware een wolk vormen. In 

de geest omringen ze ons, zijn ze - als het ware - aanwezig. 

 

GELOOF EN DAAD 
 

Het schijnt wel alsof menig gelovige meent dat er niet meer dan geloof van hem gevraagd wordt. 

Alsof geloof een doel was en geen middel. Alsof er ook geen geloofswerken moeten zijn. 

 

David overwon Goliath door zijn geloof in God. Maar hoe gebeurde dat? Ging David neerzitten, 

zeggende dat hij geloofde dat God Goliath zou overwinnen? Neen, hij nam zijn slinger en vijf glad-

de stenen uit de beek. Hij zei niet tot Goliath: “God zal u slaan”, maar: “ik zal u slaan”. En David 

slingerde en doodde Goliath. David was een man van geloof, maar ook van daad. God werkte, maar 

door middel van David. 

 

Zo moet het ook in ons leven zijn. Het geloof moet het middel zijn om tot daden te komen. We 

moeten geloofswerken doen. In 2 Tim. 3:17 wijst Paulus er op, dat de mens Gods tot alle werk vol-

maakt toegerust moet zijn. Vooraf gaat in vs. 16 de wijze waarop dat te bereiken is: het nuttig ge-

bruik der Schrift. En vanzelf: de aanvaarding door geloof wat God ons biedt. Geloof zonder de wer-

ken is dood, zegt Jacobus. Dit geldt elke sfeer. Elke sfeer zal dus geloof én daad moeten vertonen. 

Elk lezer onderzoeke wat God in de kring waarin hij geplaatst is van hem vraagt tot uitwerking van 

zijn geloof. Dan zal dit gepaard gaan met daad. 

 

 

PASEN - OMERTELLEN – PINKSTEREN (1) 

Toen Israël voor de verstrooiing in zijn land woonde, werd er in het voorjaar tweemaal geoogst. 

Men begon vroeg met de gersteoogst die ongeveer met Pasen gelijk viel. Op de tweede dag van 

Pasen werd een eerste garf, een ,omer’ van de gersteoogst in de Tempel gebracht, terwijl op de 

Pinksterdag de tarwe rijp was en in de vorm van twee broden in de Tempel werd gebracht. 

„Zeven weken zult gij u tellen” tussen Pasen en Pinksterfeest, zeven sabbatten, daarna moest men 

de Here een vrijwillige schatting brengen nadat de HERE hen gezegend had in de beide oogsten van 

Pasen en Pinksteren, van gerst en van tarwe. 
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Mozes beveelt dit aan Israël, in Lev. 23: 15 en 16 over de tussenliggende volkomen sabbatten en in 

Deut. 16: 9 en 10 over de vrijwillige schatting. 

Het Omertellen verbond Pasen en Pinksteren tezamen. 

De Omer was een losse bundel gerstekoren, zo van de akker gehaald en haastig tot een garf gebon-

den, daarmede maakte de Priester dagelijks vóór het altaar zwevende bewegingen vanuit één cen-

trum naar alle richtingen en om hem heen. 

Het bedoelde te zijn een belofte voor de toekomst, de wijde toekomst. Deze zwaaiende bewegingen 

hadden haar eindpunt in Pinksteren, dat is de 50ste dag van de oogsttijd als de zeven weken zouden 

zijn volgeteld. 

Bij het Jodendom in de verstrooiing is zelfs, zonder tempel en priesterdom, ook dit Omertellen in 

gebruik gebleven, in de synagogen zowel als in de huizen. Elke dag van de Omer wordt zorgvuldig 

uitgeteld. 

Men spreekt dan hard op: 

„Heden is het de eerste dag van de Omer. 

Heden is het de tweede dag van de Omer. 

Tot de dag dat het Pinksterfeest vervuld is. 

Wanneer we nu lezen in Hand. 11: 19 (ongeveer 10 jaar na Pinksteren) dat men nog tot niemand het 

woord sprak dan alleen tot Joden, hoe kan dan Hand. 2 het begin der Kerk zijn? 

Onder deze traditie, die een onzichtbare, maar een zeer zware last is, heeft ook de vertaling geleden. 

Waar in het N.T. sprake is van de boven vermelde en jaarlijks weerkerende zeven sabbatten, heeft 

men in plaats van „één der sabbatten” „eerste dag der week” vertaald. Waardoor bijv. in 1 Kor. 16: 

2 de jaarlijkse vrijwillige schatting van Deut. 16: 9-11, een wekelijkse is geworden. Zie ook Hand. 

20: 7 waar Paulus in vers 16 zegt dat hij zich haast om in Jeruzalem het Pinksterfeest te kunnen 

vieren, en dus duidelijk „één der sabbatten” staat. 

Na de twee Joodse Hoogtijden in het voorjaar, volgt er als het ware een luchtledig; want het aller-

grootste oogstfeest der Joden, het Loofhuttenfeest, was in het najaar, de oogst van druiven en olij-

ven. 

De vervulling van dit grootste van Israëls feesten ligt nog geheel in de toekomst, het is het enige 

feest dat NIET BIJ ISRAËL ALLEEN beperkt zal blijven, wanneer Israël het straks, als het weer 

,GODS VOLK’ zal zijn, op de voorgeschreven wijze zal vieren. 

 

Dan stonden er de rijen van priesters die elkander de gouden emmers toereikten met water geschept 

uit de Siloamvijver. Dat water werd dan tegen het verzoeningsaltaar gestort om terecht te komen 

beneden in de beek Kidron. 

 

Dat was op de laatste, de grote dag van het feest. De vreugde steeg dan ten top, en men zong dan de 

zes verzen van Jes. 12 die de komende glorie van Israël te midden van de volken der aarde vertol-

ken! 

 

Op zulk een dag riep eenmaal de Heer Jezus: „Die in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stromen 

van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Joh. 7: 38. 

 

De vervulling van het Loofhuttenfeest zal pas aanvangen in het komende Koninkrijk na Israëls boe-

te en bekering en het uittreden van hun grote Hogepriester de grote Verzoendag. 
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Heden beleven we de vervulling der profetie van Ez. 37: „De dode beenderen voegden zich aaneen 

zoals zij bij elkander behoorden; - maar geest is er nog niet in hen. Voorts zeide Hij tot mij: Men-

senkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israël. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord 

en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.” 

 

Zo zal het volk straks spreken in de grote benauwdheid van Jak oh „Wee, want groot is die dag, 

zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.” 

Jer. 30: 7. 

 

„Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o Mijn 

volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij 

zult weten dat Ik de Here het gesproken en gedaan heb”. Ez. 37: 12-14. 

 

De kerken zijn ontstaan tijdens Israëls verstrooiing. Heeft Israël als volk een aardse roeping, er zijn 

meerdere roepingen. 

Job zegt dat ook de hemelen niet rein zijn in Gods ogen. En het valt op dat God bij de schepping 

van wat Hij hemelen noemde, NIET zegt dat het goed was. Gen. 1: 8. Ook zijn er gevallen engelen 

die gericht moeten worden. 1 Kor. 6: 3. Ook het huis des Vaders heeft vele verblijfplaatsen zei de 

Heer. (gr. tekst) Zo zijn er vele roepingen en verkiezingen, niet ten koste maar ten bate van het ge-

heel. 

 

Zelfs geeft God plaatsen BOVEN de hemelen aan Gods RECHTER, totdat in de verre en grootste 

toekomst alles onder EEN HOOFD tezamen zal zijn gebracht in Christus. Ef. 1: 9, 10. 

           

Gedurende het boek Handelingen ging het nog in de eerste plaats om Israël. „Bekeert u, want het 

Koninkrijk is nabij gekomen” zei Joh. de Doper. Maar Die na mij komt zal u (Israël) met de Heilige 

Geest en met vuur dopen. 

 

Het is alles zo puur Joods, daar zou geen heiden bij geduld zijn, toen op die Pinksterdag het vuur 

viel op die gelovige Joden, een klein groepje eerstelingen. Het vuur is na die ene keer ook nooit 

meer gezien. 

 

Bij zijn toespraak belooft Petrus wel de spoedige opstanding van David, zie vers 25, 29, 34 en de 

spoedige terugkomst des Heren als zij zich bekeren, zie hoofdstuk 3: 19 tot 21, maar het volk als 

zodanig bleef onwillig, daarom wacht de uitstorting op ,alle vlees’ tot de toekomstige ,Dag des He-

ren’. 9: 20. 

 

De volle oogsttijd toeft nog, daar moet eerst het nationale berouw aan vooraf gaan. 

 

Wanneer Paulus later in het boek Handelingen uitgezonden wordt tot de dienst der heidenen, is dit 

vooralsnog met geen ander doel dan om Israël tot jaloersheid te prikkelen: „Ik zal u tot na-ijver 

verwekken door wat geen natie is.” Deut. 32: 21. Maar de gelovigen van Israël moesten de Wet 

blijven houden, de gelovigen uit de heidenen alleen de vier noodzakelijke dingen. Hand. 15: 20. 

 

Ook op dit apostelconvent zien we hoe Jacobus nog steeds de wederoprichting van het huis van 

David verwacht, want eerst onder David zou God de twaalf stammen Israëls weer verenigen. Jer. 

30: 8, 9 …. Ez. 34: 22, 23, 24.... Ez. 27: 24, 25. Door deze verwachting houdt ook Paulus Joden en 

heiden gelovigen nog streng gescheiden. „Gelijk God een iegelijk geroepen heeft alzo wandele hij. 

Is iemand in de voorhuid geroepen, die late zich niet besnijden, is iemand als besnedene geroe-

pen, die trekke geen voorhuid aan. Alzo verorden ik in alle gemeenten.” Immers ook in het Ko-

ninkrijk zal Israël alleen wonen en met de volken niet geteld worden. 
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Wel hadden toen ook onbesnedenen gaven, maar deze hielden geen verband met een groot of klein 

geloof, maar de Heilige Geest deelde deze in het bijzonder toe gelijkerwijs Hij het wilde. 1 Kor. 12: 

11. Eigenlijk staat er: „Zoals Hij het had besloten. 

 

In het kort zouden we kunnen vaststellen dat het boek Handelingen geen maatstaf is voor ons en 

onze kerken. 

 

Toen de Here Jezus het Nieuwe Verbond met Zijn bloed had ingewijd, kon dit in werking treden. 

Het betreft echter Israël als centraal volk. 

 

De profetie zegt er van dat Israël onder het Nieuwe Verbond den Heer zal kennen van hun kleinste 

tot hun grootste. Jer. 31: 31-34. 

 

De Verbonden zijn immers van Israël? Rom. 9: 4. 

 

Het boek Handelingen had dan een overgang van het Oude naar het Nieuwe Verbond kunnen zijn. 

Vandaar dat we in de brieven gedurende die tijd geschreven, steeds lezen van ’s Heren spoedige 

wederkomst. 

Zo zegt bijv. de Hebreeënschrijver dat het Oude Verbond nabij de verdwijning was. Daarom, zegt 

hij: „Laat ons onze bijéénvergadering tot Urm (Gr. tekst) niet vergeten. ... als gij ziet dat de dag 

nadert. Want nog een zeer weinig tijds, en Hij die komt zal komen en niet vertoeven”. Hebr. 10: 

25, 37. 

Gelovig geworden Heidenen worden bij Israël ingelijfd, ingeënt op de Olijf, gelijk door de profeten 

was voorzegd. Jes. 56: 3-8. 

Paulus predikt overal eerst tot de verstrooide Joden en wendt zich pas daarna tot de Heidenen. Jes. 

49: 6. 

Men moet daarom in Handelingen nog geen Kerkgeschiedenis zoeken. 

Wanneer er bijv. op Pinksteren maar één onbesnedene in de Tempel was binnengedrongen, zou er 

een groot tumult zijn ontstaan, zoals later, toen men meende dat Paulus Tróphimus in de Tempel 

gebracht had en zo de heilige plaats ontwijd. Hand. 21: 27-30. 

De Hoogtijden die de Voorzienigheid Gods aan Israël gaf waren profetisch onderwijs tevens. Zo 

was Pinkster of wekenfeest een oogstfeest vroeg in het voorjaar en het Loofhuttenfeest, de volle 

oogst, in het najaar, waaraan negen dagen van berouw en inkeer, plus de grote Verzoendag waren 

vooraf gegaan. 

De vervulling dezer dagen voor Israël liggen nog in de toekomst. 

Ook wanneer Petrus op de Pinksterdag zegt dat zo de Heilige Geest zal worden uitgestort op ,alle 

vlees, mogen wij ons als geboren Heidenen dat niet toe-eigenen. We hebben ons al te veel van Isra-

el toegeëigend. 

Een vers eerder in Joël 2: 28 staat namelijk: „Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël 

ben, en dat Ik de Here uw God ben, en niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande 

worden.” 

Uit de vier volgende verzen blijkt dan, dat ,alle vlees de zonen en dochteren Israëls betreft, na de 

grote verdrukking van hen, het bekeerde overblijfsel, de grote oogsttijd. 
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Onze tussentijd, de tijd van Israëls uitvallen uit de geschiedenis, is echter niet van minder waarde. 

Bedenken wij alleen maar dat het Koninkrijk is voorbereid vanaf de grondlegging der wereld. Mat. 

25: 34. 

Maar het Lichaam van Christus is al uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, Ef. 1: 4. Dus 

vóór Adams val en vóór Israëls falen bestond dit Lichaam al in Gods voornemen der eeuwen. Ef. 3: 

11. 

I Iet wordt door Hem Zelf bekwamelijk tezamen gevoegd. Ef. 2: 21. - Ef. 4: 16. - Kol.  2: 19 - En 

wel tot prijs Zijner heerlijkheid! Dat staat er driemaal. Ef. 1: 6 en 12 en 14. 

          Mevr. E. W. Hiebendaal. 
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Uit de Schriften 
XXXV No. 4. APRIL 1963 

Het boek Openbaring 

door G. J. Pauptit. 

(Vervolg) 

B. Volgorde van Zegelen, Bazuinen, Schalen, 

B. 1. De eerste zes zegels. 

We menen dat de zegelen, bazuinen en schalen elkaar - zij het met enkele tussentonelen - opvolgen. 

Het zevende zegel ontplooit zich in zes bazuinen, de zevende bazuin in zeven schalen, deze laatsten 

voeren tot het einde. Het eerste zegel valt kort vóór het einde van het vijfde rijk van Daniël 2, het 

tweede, derde en vierde zegel bewerkt de ondergang. Dan komen de vier dierrijken van Dan. 8 op 

en begint al weldra de eerste vervolging, en vallen de eerste martelaren van die tijden, Matt. 24: 9- 

11. Na het zesde zegel volgt een stilte van een half uur in de hemel. Intussen is de tijd voortge-

schreden tot de zeventigste jaarweek van Dan. 9. Dan volgen in de eerste helft daarvan de zes ba-

zuinen en in de tweede helft de zeven schalen, die de zevende bazuin vormen. 

Ziehier het overzicht van het geheel. 

 

De 7 zegelen.  

lste zegel 

2
e
   zegel 

3
e
   zegel 

4
e
   zegel 

5
e
   zegel 

6
e
   zegel 

Openb.       6: 1, 2. 

Openb.        6:3, 4. 

Openb.        6:5, 6. 

Openb.        6:7, 8. 

Openb.        6: 9-11. 

Openb.        6: 12-17. 

 

Stilzwijgen van ½ uur in de hemel 

 

Het 7
e
 zegel wordt gevormd  door de 7 bazuinen  

Het zevende 

Zegel 

 

De zeventigste  

Jaarweek 

 

 

 

 

De 7
e
 

bazuin 

1
e
 bazuin 

2
e
 bazuin 

3
e
 bazuin 

4
e
 bazuin 

5
e
 bazuin 

6
e
 bazuin 

7
e
 bazuin 

 

 

1
e
 schaal 

2
e
 schaal 

3
e
 schaal 

4
e
 schaal 

5
e
 schaal 

6
e
 schaal 

7
e
 schaal 

Openb. 8: 6,7 

Openb. 8: 8, 9 

Openb. 8: 10, 11 

Openb. 8: 12, 13 

Openb. 9: 1-12      1
e
 Wee 

Openb. 9: 13-21    2
e
 Wee 

Openb. 11: 15-19  3
e
 Wee 

Wordt gevormd door de 7 schalen 

 

Openb. 16: 1, 2 

Openb. 16: 3 

Openb. 16: 4-7 

Openb. 16: 8, 9 

Openb. 16: 10, 11 

Openb. 16: 12-14 

Openb. 16: 17-19, 21 
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Men neme de tijd vanaf de opening van het eerste zegel tot het uitgieten van de laatste schaal niet te 

kort. Het laatste deel staat vast, nl. de zeventigste jaarweek van Daniël, dus zeven jaar. Daarin val-

len o.i. de bazuinen en schalen. Als we het geheel “een dag” zouden mogen noemen en deze op 

veertig jaar zouden mogen stellen (veertig is het getal der beproeving), dan zou de tijd en de heer-

schappij van de rijken van Dan. 8 en Openb. 13 drie en dertig jaar in beslag kunnen nemen, wat niet 

onaannemelijk is. Echter het getal veertig staat hier niet vast, het is een veronderstelling; zeker is, 

dat alles zijn tijd nodig heeft, al zal alles veel sneller gaan dan vroeger. Met enige tientallen jaren 

zal men rekening moeten houden. 

 

1. Het eerste zegel 

Openb. 6:1,2. 

 

“En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier Dieren zeggen 

met de stem als van een donderslag: Kom! En ik zag en zie, een wit paard en die er op zat had 

een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”. 

 

Wie is de ruiter op het witte paard? 

 

Nu, komende tot de zegelen, vinden we dat de eerste vier door paarden uitgebeeld worden. De 

vraag is wat deze voorstellen, T.o.v. het tweede, derde en vierde wordt dit aangegeven: zwaard, 

honger, dood, maar niet t.o.v. het eerste, daar staat geen enkele aanwijzing bij en zo heeft dit aan-

leiding gegeven tot meerdere meningen. Veelal ziet men hierin de zegetocht van het evangelie door 

de wereld, de witte kleur doet denken aan iets heiligs, de pijl aan schoten van het Woord, die het 

hart der mensen raakt, 

 

We kunnen hiermee niet instemmen. Ten eerste leert de Schrift ons niets van een zegetocht van het 

evangelie. Men meent deze wel te vinden in Matt. 28 en gelooft dat de wederkomst niet zal plaats 

vinden vóór alle volken het evangelie gehoord zullen hebben, wat men meent te kunnen bewijzen 

met Matt, 24: 14, maar ondanks negentien eeuwen zendingswerk zijn er nog steeds meer heidenen 

dan christenen, en dan leert de Schrift dat er (na de Wederkomst) gezonden moet worden naar Tar-

sis, Pul en Lud, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, d.i.: kustlanden die “Mijn gerucht 

niet gehoord hebben”, daar zal ’s Heren heerlijkheid dan nog verkondigd moeten worden, Jes, 66: 

19. 

 

Met die wereldzending en bovenal met de wereldchristianisatie zij men dus zeer voorzichtig. Wel 

worden duizenden bereikt, maar miljoenen niet. We zien niet in dat het evangelie een triomftocht 

heeft volbracht, en geloven dat we in het witte paard niet de loop van het evangelie moeten zien. 

Daarbij komt dat deze verklaring die van de kerkhistorische visie is, die we afwijzen. 

 

Wat stelt het witte paard dan voor? We menen dat de zaak in eens opgelost wordt als we Openb. 6 

naast Matt, 24 leggen. Wat we in dat laatste in eenvoudige bewoordingen lezen, wordt in Openb. 6 

in symbolische taal uitgedrukt. 

 

Matt. 24 De zes zegelen  Openb. 6 

Vs. 4, 5 1. Valse christussen  Vs. 1, 2 

„ 6, 7  2. Oorlogen   „ 3, 4 

„ 7  3. Hongersnoden  „ 5, 6 

„ 7  4. Pestilentiën   „ 7, 8 

„ 8-28  5. Martelaren   „ 9-11 
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„ 29, 30 6. Tekenen aan de hemel „ 12-17 

 

Uit dit staatje blijkt dat Matt, 24 de gehele periode der zes zegelen omvat. Beide hoofdstukken uit 

Matt. en Openbaring spreken van dezelfde gebeurtenissen. De Here wenste dat het geslacht Zijner 

dagen niet voorbij zou mogen gaan totdat al deze dingen zouden worden, d.i. aanvangen te geschie-

den (de S.V. is hier te sterk met haar: zullen geschied zijn), In Luk. 21: 32, de paralleltekst, staat dit 

ook. Eerst als ze geschied zijn, is er sprake van een vervuld zijn, Luk. 21: 24, wat dus iets anders is. 

  

Als we zo Schrift naast Schrift leggen, is de ruiter op het witte paard niet de gang van het evangelie 

- hoe zou dat kunnen daar de zegelen pas in de eindtijd komen - maar een gezant van Satan, geen 

bode van God: Hij symboliseert de hele actie van hen, die zeggen: Ik ben de Christus, dus die van 

valse christussen en valse profeten, die grote tekenen en wonderen zullen doen, zo zelfs dat zij, als 

het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden, Matt. 24: 24. Satan wil ook een wereld-

rijk stichten, schijnbaar een van vrede, maar de pijl en de boog zijn dingen, die voor de oorlog zijn 

gemaakt, niet voor de vrede. 

 

Deze actie zal niet onvoorbereid komen. Ze wordt in onze dagen al voorbereid. De vredesbeweging 

als de vredesidee neemt toe. Straks staan een menigte predikers op om de wereldvrede te prediken. 

Deze zullen zich eerst tot Israël richten, het zijn waarschijnlijk Israëlieten, maar zijn daartoe niet 

beperkt, want, evenals de drie volgende ruiters niet tot Israël beperkt zullen zijn, zo ook de witte 

ruiter niet. Weerstand is er niet. Aanloop en voortzetting gaan uitstekend, waar hij komt, vindt hij 

gehoor en dit legt weer de basis voor nieuwe overwinningen. Overal eert men hem, men geeft hem 

zelfs een kroon en zo trekt hij overwinnend verder. We geloven dat dit witte paard reeds begint te 

rijden in het vijfde rijk van Daniël 2. 

 

2.Het tweede zegel 

Openb. 6: 3, 4. 

 

“En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede Dier zeggen: Kom, En het tweede, 

een rood paard kwam en hem die er op zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en 

dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”. 

 

Dit is de symbolische uitbeelding van Matt. 24: 7: Gij zult horen van oorlogen en geruchten van 

oorlogen. Deze schijnen zich buiten Israël af te spelen en betrekking te hebben op een algemene 

opstand van vele rijken. “Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk” We 

geloven dat het hier de ondergang betreft van het vijfde rijk en daardoor de zee ontstaat van Dan. 7. 

Uit de chaos komen dan de vier Beestrijken op, deze worden niet meer verstoord dan door de komst 

des Heren, daarom zal de zee ontstaan vóór die rijken beginnen en zien we in deze algemene op-

stand de ondergang van het vijfde rijk van Dan. 2. 

 

3.Het derde zegel  

Openb. 6: 5, 6. 

 

„En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde Dier zeggen: Kom. En ik zag en zie een 

zwart paard en die er op zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te mid-

den der vier Dieren zeggen: Eén maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een 

schelling, en breng geen schade toe aan de olie en de wijn” 

 

Het zwarte paard duidt de honger aan, zijn weegschaal versterkt dit beeld. Eén maat tarwe was de 

gewone dagelijkse voedselhoeveelheid voor een slaaf, dit volgens Romeinse geschriften (Odyss. 19: 

27, 28; Athen. 3: 20; Herod. 6: 57; 7: 187, 231; en Anab, 1: 5, 6; Thucyd. 4: 16). De gewone prijs 

voor zon maat was het achtste deel van een penning, een denar (wat de Nwe Vert. overzet door: 
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schelling), zodat de prijs in deze hongersnood acht maal zo hoog was geworden. In Ciceros tijd (die 

van Augustus) kon men zelfs zestien maat tarwe daarvoor kopen, in Trajanus' tijd (weer later), zelfs 

20 maten. Hier, onder dit zegel slechts één maat. Wie een gezin heeft, heeft méér nodig en moet 

zich met een soort van mindere kwaliteit tevreden stellen: hij kan drie maten gerst krijgen voor één 

schelling, Grieks: een penning, wat ongeveer veertig cent was. 

 

Beschadig de olie en de wijn niet. Men houdt deze twee voor luxe gebruiksmiddelen en meent dan 

dat ze alleen voor de rijken bestemd moesten blijven. Dit staat er niet bepaald, men kan de tekst 

aldus opvatten: Wees heel zuinig bij wijnen,  olieoogst, zodat er niets verloren ga. Dat deze wijn en 

olie zeker ook duur in prijs zullen worden, kan men echter wel aannemen. 

 

4.Het vierde zegel  

Openb. 6: 7, 8. 

 

“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde Dier zeggen: Kom. En ik 

zag, en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was (de) Dood, en het Dodenrijk volgde 

achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het 

zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”. 

 

Het vierde paard en zijn ruiter stellen de werking van de Dood voor. Dit paard brengt pestilentie, 

d.i. allerlei besmettelijke ziekten. Volgens de S.V. worden deze genoemd in Matt. 24: 7, maar 

slechts enkele handschriften hebben hier dit woord; de Nwe Vert. laat het weg. Luk. 21: 11 heeft het 

echter wel. Nwe Vert. pestziekten. Deze geeft de Nwe Vert. In Openb. 6 aan door: de zwarte dood, 

het Gr. heeft alleen dood. In de Evangeliën zijn niet genoemd de wilde dieren. Dat gedierte zal dus 

zo toenemen dat men er een plaag in zal zien. Zij zullen de weerlozen overvallen, de gewonden en 

stervenden verslinden. Men zal er een grote plaag in zien, anders waren ze hier niet apart genoemd. 

 

Het vierde deel der aarde. In die tijd kan de aarde naar berekening van thans zeker 4 tot 5 miljard 

bewoners hebben. Als we het oosten zouden uitschakelen met zijn méér dan 1 miljard, tevens Afri-

ka, zou voor het Beestrijk mogelijk 1 miljard overschieten. Het vierde deel zou dus 250 miljoen 

zijn. Liggen de verhoudingen nog anders, dan stijgt dit aantal. 

 

Voor het Dodenrijk (dat hier gebruikt wordt, en niet de „Hel” der S.V.) zie men ons werk “Van 

Dood en Opstanding”. Het woord komt 11 maal in het N.T. voor, in de Openb. 4 maal: 1: 18; 6: 8; 

20: 13,14. 

 

5.Het vijfde zegel  

Openb. 6: 9, 10. 

 

“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren 

om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zei-

den: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan 

hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd ge-

zegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede 

dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij”. 

 

Men mene niet, dat Johannes aflijvige “zielen” ziet, geestelijke schimmen zonder lichamen. Het is 

een Hebraïsme, een Hebr. uitdrukking voor personen; wij gebruiken die nu nog als we zeggen, dat 

het zielenaantal van een plaats zoveel bedraagt. Abram verwierf zielen in Haran, de koning van So- 

dom vroeg de zielen terug. 
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De zielen, die Johannes ziet, zijn de gemartelde heiligen, die Gods woord niet wilden prijsgeven; 

wellicht worden hier de “orthodoxe Joden” bedoeld, die vasthouden aan hun O.T. waarvan ze ge-

tuigden. Het altaar is dat waarop zij gedood zijn, zij zijn er onder begraven. Johannes hoort hen roe-

pen. Dat roepen is voor velen een bewijs, dat zij bewust voortleven. Voor ons is het een symbolisch 

roepen. Om te kunnen spreken moeten er organen zijn, moeten die van binnen uit bewogen kunnen 

worden en dit kan niet als de levensgeest is uitgegaan. Pas de opstanding kan dit teruggeven. Dat 

roepen dezer zielen is eigenlijk het roepen der levenden, die zich afvragen wanneer God aan deze 

doden recht zal doen, 

 

De witte gewaden, die zij krijgen, is mede symboliek. Deze doden worden niet letterlijk daarmee 

bekleed: het is hun rechtvaardiging, zij zijn nergens aan schuldig geweest en in de opstanding zal 

dit zeker blijken. Dit wordt Johannes (en door hem zijn lezers) duidelijk gemaakt. Tevens dat het nu 

nog niet geschieden zal. Het is pas de eerste vervolging die plaats heeft, er zullen er nog meer vol-

gen en zo zullen er nog meer vallen, hun mededienstknechten en broeders. Pas als ook de laatste 

schaal is uitgegoten, zal de heilige en waarachtige Heerser hun bloed wreken aan hun pijnigers en 

moordenaars. 

 

6.Het zesde zegel 

Openb. 6: 12-17. 

 

“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon 

werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen 

op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn vijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind ge-

schud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland 

werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend 

en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en iedere vrije verborgen zich in de holen en de rot-

sen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het 

aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag 

van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” 

 

Hierin zien we de grote beweging in de natuur en de werkingen in de hemel. Men kan dit niet sym-

bolisch opvatten, het is alleen letterlijk te verstaan. Te denken aan een politieke hemel of een religi-

euze, of er politieke dingen op aarde in te zien als bijv. de Franse revolutie, is ijdele fantasie. Er 

staat dat er een seïsmos plaats heeft, dit betekent echter veel meer dan een aardbeving, het is een 

complete ommekeer. 

 

Hoe we het losrukken van bergen en eilanden moeten zien, blijft evenzo een moeilijkheid. Enerzijds 

worden alle bergen losgerukt, anderzijds verbergen velen zich in de bergen en rotsen en vragen deze 

of zij op hen willen vallen. Dus is het “alle bergen” een relatief „alle”. De mensen van die tijd zul-

len dit meemaken en beter verstaan. 

 

Er ontstaat een geweldige schrik: koningen, groten (civiel- beambten van de staat), oversten (mili-

taire machthebbers), rijken, machten, knechten (slaven) en vrijen zoeken beschermingen in de holen 

en rotsen der aarde en vragen deze op hen te vallen en te verbergen voor Hem, die op de troon zit en 

voor het Lam, dat toornt. Zij gevoelen dat er nog meer komt: de grote dag van zijn toorn. Wat deze 

inhoudt, weten zij niet, maar zij vragen zich af of er wel iemand dan kan bestaan, Zij zeker niet. 

 

Al is die geweldige ommekeer er in hemel en op aarde, het einde is er nog niet. Er blijft nog meer te 

oordelen, het zevende zegel komt nog en dit omvat nog zeven jaar. 

 

In Matt. 24: 8-13 zegt de Here, dat deze tijd er is na de oorlogen, hongersnoden en aardbevingen - 

deze zijn slechts het begin der (geboorte)weeën : „Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en 
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zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen 

velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.” 

 

Over de Schriftuurlijke betekenis van het werkwoord „kennen” 
 

door S, Van Mierlo, 

 

De Grieken gebruikten het werkwoord “ginosko” vooral in de zin van het verstandelijk kennen, 

door zintuiglijke waarneming, maar ook voor het kennen van personen door omgang met deze, 

 

In het O.T. moeten we vooral letten op het werkwoord “jada”, dat in de Septuagint meestal wordt 

vertaald door „ginosko”, Hier is de betekenis meestal een kennen door ervaring. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan vinden we in Deut. 9: 24, waar Mozes tot het volk Israël zegt: “Weerspannig 

waart gij tegen de Here, zo lang ik u ken”. Die kennis betreft niet een zuivere waarneming, maar 

een ervaring door nauwe omgang met hen. 

 

Het kennen van God is ook geen theoretische, Filosofische kennis, maar wordt verworven door on-

dervinding in het leven. God had zich in zijn macht aan Israël geopenbaard, zowel door zijn be-

schikkingen (verbonden) en beloften, als door zijn tuchtigingen (Deut. 11: 2-7), Maar in het alge-

meen kenden (of „erkenden”) ze de Here niet (Hos, 11: 3), niettegenstaande zijn daden en zijn uit-

nodiging Hem te kennen (Deut. 8: 5: 29: 5, 6), Dit kennen veronderstelt dat men Hem erkent als de 

zich openbarende God, en dat men Hem „vreest” en zijn wil doet. Zo bewees de vader van Jojakim 

dat hij God kende door recht te doen ervaren aan de ellendige en arme (Jer. 22: 16). 

 

Laat ons nu overgaan tot het kennen, door God, van de mens. Deze kennis is een volkomen kennis 

van de mens, van zijn gedachten en neigingen, in het verleden, het heden en in de toekomst. Want 

Gods kennis hangt niet af van de tijd. Hij kent alles “van te voren”. Zo kende Hij reeds Jeremia, 

voordat deze in de moederschoot was gevormd (Jer. 1: 5). 

 

Men heeft echter aan het kennen van mensen door God, soms de betekenis willen hechten van „ver-

kiezen” of „uitverkiezen”, en daarvoor verwezen naar Gen. 18: 19; Ex. 33: 12; Jer. 1: 5; Amos 3: 2; 

Hos. 13: 5. Daarom heeft men dan ook aan het werkwoord „ginosko” in het N.T. de betekenis van 

„uitverkiezen” willen geven. Hier moet men echter zeer voorzichtig zijn, want het „kennen” door de 

Here kan wel in verband staan met een uitverkiezing, maar wil zelf niet „uitverkiezen” zeggen. 

 

Laat ons allereerst Ex. 33: 17 bekijken: „Ik ken u bij name”. De „naam” betreft het wezen van een 

schepsel, en het kennen „bij name” van Mozes, duidt dan ook op het volkomen kennen van zijn 

wezen. Zoals blijkt uit Ex. 3 en 4, had Mozes daarbij op aanschouwelijke wijze zijn vreze Gods 

getoond. Daarom had Mozes genade gevonden in Zijn ogen (Ex. 33: 12 en 17). Het is duidelijk dat 

men hier bij het woord “kennen” niet moet denken aan een willekeurige uitverkiezing. 

 

In het geval van Israël, als volk, had de Here dit volk uit verkoren tussen de andere volken, om tot 

zegen te zijn voor die andere. Daarom hield Hij zich vóór alles bezig met dit volk, en “kende” het 

ook in deze zin (Amos 3:2), namelijk door zijn handelen met hen en door de wijze waarop ze rea-

geerden. Het kennen staat hier dus wel in verband met de uitverkiezing, maar duidt daarom die uit-

verkiezing zelf niet aan. Zoals Hos. 13:5 zegt, had de Here dit volk ook op dergelijke wijze in de 

woestijn gekend. Wat zeker niet wil zeggen, dat Hij Israël toen pas had uitverkoren. 

 

Voor wat betreft Gen. 18: 19; “Want Ik heb hem (Abraham) gekend”, kan men zeggen dat, vol-

gens Gen. 17, de Here Abraham had uitverkoren om tot zegen te zijn voor alle mensen. Daarom 

hield God zich op bijzondere wijze met hem bezig en “kende” Abraham in deze zin. Dit “kennen”, 

die omgang, had onder meer tot doel, dat Abraham zijn zonen en zijn huis zou gebieden de weg des 
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Heren te bewaren door gerechtigheid en recht te doen. 

 

Het blijkt dat men bij het gebruik van “kennen” steeds moet denken aan een omgang van God met 

iemand, en dat die omgang het gevolg kan zijn van een uitverkiezing, maar dat dit woord zelf niet 

“uitverkiezen” betekent. 

 

Des te meer omdat voor „verkorene” en “verkiezen” de Hebreeuwse tekst steeds de termen “bachir” 

en “bachar” gebruikt (in de Septuagint vertaald door „elektos” en „eklego”). Zo lezen we in Neh. 9: 

7 dat de Here Abraham verkoren heeft, in Ps. 106: 23 dat Mozes Gods verkorene was, in Deut. 7: 6 

dat de Here het volk Israël had verkoren uit alle volken, enz. Het uitverkiezen wordt dus door het 

werkwoord “bachar” aangeduid en niet door “jada” (kennen). 

 

Bovenstaand kort onderzoek zal ons helpen de juiste betekenis te hechten aan het werkwoord „gi-

nosko” in het N.T. Als men alle schriftplaatsen nagaat waar dit woord wordt gebruikt, blijkt dat het 

niet verwijst naar een theoretisch, verstandelijk “kennen” door zuiver zintuiglijke waarneming, 

maar een kennen door ondervinding, door omgang, door handelen en leven. Dit woord duidt dus op 

een levensgemeenschap en daarom kan het (zoals “jada” bijv. in Gen. 4: 1) voor geslachtelijke ge-

meenschap gebruikt worden (Mat. 1: 25). 

 

Laat ons nog enkele teksten van het N.T. nagaan: 

 

Joh. 10: 14 „Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij”. Het betreft een 

kennis door omgang.  

 

Rom. 3:17 „en de weg des vredes kennen zij niet”. De vorige verzen spreken inderdaad over hun 

handelingen, hun houding: bloed vergieten, verwoesting en ellende. 

 

1Kor. 1: 21 „de wereld ..........  door haar wijsheid God niet gekend heeft”. Ze had geen levensom-

gang met God, geen vreze Gods, al had ze mogelijk een theoretische kennis van een abstracte 

„God”. 

 

2Kor. 5: 21 „Hem, die geen zonde gekend heeft”. De Here Jezus kende wel de zonde in het alge-

meen, maar had er geen gemeenschap mee. 

 

Gal. 4: 9 „Nu gij echter God hebt leren kennen”. Het betreft hier de gerechtvaardigden, de zonen 

Gods, die in nauwe geestelijke gemeenschap stonden met God. Ze werden in hun leven geleid door 

Gods Geest (Rom. 8: 14) en kenden God door zijn inwerking. 

 

Nergens heeft „ginosko”“ de betekenis van „verkiezen”. Dit begrip wordt uitgedrukt door het 

werkwoord „eklogè”, dat, zoals reeds gezegd, overeenstemt met het Hebreeuwse „badar”. Daarom 

betreft het „te voren kennen” (proginosko) niet een „te voren uitverkiezen”. Dit werkwoord vinden 

we in:  

 

Hand, 26: 5 „daar zij sedert lange tijd van mij weten” (namelijk door het handelen van Paulus). 

 

Rom. 8: 29 „Want die Hij te voren gekend heeft”. We komen hierop terug. 

 

Rom. 11:2 „God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren gekend heeft”.  

 

Het betreft hier niet de uitverkiezing van Israël, maar hun handelen: profeten gedood, altaren om- 

vergehaald, enz. (vs. 3). Niettegenstaande die zondige wandel, heeft God zijn volk niet verlaten. 
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1Petr. 1: 20 „Hij (Christus) was van te voren gekend”. Het gaat niet over zijn uitverkiezing, maar 

over het weten dat Hij de Vader zou doen kennen, d.w.z. Gods Beeld zijn. 

 

1Petr. 3:17 „Geliefden, daar gij het nu van te voren weet”. Dit heeft natuurlijk niets te stellen met 

uitverkiezing. 

 

We halen nog de twee teksten aan, waar „prognósis” (voorkennis) word gebruikt: 

 

Hand. 2: 23 „Deze (Jezus), naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd”. 

 

1 Petr. 1: 2 „de uitverkorenen naar de voorkennis van God”. In de Griekse tekst staat echter in vers 

1 „de uitverkorenen” vlak vóór „vreemdelingen”: „de uitverkoren vreemdelingen, die in de ver-

strooiing zijn”. J. R. Rotherham vertaalt dan ook als volgt: „to chosen pilgrims of a dispersion” en 

zo ook ongeveer de herziene Engelse vertaling. „Naar de voorkennis” volgt dus op „verstrooiing” 

en niet op „uitverkorenen”. Maar, hoe ook, „voorkennis” betekent niet „te voren verkiezen” daar het 

afzonderlijk van dit laatste wordt gebruikt. 

 

Laat ons nu Rom. 8:29 bekijken. Bij elke uitleg moet men zich allereerst afvragen tot wie de woor-

den gericht zijn. Hier betreft het niet alle gelovigen, maar zij die (na de wedergeboorte) der zonde 

gestorven zijn, en dan ook „in Christus” vrij gemaakt zijn van de wet der zonde (Rom. 8: 2). Vóór 

ze, door Gods genade, in de positie van „zonen Gods” werden geplaatst, kende God hun houding 

t.o.v. Hem. Hij bestemt ze daarom te voren tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, roept ze 

en rechtvaardigt ze door hun sterven met Christus. Ze zullen ook deel hebben aan de groepsop- 

standing aan het einde van de tegenwoordige aioon, en dan verheerlijkt worden. 

 

Aantekeningen bij Fil.. 1:20-25 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Bij de uitleg van dit schriftdeel, moet men op het volgende letten: 

 

1. De Schrift leert niet dat een „onsterfelijke ziel” het lichaam verlaat bij de dood. De doden „sla-

pen”, zijn onbewust. Voor wat betreft hun bewustzijn, telt de tijd niet en zo verloopt er voor hen 

geen tijd tussen het sterven en de opstanding. Maar wel volgens de tijdrekening van de levenden. 

 

Evenmin als bij de gewone, dagelijkse slaap, is er bij de doodslaap een onderbreking in de geeste-

lijke gemeenschap met Christus. 

 

2. Reeds in 2 Kor. 5 spreekt Paulus van drie bestaanswijzen: 

a. de tegenwoordige (opaardse huis), 

b. de doodstoestand: „ontkleed”, 

c. die, na de opstanding: „overkleed”. 

 

Paulus hoopte toen nog te zullen leven bij de wederkomst des Heren en dus niet „ontkleed” te zijn. 

Het sterfelijke zou dan verslonden zijn door het leven. Uit het sterfelijke lichaam uitwonen, zou dan 

geweest zijn: bij de Here inwonen. 

 

3. In Fil.. 3 wil de Apostel Christus „gewinnen” en in Hem bevonden worden. Hij wil Hem „ken-

nen”, en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens. Door gelijkvormig te worden 

aan de dood van Christus, d.i. de doodstoestand, hoopte hij te komen tot de uitopstanding uit de 

doden. Dit is een prijs, die hij hoopte te behalen, door het volgen van de door God afgebakende 
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weg. Dan zou zijn lichaam der vernedering veranderd worden gelijkvormig aan het lichaam der 

heerlijkheid van Jezus Christus. 

 

4. In Fil. 1 spreekt Paulus van zijn banden (v. 7, 13, 14, 29) en in Fil. 3: 10 van het lijden. In Fil. 

2 handelt hij over de gezindheid, die ook in Christus Jezus was: vernedering en lijden waarop ver-

hoging volgt. 

 

Laat ons nu Fil. 1: 20-25 onderzoeken: 

 

Fil. 1: 20. „Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door 

dood”. 

 

Dood is de vertaling van thanatos, de doodstoestand. Waarschijnlijk denkt hij aan martelingen, die 

hem tot de dood zouden kunnen voeren, en door welke hij Christus zou groot maken. 

 

Fil. 1: 21. „Want voor mij te leven (is) Christus, en te sterven (is) gewin.” 

 

„Te leven” en „te sterven” duiden geen toestanden aan, zoals „leven” en „dood” van het vorige vers. 

Beide „te leven” en „te sterven” zijn werkingen, die plaatshebben vóór de eigenlijke dood. 

 

Gewoonlijk duidt het woord „sterven” de laatste ogenblikken aan vóór de dood, maar Paulus ge-

bruikt dit werkwoord ook in verband met zware beproevingen, die lang kunnen duren. In 2 Kor. 6: 9 

zegt hij bijv. „als stervend en zie, wij leven”. In 1 Kor. 15: 3 schrijft hij zelfs: „Ik sterf elke dag”, 

verwijzende naar het „in gevaar” van vs. 30 en het vechten met „wilde dieren” van vs. 32. Deze 

uitdrukking „wilde dieren” is een spaakfiguur voor boze mensen. Inderdaad, verwijst Paulus hier 

waarschijnlijk naar wat we in Hand. 19: 22-40 lezen over de vervolging te Efeze, waar hij gevaar 

liep te worden gedood. Ook de uitdrukking „Ik ben uit de muil van de leeuw verlost” van 2 Tim. 4: 

17 is een figuurlijke uitdrukking. Men kan niet denken aan een letterlijke leeuw, want Paulus was 

een Romeinse burger, en als zodanig kon hij niet veroordeeld worden in de arena tegen een leeuw te 

vechten. 

 

Laat ons ook nog wijzen op 2 Kor. 1: 8,9 en 4: 11. In deze laatste Schriftplaats lezen we: „Want 

voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd”. 

 

We herhalen dus, dat „te sterven” in Fil. 1: 21 een werking betreft die plaatsheeft vóór de doodstoe-

stand waarover Paulus in vs. 20 sprak. 

 

Het „gewin” betreft Paulus, niet Christus. Want, ten eerste is dit de grammaticale zin, en ten tweede 

wijst “gewin” op een loon en niet op een „verdienste”, iets waarop men recht heeft, In Fil. 3: 8 zegt 

Paulus dat hij Christus wou „winnen”, namelijk als onverdiend loon ontvangen. 

 

Door zijn lijden kan hij Christus grootmaken en alzo een prijs winnen. Zijn doods toestand kon 

Christus niet groot maken, en was zeker geen gewin voor Paulus. Wel zijn sterven, namelijk zijn 

lijden en mogelijk tot de dood toe gemarteld worden. 

 

Fil. 1: 22. „Maar als te leven in (het) vlees, dit (is) voor mij vrucht van werk en wat ik zal kiezen 

verklaar ik niet”. 

Zijn leven in de bestaanswijze der vernedering zou, door zijn werk vrucht dragen. In die bestaans-

wijze zou hij kunnen kiezen tussen het blijven leven en het sterven, want door beide kon hij Chris-

tus groot maken. In Rom. 14: 8 schreef de Apostel: „Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn 

des Heren”. 
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Maar Paulus wil niet kiezen, of tenminste verklaart hij niet wat hij zou kiezen. Het Griekse werk-

woord „gnorizo” wordt door hem steeds gebruikt in de zin van „bekend maken” of „verklaren”. Zie 

bijv. Fil. 4: 6; Ef. 1: 4. 

 

Fil. 1: 23. „Maar ik word gedrongen uit de twee, hebbende het verlangen tot-in het ontbonden 

worden en het zijn met Christus, want dit is veel beter”.  

 

Over de vertaling „gedrongen” van het werkwoord „sunecho” is men het algemeen eens. Paulus 

gebruikt het bijv. in 2 Kor. 5: 14: „Christus dringt ons”. Maar wel bestaat er verschil van mening 

door het gebruik van het voorzetsel „ek” (uit): „gedrongen uit”. Men kan dan veronderstellen dat de 

Apostel uit „de twee”, namelijk het leven of het sterven, wordt gedrongen tot het zoeken naar een 

andere oplossing. Hiertegen kan ingebracht worden, dat „ek” ook de betekenis kan hebben van 

„daarvoor” of „daarna” (bijv. Mat. 27: 7), of van „van” (Joh. 4: 6), of van „aan” (Mat. 12: 33), of 

van „naar” (Mat. 12: 37). In Op. 9:18 komt dit voorzetsel tweemaal voor, en wordt eerst door 

„door” en dan door „uit” vertaald. Men zal moeten toegeven, dat de strikte betekenis „uit” niet 

steeds bewaard wordt; dikwijls krijgt het meer de betekenis van „op grond van” Mat. 12: 33 moet 

zeker gelezen worden „want op grond van zijn vrucht kent men de boom”, en Mat. 12: 37 „Want 

op grond van uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden”, In dergelijke gevallen wordt de oor-

zaak van iets aangeduid. 

 

Maar, hoewel „uit” in Fil. 1: 23 dus misschien met letterlijk wil zeggen dat Paulus uit de twee ge-

drongen wordt tot een derde oplossing, toch leidt de betekenis „op grond van” (of mogelijk „door”) 

tot dezelfde conclusie: Hij wilde niet verklaren welke van de twee hij zou kiezen, maar juist op 

grond van dit dilemma werd hij er toe gedrongen een betere oplossing te vinden. 

 

Inderdaad, beide gevallen betreffen nog de vleselijke bestaanswijze en wat Paulus steeds in het 

zicht had was de nieuwe bestaanswijze, na de verandering van het lichaam of na de opstanding, 

want dan zou hij bij de Here inwonen, met Christus zijn. In vs. 23 drukt hij duidelijk dit verlangen 

uit: hij wil ontbonden worden, los komen te staan van de zwakheid en sterfelijkheid van het vlees en 

zó met Christus zijn. Dit is veel beter. 

 

De eigenlijke betekenis van het werkwoord “analuo” is inderdaad “losmaken”. In Luk. 12: 36 wordt 

het wel vertaald door “wederkeren”, maar het betreft in de eerste plaats een zich “losmaken” van de 

bruiloft, dat slechts, als gevolg heeft het naar huis wederkeren. Het verwante woord „analusis” is 

vertaald door „verscheiden” in 2 Tim. 4: 6 en betreft ook hier de losmaking of het ontbonden wor-

den van de vleselijke bestaanswijze. 

 

Dat we deze betekenis moeten aanvaarden, blijkt overigens ook uit het volgende vers: 

 

Fil. 1: 2-1. „maar nog in het vlees blijven is nodiger om uwentwille”. 

 

Men ziet dat het kontrast hier wel degelijk is: ofwel in het vlees blijven, namelijk met een lichaam 

der vernedering (of het nu ook het leven ofwel het sterven betreft in deze bestaanswijze), ofwel er 

van ontbonden worden en een lichaam der heerlijkheid hebben. 

 

Maar, al zegt Paulus hier nu op besliste wijze wat hij persoonlijk zou verlangen, toch is hij bereid in 

het vlees te blijven ter wille van zijn broeders, als God het zo wil hebben. “En in deze overtuiging 

weet ik, dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in 

het geloof verblijden”. 
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In de verzen 22 tot 24 vinden we dus de volgende contrasten: 

 

1.  (1a leven    )   beiden in de vleselijke bestaanswijze, vóór 

       (1 b sterven)   dood en opstanding.  

2.      de verheerlijkte bestaanswijze na de opstanding.

 

Tussen 1a en 1b verklaart Paulus niet wat hij zal kiezen. 

Tussen 1 en 2 verklaart hij dat hij de tweede mogelijkheid verlangt. 

 

Nu moeten we nog even terugkomen op het „met Christus zijn” van vs. 23. In de tijd waar Paulus 

deze brief schreef, was de wederkomst van Christus niet meer nabij, dus was er geen sprake meer 

voor Paulus nog in leven te zijn bij die wederkomst, en kon hij er niet op rekenen dat zijn vleselijk 

lichaam veranderd zou worden, zonder door de dood te gaan. Het verkrijgen van een lichaam der 

heerlijkheid kon dus alleen geschieden door een opstanding. In vs. 23 verklaart de Apostel niet aan 

welke opstanding hij denkt, de nadruk ligt hier alleen op de toekomstige losmaking van uit de ster-

felijke bestaanswijze. Maar uit het derde hoofdstuk blijkt, dat hij toen hoopte te komen tot de uitop-

standing uit de doden, de individuele opstanding, die in zekere mate overeenkomt met die van 

Christus, daar hij in vs. 10 spreekt van het gelijkvormig zijn aan de dood van Christus en van de 

kracht van zijn opstanding. Men ziet dus, dat het verlangen uitgedrukt in Fil.. 1: 23 niet in verband 

staat met het “met Christus” zijn door de groepsopstanding bij de wederkomst van Christus op aar-

de, maar wel door de uitopstanding uit de doden, kort na zijn sterven en vóór die wederkomst. 

 

 

VOLMAAKT IN CHRISTUS 
 

Als Paulus over het zoonschap spreekt, over de hemelse sfeer, over de nieuwe schepping, gebruikt 

hij steeds de uitdrukking “in Christus-Jezus”. 

 

In de overhemelse sfeer, die der volmaaktheid, gaat hij verder en spreekt dan ook in Kol. 1:28 van 

het volmaakt stellen in Christus-Jezus. Het is niet meer eenvoudig “in Christus-Jezus”, maar vol-

maakt in Christus-Jezus”. (Volmaakt is hier de vertaling van „teleion”). 

 

Als een gelovige tot Christus’ Lichaam behoort, dat is hij tot volheid (peplèromenoi) geslacht in 

Hem (Kol. 2: 10). 
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Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

B 2. Het zevende zegel zijn de zeven bazuinen. 

 

Het zevende zegel valt uiteen in de zeven bazuinen, wat blijkt uit het feit, dat deze direct volgen na 

het zesde zegel. De bazuinen zijn in twee groepen te delen: de vier eerste en de drie laatste, deze 

heten “weeën”. 

 

Eerste Tussentoneel. 

 

Het zevende zegel en de stilte. 

Openb. 8: 1-5. 

 

“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur 

lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven”. 

 

Deze stilte heeft méér te betekenen dan alleen een pauzering. Ze kentekent de tijd tussen het gebed 

en het antwoord. Op aarde is er onafgebroken het geschrei: zij roepen dag en nacht; in de hemel zal 

het verhoord worden. Dat blijkt uit de volgende verzen. 

 

“En er kwam een andere sterke engel, die met gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en 

hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven mèt de gebeden van alle heiligen op het 

gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk steeg uit de hand van de engel voor 

Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en 

wierp het op aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.” 

 

Van de andere engel wordt niet gezegd wie hij was, men zie er niet de Here zelf in, die wordt in dit 

Boek nooit als engel aangeduid. 

 

Als we ons het toneel in de hemel nu voorstellen, zijn we in de hemelse tempel, waarvan de aardse 

een tegenbeeld was en zien we een gouden wierookaltaar staan. Aan de engel wordt nu veel wie-

rook gegeven, dat hij voegt bij de gebeden der heiligen, waarop de rook met de gebeden der heili-

gen opstijgt voor Gods troon. De gebeden der heiligen ontvangen hun geur en aanneming door toe-

voeging van de wierook van Christus' verdiensten, al wordt Hij niet genoemd. Als gebeden en wie-

rook Gode een welaangename geur zijn gebleken, en het vat leeg is, neemt de engel het, vult het 

met vuur en werpt het op de aarde; deze ontvangt een boodschap van oordeel, want er klinken don-

derslagen en stemmen, er worden bliksemstralen gezien en er is een aardbeving voelbaar. 
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Deze zijn ook een antwoord aan de roepers om hulp: God zal ter wraak komen. 

 

1.De eerste bazuin. 

Openb. 8: 6, 7. 

 

“En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de 

eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde 

geworpen, en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde 

en al het groene gras verbrandde” 

 

Dit vers wordt door de uitleggers die Openbaring kerkhistorisch willen verklaren, verschillend uit-

gelegd. Een hunner meent, dat de eerste bazuin de strijd van de Gothen onder Alarik en die der 

Vandalen onder Radagais tegen het West- Romeinse rijk weergeeft. (Elliott) Maar wat zegt dit vers 

daarvan? Een ander zegt: de “bomen” zijn “vorsten en grote mannen”, het “gras” betekent mensen-

macht en roem.(Wordsworth) 

 

Een derde zegt: “De verhevenen, op de voorgrond tredenden en hogen zijn de “bomen”, het groene 

“gras” de jongen, de zwakken en de grijsaards (Darby). 

 

Weer een ander beweert, dat de “bomen” de apostelen en grote leraars zijn, het “gras” de gewone 

christenen (Paralus). 

 

Nog een ander zegt, dat deze bazuinen een totaal beeld der gerichten geeft maar dat hij een bijzon-

dere verklaring van de onderdelen niet wenselijk acht( Alford). 

 

Men ziet hoe ver men uiteen loopt. 

 

Liever dan een dezer verklaringen te volgen, nemen we ook dit vers zoals het er staat. Er is geen 

enkele noodzaak van de woorden iets anders te maken. De aarde is de aarde, in het bijzonder die 

welke door het Monsterrijk wordt ingenomen. Er komt hagel en vuur neer met bloed vermengd. Als 

men de Egyptische plagen letterlijk neemt, vinden we in de zevende hagel en vuur; hier in vs. 7 

komt er ook nog bloed bij. Bij de zevende plaag werd al het kruid en het geboomte geslagen, Ex. 9: 

22-32, hier verbrandt het derde deel der bomen en al het gras. Volgens Joël 2: 3 zal God wonderte-

kenen geven: bloed en vuur, deze bazuin toont daar iets van. Men neme ze, zoals ze er staat. 

 

2.De tweede bazuin. 

Openb. 8: 8, 9. 

 

„En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg, brandend met vuur in de 

zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de 

zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel der schepen is vergaan” 

 

Ook dit vers heeft veel verklaringen. Dr. Bullinger geeft er enigen van. Eén zegt: de berg van vuur 

is Satan, de zee zijn de volken, het sterven der vissen is de vervolging en doden der christenen, het 

vergaan der schepen is het uitroeien der gemeenten. 

 

Een tweede (Elliott): De berg is Ganzerik en zijn Vandalen, die door de Hunen uit hun woonplaat-

sen verdreven werden, de zee hun stromen door Frankrijk en Spanje en zwemmen over naar Afrika, 

waar zij zich vestigden, de vernietiging der vissen hun plundering van de naburige eilanden en kus-

ten. 
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Een derde: de zee is de kerk met haar doopwater, de berg een grote ketterij, het bloed het verval 

door een grote dwaling, het sterven der vissen het verderven der zielen, de ondergang der schepen 

het ineenvallen der kerken. 

 

Een vierde: De zee is het Galilese meer en dit staat voor Palestina, de berg is Keizer Vespasianus, 

de vissen de Joden, de schepen de steden van Palestina. 

 

Een vijfde: De zee is de zuivere leer, de berg de waardigheid der prelaten (kerkvorsten), het vuur de 

eergierigheid der bisschoppen, het bloedrode water de invoering van de valse leer, de vissen de 

geestelijken en monniken, de schepen de dragers van het evangelie. 

 

Een zesde: De berg is Rome, zijn branden: de verbranding van Rome door Alarik, de brandende 

schepen: de plundering van Rome. 

 

Een zevende: De zee is een gebied van verwarring en anarchie, dat niet onder een vaste regering 

staat en daarin komt dan een grote verandering, de met vuur brandende berg stelt een heerschappij 

voor die zelf onder het gericht van God staat en ook voor anderen aanleiding wordt tot het gericht. 

 

Vanzelf kunnen de hier boven genoemden niet allen juist zijn, dus welke zullen we aanvaarden? Of 

maar geen enkele, en alleen aanvaarden wat er staat. Want wat hebben we hier, in een profetie, van 

doen met Vespasianus, Alarik, Radagais, Rome, de Gothen, de Vandalen, de prelaten of de duivel. 

God spreekt van een vurige massa als een berg (dat is dus geen eigenlijke berg), van schepen en een 

zee, welke laatste we letterlijk nemen. Alle orthodoxe Bijbellezers en verklaarders geloven dat het 

water in Egypte in bloed veranderde, waarom nu ook niet aannemen dat dit nogmaals, maar op veel 

groter schaal, geschieden zal? Rest de vraag: wat is deze zee? Het kan de Middellandse Zee zijn, 

daarmee waren Johannes’ lezers het meest bekend, maar de uitwerking kan ook de Atlantische Oce-

aan betreffen, die een der belangrijkste zal zijn in het Monsterrijk en ook andere zeeën. 

 

3.De derde bazuin. 

Openb. 8: 10, 11. 

 

“En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de he-

mel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster 

wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en velen van de mensen stier-

ven van het water, omdat het bitter geworden was”. 
 

Dat sterren van de hemel vallen, blijkt reeds uit 6: 13. Hier gaat het echter over een bijzondere ster, 

die blijkbaar kleiner is dan een berg, want zij wordt bij een fakkel vergeleken. Sommige uitleggers 

denken aan een komeet of meteoor. Zij brandde als een fakkel, d..i aan één einde, niet zoals “de 

berg” aan de gehele oppervlakte. 

 

Vanzelf is hier ook weer van alles van gemaakt; sommigen houden de ster o.a. voor Mohammed, 

Simon de Tovenaar, Arius, Cerinthus, Pelagius, Eleazer, Josephus. Van al deze kunnen we vragen: 

wat was de hemel, waaruit zij vielen, wat was hun val, hoe brandden zij, hoe maakten zij de rivieren 

en bronnen bitter, zo bitter als zij zelf waren? Wanneer werden zij met de naam Alsem of Absinth 

genoemd? Op al deze vragen is geen redelijk antwoord te geven, waaruit blijkt dat de stelling on-

juist is. We nemen daarom ook dit woord letterlijk, maar andermaal: voor de toekomst. 
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4.De vierde bazuin. 

Openb. 8: 12. 

 

“En de vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel 

van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en 

de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.” 

 

Tekenen in zon en maan zijn aangekondigd, Luk. 21: 25; Matt. 24: 29; Mk. 13: 24. Hier ziet Johan-

nes er enigen van. 

 

Anderen vinden we in de Profeten, Jes 5: 30; Amos 8: 9; Zef. 1: 14, 15, 16. De verduistering hier is 

nog slechts voor een derde deel, later wordt het een volkomene. 

 

Inleiding tot de vijfde bazuin. 

Openb. 8:13. 

 

“En ik zag en hoorde één arend vliegen in de middenhemel, die met luider stem zeide: Wee, wee, 

wee, die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog 

bazuinen zullen” 

 

Het is hier geen engel, maar een arend die Johannes ziet en hoort vliegen. Voor “arend” is wellicht 

nog beter te lezen; gier. Nu leven gieren meest in groepen, daarom is het opmerkelijk, dat er staat: 

één (telwoord) gier of één enkele gier. - De middenhemel ligt tussen de lucht en de derde hemel -. 

De gier spreekt, een soortgelijk wonder als de ezelin van Bileam. 

 

5.5. De vijfde bazuin. Het eerste wee. 

Openb. 9: 1 - 12. 

 

“En de vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar 

werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg 

rook op uit de put als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk (de lucht) werden ver-

duisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen te voorschijn en hun werd 

macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan 

het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, 

maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hadden. En hun werd 

gezegd, dat zij hen niet zouden doden maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maan-

den lang, en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens 

steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden en zij zul-

len begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was 

als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud 

en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar 

en hun tanden waren als van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens wanneer vele paarden ten strijde dra-

ven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des 

afgronds, zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. 

Het eerste wee is voorbijgegaan, zie, nog twee weeën komen hierna”. 

 

De uit de hemel gevallen ster is een engel Engelen worden in Job 38: 7 sterren genoemd. De put des 

afgronds is zeker wel de woonplaats der demonen. De demonen van de man die er een legioen had, 

vroegen niet in de afgrond te moeten varen, Luk. 8: 28-31. 
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Men onderscheide deze put van de Hades of het Dodenrijk, van de Tartarus waarin engelen geke-

tend met banden der duisternis bewaard worden, 2 Petrus 2: 4, en van de Gehenna. Uit deze put 

kunnen demonen na opening nog vrij opstijgen. Uit de put nu komen „sprinkhanen” op, maar als 

men de beschrijving er van leest, ziet men dat het geen echte sprinkhanen zijn, maar heel vreemd-

soortige wezens: paard, mens, leeuw, schorpioen is in hen verenigd. Gewone sprinkhanen eten gras 

en planten op, deze zijn tot een ander doel bestemd: zij grijpen de mensen aan, die het zegel van 

God aan hun voorhoofd niet hebben. Dit zijn er tallozen, want er zijn slechts 144.000 verzegeld. Zij 

doden de mensen niet, zij steken ze alleen evenals schorpioenen doen. Nu is de steek van een 

schorpioen hoogst pijnlijk en zo zal die van deze wezens ook zijn. Dit gaat vijf maanden zo door. 

De mensen vinden dit ontzettend en begeren de dood boven het leven, maar zullen hem niet vinden. 

Zij worden nu in vier verzen beschreven. In vers 7 en 8 hun voorste deel: zij lijken op paarden, die 

tot de oorlog bereid zijn, ze zijn dus fiere oorlogspaarden en geen kleine insecten, zij hebben kronen 

op het hoofd, die van goud lijken (maar het dus niet zijn), hun gezicht heeft echter niet het uiterlijk 

van dat van een paard maar van een mens, ze hebben lang haar als vrouwenhaar, maar geen men- 

sen- maar leeuwentanden. Vers 9 beschrijft het middendeel: zij zijn geharnast en gevleugeld; als zij 

vliegen, veroorzaakt dit een groot gedruis alsof een grote troep paarden het oorlogsveld op snelt. 

Vs. 10 beschrijft hun achterdeel: zij hebben staarten als schorpioenen, d.i. met een angel aan het 

eind. Zij staan onder bevel van een koning, wat gewone sprinkhanen niet doen, Spr. 30: 27; deze is 

Satan, wiens naam in twee talen gegeven wordt: Abaddon en Apollyon die beide „Verderver” 

betekenen. 
 

Van deze „sprinkhanen” spreekt ook Joël. Slaan we deze profeet op, dan vinden we van deze dieren 

sprake in hfdst. 1 en 2. 

 

Vele uitleggers menen dat in deze beide hoofdstukken geen eigenlijke maar figuurlijke sprinkhanen 

aangeduid worden, waaronder zij dan oprukkende legers verstaan, die het land binnen zullen vallen 

en het uitplunderen. Zij ontlenen hun bewijsgronden vooral aan hfdst. 2. Wie echter hfdst. 1 goed 

naleest, zal tot de conclusie komen, dat hier over letterlijke sprinkhanen gesproken wordt. Deze 

hebben wijnstok en vijgenboom afgevreten; er is geen spijs- en drankoffer meer voor het Huis des 

Heren, het koren is verwoest, de most verdroogd, de olie is flauw geworden, d.i. weggeslonken, de 

oogst is verloren gegaan, Joël 1: 9-11- Dit is gebeurd door grote droogte, zie vs. 18-20, en juist in 

zulke tijden zijn sprinkhaanplagen op zijn hevigst. Joël zegt van deze plaag: „Wat de rups (Nwe 

Vert.: knager) heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten en wat de sprinkhaan heeft overge-

laten heeft de verslinder afgegeten en wat de verslinder heeft overgelaten, heeft de kruidworm 

(kaalvreter) afgegeten” vs. 4. We zullen hierbij niet moeten denken aan vier verschillende soorten 

dieren maar één soort, de sprinkhaan, die met vier verschillende namen wordt genoemd om zijn 

vernietigingswerk te illustreren. Het Oosten is rijk aan benamingen voor sprinkhanen. 

 

Joël 1 is te realistisch om aan figuurlijke sprinkhanen te denken, bijzonder het weren van spijs- en 

drankoffer van het Huis Gods, 1: 13, wijst op de letterlijke knaagdieren. 

 

In Joël 2 is het anders. In 1: 15 wordt de verwoesting gezien als voorbode van de dag des Heren: 

“Ach, die dag, want de dag des Heren zal komen als een verwoesting van de Almachtige” in 2: 1 

is het “de dag des Heren komt, want hij is nabij.” 

 

Dan wordt een beschrijving gegeven van een andere „sprinkhanenplaag”, maar deze is toekomstig 

in „een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis een groot en 

machtig heer desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelve niet meer zijn zal tot in jaren van 

vele geslachten”. 

 

„Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiters zo zullen zij lopen, zij zullen 

daarhenen springen als een gedruis van wagens  als een machtig volk dat in slagorde gesteld 
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is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Als helden zullen zij lopen, als krijgslie-

den zullen zij de muren beklimmen …  ook zullen zij de ander niet dringen, zij zullen daarhenen 

trekken elk in zijn baan …. zij zullen in de stad omlopen, zij zullen klimmen in de huizen, zij zul-

len door de vensters inkomen als een dief”.  
 

Men leze het geheel na, Joël 2: 1 - 14, en men zal zien dat het een uitzonderlijk iets is, dat de pro-

feet ziet. In zijn dagen kwamen er gewone sprinkhanen, maar wat hij dan ziet is er van ouds (Hebr.: 

van eeuwigheid) niet geweest. „De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht“. 

 

Wij menen dat Joël 2 en Openbaring 9 elkaar aanvullen. Joëls „sprinkhanen” beklimmen de muren, 

klimmen in de huizen, plaatsen waar voor gewone sprinkhanen geen voedsel te vinden is, maar 

waar ze omlopen als helden en de mensen ze vrezen. 

 

Ook Zefanja voorzegt: “En Ik zal de mensen bang maken, want zij hebben tegen de HERE gezon-

digd,” 1: 15, 17. 

 

Joël 1 is vervuld, Joël 2 nog niet, maar voor hem gaan de beelden in elkaar over: “als de Hof van 

Eden is het land voor hem en achter hem is het een woeste wildernis,” 2: 3. Dit is het gezicht dat 

nog nawerkt, maar de demonische sprinkhanen, mogen gras noch bomen beschadigen. Men kan 

zeggen, dat de kaalgevreten grond van hfdst. 1 nog dient om het vreemde leger naar de steden te 

zien oprukken, dit is een bewijs van de ineenvloeiing der gezichten. In wezen past hij met zijn wil-

dernis hier niet in, tenzij men de werking van de eerste bazuin in rekening brengt. 

 

Over het woord „Tholedoth” in het hoek Genesis 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Aan het woord “Tholedoth”, dat het eerst voorkomt in Gen. 2: 4 (en in de Nwe Vert. door „geschie-

denis” wordt weergegeven), heeft men verschillende betekenissen gehecht. Een onderzoek betref-

fende deze term in het boek Genesis heeft een zeker belang, omdat het aanwijzingen kan geven over 

de wijze waarop de eerste hoofdstukken ingedeeld moeten worden en over hetgeen in die delen be-

handeld wordt. 

Men weet, dat de meningen hierover verdeeld zijn. Velen denken dat het tweede hoofdstuk een 

tweede scheppingsverhaal zou bevatten, behorende tot de „bron J”, terwijl het eerste verhaal uit de 

„bron P” voortgekomen zou zijn. De verdeling tussen die twee verhalen zou dan als volgt zijn: 

 

 Gen. 1: 1-2: 4a Eerste scheppingsverhaal. 

 Gen. 2: 4b-3: 24 Tweede scheppingsverhaal 

 

De zinsnede hfdst. 2: 4a „Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen 

werden”, zou dan een onderschrift zijn voor het daaraan voorafgaande verhaal. 

 

Maar, volgens anderen, zou het gebruik van een onderschrift in strijd zijn met het Hebreeuwse taal-

eigen. Volgens dezen zou het aanwijzend voornaamwoord „dit” steeds wijzen op hetgeen volgt. 

Overigens is het een feit, dat de inhoud van het tweede hoofdstuk niet pleit ten voordele van de ge-

dachte, dat het werkelijk een tweede scheppingsverhaal zou zijn. Men denkt daarom niet aan twee 

dergelijke verhalen en maakt de volgende verdeling: 

 

 Gen. 1: 1-2: 3 Het scheppingsverhaal. 

 Gen. 2: 4-3: 24 Verdere beschrijving van de reeds geschapen aarde. 

 

Het eerste deel van Gen. 2: 4 wordt dan beschouwd als een opschrift voor hetgeen volgt. 
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Bij deze zienswijze doet zich een moeilijkheid voor, omdat men dan niet goed weet wat men moet 

beginnen met het tweede deel van dit vers: „Ten tijde dat de Here God aarde en hemel maakte”. 

 

Waar geen van beide opvattingen voldoening geven, is het de vraag of er geen betere oplossing ge-

vonden kan worden, We menen, dat deze zich vanzelf voordoet als men goed let op het gebruik van 

het aanwijzend voornaamwoord „dit” (of „deze”), in verband met het voegwoord „en”. Daarbij 

moet men ook goed rekening houden met de betekenis van de term „Tholedoth”, 

 

We willen nu eerst de aandacht vestigen op het gebruik van het voegwoord „en” in de eerste hoofd-

stukken van Genesis, 

 

Van Gen. 1: 2- 2: 3 beginnen alle verzen met „en” in de Hebreeuwse tekst. Verder ook van hoofd-

stuk 2: 5-4: 26, met uitzondering van 2:11, 24; 3: 5, 16, 19: hoofdstuk 4: 7, 12, 14, 24, maar hier is 

er geen werkelijke onderbreking in het verhaal. Onder meer wijst de opvolging van de zeven „da-

gen” er op, dat het gebruik van „en” een chronologische volgorde aanduidt. Wanneer dit voegwoord 

dus in het begin van een zinsnede wordt gebruikt, ligt het voor de hand te vermoeden, dat we over 

iets nieuws gaan lezen, iets dat later gebeurd is. De verzen hfdst. 2: 4 en 5: 1, 2 beginnen niet met 

„en” en vormen een duidelijke onderbreking. We moeten onderzoeken welke de betekenis is van 

die onderbrekingen. 

 

Laat ons nu een aantal schriftplaatsen nagaan, waar het aanwijzend voornaamwoord „dit” (of „de-

ze”) gebruikt wordt, hetzij met of hetzij zonder het voegwoord. 

Om niet beïnvloed te worden door vooropgestelde meningen in verband met de scheppingsgeschie-

denis en de betekenis van de term “Tholedoth”, zal het wenselijk zijn vooraf andere schriftplaatsen 

te bekijken. In de eerste plaats komt Gen. 36 in aanmerking, omdat het voornaamwoord „deze” 

dikwijls gebruikt wordt. Verder ook bijv. Gen. 46, Ex. 6, Num. 26 en 27, en Jozua 12. 

 

      Gebruik van „deze”               Gebruik van “en deze” 

 

Gen. 36: 5, 10, 12, 13b, 15,  Gen. 36: 1, 9, 13a, 14, 17a, 

16a en b, 17b en c, 18b, 19a,  18a, 19b, 23, 24, 25, 26, 31, 40 

20, 21, 27, 28, 29, 30, 43.   

Gen. 46: 15, 18, 22, 25.  Gen. 46: 8. 

Ex. 6: 13a en b, 14, 18. 23, 24  Ex. 6: 15. 

Num. 26: 7, 14, 18, 22, 25,  Num. 26: 36, 57. 

27, 30, 34, 35, 37a en b, 41,  Num. 27: 1. 

42a en b, 47, 50, 51, 58, 63.  Jozua 12: 1, 7. 

 

Men bemerkt, dat “deze” zeer dikwijls gebruikt wordt zonder “en”, en bij nader onderzoek blijkt dat 

het steeds (op enkele uitzonderingen na) terugwijst op hetgeen vooraf gaat. Daartegen wijst “en 

deze” steeds op hetgeen volgt. Dit contrast is vooral treffend, wanneer beiden “deze” en “en deze” 

in hetzelfde vers worden gebruikt. Zoals bijv.: 

 

Gen. 36: 13a “En deze waren de zonen van Rehuël: Nahath, Zerah, Samma en Mizza”; 

    13b “deze waren de zonen van Ezau’s vrouw Basmath” (de moeder van Rehuël). 

    17a “En deze waren de zonen van Rehuël, de zoon van Ezau: de stamhoofden Nahath,  

  Zerah, Samma en Mizza”; 

    17b “deze waren de stamhoofden van Rehuël in het land Edom”; 

    17c “deze waren de zonen van Ezau’s vrouw Basmath”. 

    18a “En deze waren de zonen van Ezau's vrouw Oholibama: de stamhoofden  

  Jehus, Jaëlam en Korach”; 
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    18b “deze waren de stamhoofden van Ezau’s vrouw Oholibama”. 

 

We schreven hierboven: “op enkele uitzonderingen na”. Deze uitzonderingen (Gen. 36: 10, 20; Ex. 

6: 13a; Num. 26: 42) vindt men in de Masoretische tekst, maar niet in de Samaritaanse en meestal 

ook niet in de Septuagint. Men kan dus werkelijk in vermelde teksten “en deze” lezen i.p.v. “deze”. 

 

Er blijven dus eigenlijk slechts drie uitzonderingen (in bovenstaande 67 gevallen), nl. Gen. 36: 19, 

27 en 28. In de eerste tekst vinden we eerst „deze” en daarna “en deze”, terwijl toch in beide geval-

len terug wordt gewezen naar hetgeen reeds werd vermeld. Maar het gebruik van “en” in vers 19b 

verklaart zich, omdat hier beiden de zonen en de stamhoofden worden vermeld. “En” heeft in dit 

geval geen chronologische betekenis. Voor wat de twee andere betreft, is „en” uitgevallen. Maar de 

overeenkomst met vers 23, 24, 25 toont aan, dat er ook “en” zou moeten staan. 

 

Laat er ons op wijzen dat beide Leviticus en Numeri eindigen met: „Deze zijn de geboden“ wat 

natuurlijk verwijst naar wat reeds vooraf ging. 

 

De conclusie van dit eenvoudig onderzoek is dus niet twijfelachtig: 

 

1. Wanneer “deze” alleen gebruikt wordt, betreft het iets waarover in het voorgaande al sprake  

 was. 

2. Wanneer er “en deze” staat, wijst het op hetgeen volgt. 
 

Laat ons deze regel nu toepassen op de schriftplaatsen van het boek Genesis waar de term „Thole-

doth” wordt gebruikt: 

 

Gen. 2: 4a “Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde, toen zij geschapen werden” 

5: 1       “Dit is de geslachtslijst van Adam”. 

6: 9       „Deze is de geschiedenis van Noach”. 

10:1       “En deze zijn de nakomelingen der zonen van Noach”. 

10: 32       “Deze zijn de geslachten der zonen van Noach”. 

11: 10       “Deze zijn de nakomelingen van Sein”. (Septuagint „en deze”). 

11: 27       “En deze zijn de nakomelingen van Terah”. 

25: 12       “En deze zijn de nakomelingen van Ismaël”. 

25: 19       „En deze is de geschiedenis van Isaak”. 

36: 1       “En deze zijn de nakomelingen van Esau”. 

36: 9       “En deze zijn de nakomelingen van Esau”. 

27: 2     “Deze is de geschiedenis van Jacob”. 

 

Vóór we over de term “Tholedoth” handelen vestigen we de aandacht op Gen. 10: 1 en 32, waar 

bevestigd wordt, dat “en deze” wijst op hetgeen volgt (hier de “nakomelingen” van de zoon van 

Noach), en “deze” op hetgeen vooraf gaat. Voor wat betreft Gen. 37: 2, wijst vers 1 (“Jacob echter 

woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaän”) erop, dat het 

voorgaande hoofdstuk de „Tholedoth” is van Jacob tot op zijn wonen in Kanaän. 

 

In bovenstaande aanhalingen hebben we de term “Tholedoth” weergegeven zoals in de Nwe Verta-

ling, maar we moeten nu de betekenis van dit woord nader onderzoeken. 

 

De term „Tholedoth” wordt door verschillende Nederlandse woorden weergegeven. Zie hier de lijst: 

 

         Statenvertaling           Nieuwe Vertaling. 

Gen. 2: 4   geboorten    geschiedenis 

         5: 1    geslacht    geslachtslijst 
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         6: 9 geboorten    geschiedenis 

       10: 1 geboorten    nakomelingen 

       10: 32 geboorten    geslachten 

       11: 10 geboorten    nakomelingen 

       11: 27 geboorten    nakomelingen 

       25: 12 geboorten    nakomelingen 

       25: 19 geboorten    geschiedenis 

       36: 1 geboorten    nakomelingen 

      36: 9 geboorten    nakomelingen 

      37: 2 geschiedenissen   geschiedenis 

 

Men bemerkt dat de Statenvertaling de voorkeur geeft aan „geboorten”. De grondbetekenis van 

„Tholedoth” stemt inderdaad ongeveer overeen met die van het Nederlandse „voortbrengingen”. In 

de Duitse taal spreekt men van „Zeugungen”, „Erzeugung” of „Erzeugnis”. In afgeleide zin, kan 

men ook denken aan de geschiedenis van die „voortbrengingen”. 

 

Waar ons voorgaande onderzoek in verband met het gebruik van „deze” en „en deze” er ons toe 

leidt ook in verband met het woord „Tholedoth” soms te rekenen met iets dat in het voorgaande van 

de tekst reeds gezegd werd, en soms met iets dat nog moet volgen, wordt het duidelijk dat „Thole-

doth” ofwel de „voortbrenging” (of „wording”) kan betreffen van iets of iemand (waarover in het 

voorgaande reeds sprake was), ofwel de „voortbrenging” (in de zin van „nakomelingen”, „geslach-

ten” of „afstamming”) waarover daarna eerst sprake zal zijn. 

 

Zo wordt in Gen. 10: 1, 11: 10, 27; 25: 12, 19; 36: 1, 9 (waar „en deze” gebruikt wordt) gehandeld 

over de nakomelingen die daarna worden vermeld; terwijl in Gen. 10: 32 (waar „deze” staat) sprak 

is van de reeds vermelde geslachten. 

 

Tot zover bestaat er geen moeilijkheid. Maar nu moeten we de schriftplaatsen nader onderzoeken, 

waar alleen „deze” gebruikt wordt en die dus verwijzen naar hetgeen reeds in het voorgaande werd 

vermeld. 

 

Gen. 2 ; 4a betreft de wordingsgeschiedenis waarover Gen. 1: 1-2: 3 handelt. Het is daarom zeer 

gepast dat er staat: „toen zij geschapen werden”. 

 

Waarom echter het vermeende „doublet”: „Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte”? 

Het is zeer goed mogelijk dat Gen. 2: 4a het onderschrift was van een eerste document, terwijl het 

vermeende „doublet” het opschrift was van een tweede document, dat een geheel nieuw verhaal 

bevat. 

 

Waar het eerste hoofdstuk van Genesis reeds spreekt van de schepping van de mens in het alge-

meen, en het gebruik van het voegwoord „en” in het begin van de Hebreeuwse tekst van Genesis 2: 

5 op een chronologische volgorde wijst, kunnen we verstaan, dat - gedurende een tijd van onbe-

paalde duur - er nog steeds geen mens bestond om de aarde te bewerken. De volgende verzen (in 

het bijzonder vers 14) maken het daarbij duidelijk, dat er geen sprake meer is van de aarde in het 

algemeen, maar van een zeer beperkte landstreek (Eden), waar onder meer de Tigris en de Eufraat 

vloeiden. Pas toen „formeerde” (niet „schiep”) God de welbepaalde Mens Adam (vers 7) en plaatste 

hem in de hof van die streek om daar de aarde te bewerken (vers 15). 

 

Gen. 5:1. Deze tekst luidt letterlijk: „Dit (is het) boek (van de) Tholedoth (van) mens”. De afwe-

zigheid van het voegwoord „en” leert ons, dat dit vers verwijst naar hetgeen al over het mensdom in 

het algemeen werd vermeld, namelijk zijn „wordingsgeschiedenis”. Dat het in de verzen 1 en 2 niet 

gaat over de bijzondere Mens Adam, blijkt uit de inhoud zelf: „Ten dage dat God de mens schiep, 
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maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods: man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en 

noemde hem „mens”. Hier wordt tweemaal het woord „scheppen” gebruikt zoals voor het mens-

dom in het algemeen in Gen. 1: 27; en van deze mens in het algemeen wordt ook gezegd, dat hij 

naar het beeld Gods geschapen werd en dat God hen mannelijk en vrouwelijk schiep. Gen. 5: 1 en 

2a verwijzen dus naar Gen. 1: 27, 28 en niet naar het bijzonder „formeren” (niet „scheppen”) van 

Adam, zoals dit wel het geval is in Gen. 2: 7. 

We kunnen dus Gen. 5: 1 en 2a beschouwen als het onderschrift van wat vooraf gaat. Het geeft een 

kort overzicht van de schepping van het mensdom in het algemeen. Gen. 5: 2b kan dan (zoals Gen. 

2: 4b) het opschrift zijn van hetgeen volgt, om de samenhang aan te duiden tussen (mogelijk) twee 

afzonderlijke documenten. 

 

Pas daarna wordt er gesproken over de nakomelingen van Adam. Men leze in Gen. 5: 1 „Dit is het 

boek van de wordingsgeschiedenis van de mens (namelijk van het mensdom in het algemeen)”. De 

geschiedenis van Adam begint in vers 3. 

 

Gen. 6: 9. De afwezigheid van het voegwoord „en” leert ons, dat dit vers terugwijst naar de „wor-

dingsgeschiedenis” van Noach en niet in verband staat met zijn nageslacht. Het is het onderschrift 

van het voorgaande. Het tweede deel van dit vers begint niet met „en”, het maakt deel uit van dit 

onderschrift. 

 

Past in vers 10 vinden we het vervolg van de geschiedenis van Noach, daar dit vers met “en” begint. 

 

Gen. 10: 32. Dit vers vormt het onderschrift van hetgeen vooraf gaat, namelijk de „wordingsge-

schiedenis” van de zonen van Noach. 

 

Gen. 37: 2. Het begin van dit vers vormt duidelijk het onderschrift van hetgeen vooraf gaat namelijk 

de „wordingsgeschiedenis” van Jacob (vóór zijn aankomst in Egypte). Het tweede deel begint met 

de geschiedenis van Josef. Gen. hoofdstuk 36 betreffende Esau is een parentese. 

 

We menen dus te mogen besluiten, dat het goed acht geven op het gebruik van het voegwoord “en”, 

evenals het in acht nemen van de twee betekenissen die de term „Tholedoth” kan hebben (hetzij 

„wordingsgeschiedenis” hetzij „nakomelingschap”), toelaten verschillende delen van het boek Ge-

nesis op de juiste wijze van elkaar af te scheiden en beter te begrijpen. Daarbij wordt het ook duide-

lijk, dat er geen sprake is van twee scheppingsverhalen. 
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XXXV No. 6. 

 

Uit de Schriften
 

XXXV   No. 6   JUNI 1963.

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

6. De zesde bazuin 

Openb. 9: 13-21. 

 

“En de zesde engel blies de bazuin en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden al-

taar, dat voor God staat, zeggende: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, 

gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren 

gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel der mensen te doden. En het getal der 

legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen en ik hoorde hun getal. 

En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren; zij hadden rossige en 

blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit 

hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen 

gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. Want de macht der 

paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen met koppen en 

daarmee brengen zij schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood wa-

ren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze gees-

ten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 

kunnen zien, noch horen of gaan, en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun 

toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen” 

 

De vier engelen zijn mogelijk een bewarende macht geweest om de opgesloten engelen in de Tar-

tarus te houden. Nu worden hun ketenen los gemaakt, zij zijn zolang tot het oordeel bewaard, 2 Pe-

tr, 2: 4; Judas: 6, ze gaan uit en komen op aarde. Het is een enorm aantal: tweemaal tienduizend 

tienduizendtallen. Nu tienduizend maal tienduizend is honderd miljoen, dit tweemaal is twee hon-

derd miljoen. En deze trekken nu op de aarde rond. 

 

Zij hebben drieërlei gekleurde harnassen: rode, blauwe en gele; zij rijden op paarden met een leeu-

wenkop. Hieruit komt vuur, rook en zwavel, misschien al naar de kleur der harnassen is. Daarbij 

hebben zij geen paardenstaarten, maar de staarten zijn als slangen. 

 

Dit is de beschrijving van deze bovennatuurlijke wezens. Het zijn geen menselijke personen en we 

kennen niets, dat op hen lijkt. Men heeft ze als aanduiding van kanonnen gezien of van tanks, maar 

deze worden door strijdende partijen beide gebruikt en daarvan bemerken we hier niets. De mensen 

staan er weerloos tegenover, het zijn bovenaardse machtige wezens en, in tegenstelling tot Jes. 31: 3 

dat tot Israël aangaande de Egyptische paarden, waarop zij vertrouwden, zei dat zij vlees waren en 

geen geest, zou men hier kunnen zeggen: zij zijn geest en geen vlees. 

 

Hun enorme aantal wijst er op, dat zij veel mensen zullen doden. Als elk hunner slechts drie mensen 

doodde, werd dit reeds zeshonderd miljoen en dit bewijst, dat bij het derde deel der mensen men 

niet moet denken aan alleen inwoners van Kanaän, maar dit de mensheid in het algemeen betreft, 

die dan meerdere miljarden zal bedragen. Als we die op 4,8 miljard stellen, komen er onder de drie 



Uit de Schriften 1963 Pagina 61 
 

zegels 1200 miljoen om, en hier nog eens 1200 miljoen en dan heeft elk dezer wezens er nog slechts 

zes gedood. 

 

Hun wijze van doden is verschillend: de rossige zullen het door vuur doen, dus levend verbranden, 

de blauwe door verstikkende rook, de gele door bedwelmende en eveneens verstikkende damp. De-

ze brengen zij voort uit hun mond. Maar hun staarten zijn ook niet onschuldig; deze lijken op slan-

gen en daarmee beschadigen zij, er wordt niet gezegd dat deze dodelijke wonden veroorzaken. 

 

Ondanks deze verschrikkelijke plaag, blijven de mensen onbekeerlijk. Zij blijven demonen vereren 

en dienen stoffelijke afgoden, al naar hun rijkdom en stand van goud, zilver, koper, steen of hout. In 

de eindtijd is er dus, ondanks de beschaving, een ontzettende en massale afgoderij. Tevens gaan zij 

voort met hun boze werken: zij moorden, gaan op in toverij (spiritisme), hoererij en dieverij. Het 

woord toverij (het „venijngeving” der S.V. is onjuist) wijst de omgang van de mens met geestelijke 

machten aan, het aannemen der leer van verleidende geesten, 1 Tim. 4:1; het woord komt hier voor, 

ook in Openb. 18: 23 en in Gal. 5: 20 (waar ook venijngeving staat). Het wordt in het Hebr. ge-

bruikt van de bezwering der Egyptische tovenaars, Ex. 7: 22, en van de Babylonische Jes. 47: 9, 12. 

 

7. De zevende bazuin en de lofzang der Oudsten, 

Openb. 11: 15-19. 

 

“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken uit de hemel zeggende: 

 

Het koningschap over de wereld wordt onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal als koning heersen 

in de eeuwen der eeuwen. 

 

En de vier en twintig Oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun 

aangezicht en aanbaden God, zeggende: 

 

Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw kracht aanneemt en het ko-

ningschap aanvaardt; en de volken waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de 

tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, de profe-

ten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te ver-

derven wie de aarde verderven. 

 

En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn 

tempel en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware ha-

gel,” 

 

Tussentonelen, 

 

Evenals er een onderbreking is tussen het zesde en zevende zegel, is er een tussen de zesde en ze-

vende bazuin. 

 

Dit blijkt duidelijk uit Openb. 15: 5-8, waarin eerst de engelen met de zeven schalen aan ons voor-

gesteld worden; maar we menen, dat we deze reeds in hfdst. 10 zien aanvangen en voortgaan in 

hfdst, 14. Zo vinden we nog drie tussentonelen: 10: 1-11: het geopende boekje; 14: 6-20: de aan-

kondiging van het oordeel en de oogst; 15: 5-8: de voorstelling der zeven schaalengelen. 
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Tweede Tussentoneel 

Het geopende boek. 

Openb. 10: 1 - 11. 

 

“En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk en de regen-

boog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en 

hij had in zijn hand een geopend boekje; en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de 

aarde, en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donder-

slagen hun stemmen horen. 

 

En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een 

stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf 

het niet op. 

 

En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, en 

zwoer bij hem, die leeft in de eeuwen der eeuwen, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daar-

in is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer 

zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook vol-

eindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn profeten heeft verkondigd. 

 

En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: 

ga heen, neem het boekje, dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde 

staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide 

tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet 

zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn 

mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij 

gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.” 

 

Johannes bevindt zich nog te midden der werkingen en gevolgen der zesde bazuin onder het tweede 

wee, maar zal nog meer moeten profeteren. 

 

Hij ziet een sterke engel afdalen uit de hemel, een andere dus evenals de voorafgaande engelen. 

Overal in Openbaring beduiden engelen niets anders dan engelen, zendboden van God, en zijn zij 

onderscheiden van de Persoon der Heren. Met hoeveel heerlijkheid hij bekleed is, hij blijft een en-

gel. Mogelijk is hij de sterke engel van Openb. 5: 2, nog nader Michaël, de grote vorst, die voor 

Israël optreedt, Dan. 12: 1. Deze indrukwekkende persoon, die een zekere afbeelding is van de 

Zoon des mensen, is met een wolk bekleed, die mede zijn hoge positie aangeeft, want een wolk is 

als een zegel verbonden met de Goddelijke verschijning (Ps. 18: 12; 104: 3; Jes. 19: 1; Ez. 1: 4; 

Matt. 24: 30; Op. 1: 7), Hij daalt neder uit de hemel, tegenhanger van de engel die uit de afgrond 

opstijgt, gehuld in een wolk van rook. Zijn gelaat is als de zon en een regenboog is op zijn hoofd. 

Hij gelijkt dus in niet geringe wijze op de Zoon des mensen en bekleedt een zeer hoge plaats in de 

engelenwereld. 

 

Deze engel daalt af tot op het aardse vlak en zet dan zijn rechtervoet op de zee, de linker op de aar-

de, waarmee hij symbolisch aangeeft dat hij op beide sferen beslag legt voor God. 

 

In zijn rechterhand heeft hij een boekje, vóór hij dit aan Johannes geeft, roept hij iets met luide stem 

als een leeuw brult en hoort Johannes achtereenvolgens zeven donderslagen. Geen gewone natuur-

lijke, maar ook weer van engelen. Johannes verstaat wat zij zeggen, maar hun voortrollende woor-

den zijn als voortrollende donder, evenals Gods stem op het volk ook zo klonk, Joh. 12: 28-30. Da-

delijk wil Johannes hun woorden opschrijven, maar hij mag dit niet doen, ze moeten verborgen blij-

ven, misschien worden ze later geopenbaard. 
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De sterke engel, die op zee en aarde staat, doet nu een eed bij de Schepper aller dingen: van de he-

mel met zijn overheden, machten, tronen en heerschappijen (met hun onderdanen), van de aarde 

met hetgeen daarin is aan volken, natiën, koninkrijken (niet te vergeten de planten- en dierenwe-

reld), de zee en wat zij behelst aan allerlei schepselen. Hij zweert nu dat er geen „tijd”, d.i. uitstel, 

meer zal zijn, maar dat in de dagen van de zevende engel, als hij bazuinen zal, het geheimenis van 

God voleindigd zal worden, gelijk Hij zijn profeten heeft verkondigd. 

 

Het woord „tijd”, chronos, komt viermaal in de Openb. voor: 2: 21, 6: 11; 10: 6; 20: 3. In al deze 

teksten heeft de St Vert. „tijd” gezet. Dit woord heeft hier een afwijkende betekenis, tijd is als regel 

de betekenis van voortgang der gebeurtenissen. Hier betekent „geen tijd meer”, dat er geen voort-

gaan meer is, nl. geen uitstel. 

 

Het geheimenis Gods hier in de Openb. is, dat wat God reeds aan zijn knechten, de profeten, heeft 

verkondigd. Amos 3: 7 zegt: “Gewis, de Here zal geen ding doen tenzij Hij zijn verborgenheid aan 

zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. God heeft hen laten zien dat hun aller woord moet 

uitlopen op een crisis, waarin alles tot voleindiging komt. Aan Johannes wordt te kennen gegeven 

dat dit door de zevende bazuinengel geschiedt. Na zijn blazen staat niets meer in de weg het Ko-

ninkrijk op te richten. 

 

Johannes hoort nu een stem uit de hemel, die hem zegt naar de sterke engel toe te gaan om hem het 

geopende boekje te vragen. Hij doet dit, vraagt om het boekje, waarop de engel hem zegt het op te 

eten, het zal zoet zijn in zijn mond maar bitter in zijn buik, d.i. hem onaangenaam zijn in de uitwer-

king. 

 

Het boekje noch het eten moet men letterlijk opvatten. Ze zijn symbolisch. Het vindt zijn parallel bij 

Ezechiël 2: 9, 10; 3:2. Deze profeet ontving een boekrol van voren en achteren beschreven, maar 

met klaagliederen, zuchting en wee. Hij moet deze opeten, ze zal zoet in zijn mond zijn, maar bitter 

in zijn buik. „Eten” betekent hier kennis of ter harte nemen. Dit zegt Ez. 3: 10: „Mensenkind, vat al 

mijn woorden die Ik tot u spreken zal in uw hart en hoor ze met uw oren”. Zo moet ook Johannes 

doen. Voor hem lag de zoetheid daarin, dat de gebeden van de velen in Israël, die dag en nacht tot 

God riepen, verhoord zouden worden, maar de bitterheid in de vreselijke nog komende gerichten 

over volken, natiën, talen en koningen. 

 

De historische uitlegging staat in scherpe tegenstelling tot wat gezegd wordt. Het nederdalen uit de 

hemel van de engel is het opgaan van het evangelie in Europa, zijn brullen is bij de een de prediking 

van Luther, bij de ander de pauselijke banbullen, bij een derde Luthers roepen toen hij zijn banbul 

verbrandde. Nu zegt het Woord wel, dat er een stem uit de hemel kwam, maar niet van Wittenberg, 

en dat Johannes moest verzegelen, terwijl Luther openlijk predikte. Maar men schuift dit ter zijde 

en geeft de menselijke fantasie alle speelruimte. 

 

Derde Tussentoneel 

De aankondiging van het oordeel en de oogst. 

Openb. 14: 6-20. 

 

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, 

om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en 

natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van Zijn 

oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen 

heeft gemaakt. 
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En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat 

van de wijn van de hartstocht zijner hoererij alle Volken heeft doen drinken. 

 

En een andere engel, een derde, volgde, zeggende met luider stem: Als iemand het Beest en zijn 

beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken 

van de wijn van Gods gramschap, die onvermengd is toebereid in de beker zijns toorns en hij zal 

gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam. En de 

rook van hun pijniging stijgt op in de eeuwen der eeuwen en zij hebben geen rust, dag en nacht, 

die het Beest en zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.” 

 

Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren. 

 

“En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf: Gelukkig zijn de doden, die in de Here ster-

ven, van nu aan, Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen 

na. 

 

En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens Mensenzoon met een 

gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de 

tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, 

want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, 

die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En 

een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem 

tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van 

de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en 

oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En 

de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der 

paarden, zestienhonderd stadiën ver.” 

 

In dit gedeelte vinden we het optreden van zes engelen en tevens dat van de Mensenzoon. Deze 

wordt in het midden gesteld. 

 

Men zie: 

  Vs. 6, 7   De eerste engel. 

             Vs. 8     De tweede engel. 

  Vs. 9 - 11, 13   De derde engel. 

  Vs. 14-16    De Mensenzoon. 

             Vs. 17      De vijfde engel. 

  Vs. 18-20    De zesde engel. 

 

De eerste engel vs. 6, 7. Johannes ziet in dit tussentoneel andermaal een engel, vliegend in het mid-

den des hemels, letterlijk: in de middenhemel, die men de tweede hemel zou kunnen noemen (de 

luchthemel is dan de eerste). We vinden deze middenhemel behalve hier, ook in Openb. 8: 13 en 19: 

17. Die engel moet iets verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam 

en taal en natie. Zij, die gezeten zijn, zijn zij, die een positie bekleden, de heersers en vorsten. Aan 

hen en hun onderdanen moet hij een aionisch evangelie verkondigen, een blijde boodschap. 

 

Men weet dat er meerdere evangeliën zijn, dat van het Koninkrijk der hemelen, dat der Besnijdenis, 

dat der Voorhuid, en nog anderen. Mogelijk is het hier het evangelie des Koninkrijks, dat volgens 

Matt. 24: 14 gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken. Het heet eeuwig, d.i. aio-

nisch, niet omdat het eeuwig, eindeloos gepredikt zal worden, maar omdat het behoort tot de afslui-
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ting van deze eeuw, De inhoud is dat men God moet vrezen, Hem heerlijkheid moet geven, want dat 

het uur van Zijn oordeel gekomen is, van Hem die alles geschapen heeft. Men ziet dat dit geen 

evangelie der genade is, maar dat het oordeel inhoudt, tevens wordt het oordeelsuur als zeer nabij 

aangekondigd, iets wat we thans (nog) niet kunnen doen. Men lette er op, dat er niet staat: dag des 

gerichts, maar: het uur des gerichts, dit wijst het laatste stadium van het gericht aan, We staan hier 

dan ook vlak voor de zeventigste jaarweek met zijn bazuinen en schalen, en nu wordt een laatste 

waarschuwing gegeven, niet het Beest en zijn beeld maar God te vrezen en te aanbidden, Hem die 

alles geschapen heeft, wat van het Beest niet kan gezegd worden, De mensheid wordt daaraan her-

innerd, meer kan ze op dat ogenblik niet hebben, bewijs hoe diep ze weggezonken zijn. 

 

Dwars tegen de letters in, willen uitleggers hierin zien het begin der Chr. zending of het werk der 

Bijbelgenootschappen. 

 

De tweede engel, vs, 8, Deze spreekt over de val van Babel. Men kan de Gr. tijdloze vorm, die hier 

staat o,i. beter overzetten door: Het valt, het valt, het grote Babylon. Het moet nog geschieden bij de 

laatste schaal en zover is het nog niet. 

 

Het is voor de eerste maal dat we in Openb. Babylon horen noemen; maar direct wordt het karakter 

er van genoemd: het heeft alle Volken van de hartstocht zijner hoererij doen drinken, De hoererij 

wijst op de dan heersende godsdienst, Wat Babylon verder is en doet horen we in hfdst, 17. 

 

De derde engel, vs, 9-11, 13, De derde engel laat een bedreiging horen tegen de aanbidders van het 

Beest, vs, 9-11 en geeft een troostwoord voor de getrouwen, vs, 12, 13, 

 

“Wie het Beest of zijn beeld aanbidt of zijn merkteken draagt, zal moeten drinken van de wijn van 

de toorn Gods waarin geen barmhartigheid zal zijn, - hij wordt onvermengd ingeschonken, niet 

versneden - en zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de heilige engelen en het Lam, de 

rook der pijniging zal opgaan gedurende de eeuwen der eeuwen. Bovendien hebben de Beestaan-

bidders nu reeds geen rust, dag noch nacht.” 

 

Dit is een der plechtigste waarschuwingen die in de gehele Bijbel gegeven worden. Tevens een der 

moeilijkste om uit te leggen. Zij moge in de eindtijd duizenden tot waarschuwing zijn om de valse 

profeten te weerstaan en zich te bedenken het Beest te gaan aanbidden of zijn merkteken aan te ne-

men. Wie het toch doen, zullen gepijnigd worden met vuur en zwavel voor het oog der heilige enge-

len en het Lam. D.i. zij zullen geworpen worden in de poel des vuurs die met sulfer - zwavel - 

brandt. Hoe lang staat er niet. Tot zij omgekomen zullen zijn? Vermoedelijk wel. Dan staat er dat de 

rook van hun pijniging opgaat in de eeuwen der eeuwen. Dit behoeft niet te beduiden dat zij die 

eeuwen lang leven en zolang gepijnigd worden, maar zou er op kunnen wijzen, dat de rookwolken 

die hun verbranding aanwijzen, niet ophouden op te stijgen evenals dit met Babels puinhopen het 

geval zal zijn. Niet zij behoeven dus de twee eeuwen te branden, maar het bewijs hunner verbran-

ding blijft voortdurend zichtbaar. 

 

Dat zij geen rust hebben dag noch nacht wijst op een innerlijke gejaagdheid en onevenwichtigheid, 

die hun leven tot een vrees en schrik maakt. 

 

Tegenover dit lot stelt de engel de volharding der heiligen, die de geboden Gods bewaren en het 

geloof van Jezus hebben. Deze uitdrukking vinden we alleen hier, 14: 12. In 2: 13 spreekt de Heer, 

dat zij Zijn geloof niet hebben verloochend, zijn geloof in Hem. Dat kan hier, 14: 12 ook de bedoe-

ling zijn. 

 

Een aparte stem, vs. 13. Dan hoort Johannes in eens een andere stem uit de hemel, die zegt dat hij 

schrijven moet: Gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rus-
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ten mogen van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. De betekenis is duidelijk: het “van nu 

aan” geldt voor de doden van die tijd. Gelukkig te prijzen zijn zij als zij zijn gestorven vóór de laat-

ste jaarweek begint, dan kunnen zij rusten van hun moeiten. Dit woord “moeiten” is het zelfst. 

naamwoord van het werkwoord “kopto” dat o.a. slaan betekent. Het wijst hier zeer waarschijnlijk 

op een gewelddadige dood, en deze behoren dan tot hen waarop de onder het vijfde zegel gedoden 

moeten wachten. De werken die hen navolgen bestaan in hun getuigenis, hun gehoorzaamheid, hun 

volharding, waarvan in het Boek sprake is. Die werken gaan niet vooraan om hen loon te verschaf-

fen, maar zij volgen als bewijs hunner gehoorzaamheid. 

 

De Mensenzoon, vs. 14.-46. Zijn verhevenheid boven de engelen wordt getekend door het zitten op 

een witte wolk en het gekroond zijn met een gouden kroon. Van geen der engelen lezen we dit. Ech-

ter is het opmerkelijk dat Hij hier te midden der engelen staat en zelfs een opdracht ontvangt. Ner-

gens elders vinden we dit in Openb. De titel: Zoon des mensen wordt hier voor het laatst gebruikt 

en verbindt de Heer Jezus met de aarde. In Matt. 8: 20 komt hij voor het eerst voor, dan heeft de 

Heer geen plaats om het hoofd neer te leggen, hier is Hij gekroond met een gouden kroon, die de 

doornenkroon vervangen heeft. Is Hij in de Evangeliën mede de Zaaier, nu komt Hij als Oogster. 

Hij is op de wolk nog onzichtbaar voor de aarde, maar Zijn werk zal spoedig gezien worden. 

 

De vierde engel, vs. 15, 16. De vierde engel, die uit het binnenste van het Heiligdom in de hemel 

(de naos) komt, roept tot de Mensenzoon en geeft Hem als het ware een opdracht: Hij moet zijn 

sikkel uitzenden want het uur om te maaien is gekomen en de oogst der aarde is rijp geworden, nl. 

voor het gericht. Joël spreekt hier ook over: “Slaat de sikkel er in, want de oogst is rijp geworden, 

komt aan, daalt daarhenen af want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hunlieder 

boosheid is groot” Hier wordt het oordeel gezien als een wijnoogst, in de Openb. mede, want de 

druiventakken der aarde moeten afgesneden en in de wijnpersbak van de toorn Gods geworpen 

worden. Die oogst is wel het vertreden der legers die bij Armageddon verzameld worden. 

 

Hierop ziet Johannes dat Hij, die op de wolk zit, Zijn sikkel uitzendt en de aarde oogst. Naar de tijd 

duurt dit nog, want vooraf moeten nog de bazuinen en schalen komen, er wordt eerst dan gestreden 

tegen de legers die in „Armageddon” verzameld zijn en het land gezuiverd, terwijl daarna de enge-

len alle ergernissen en hen, die de ongerechtigheid doen, zullen wegdoen, Matt. 13: 41. De goeden 

worden in de schuren verzameld, de bozen verbrand. De sikkel zal niets overslaan, het is een scher-

pe sikkel. 

 

De vijfde engel, vs. 17. Van hem staat alleen, dat hij een scherpe sikkel heeft. Hij krijgt een op-

dracht van de volgende engel. 

 

De zesde engel, vs. 18-20, roept de vijfde luide toe met zijn sikkel toe te slaan en de druiventakken 

van de wijngaard der aarde af te snijden, want zij zijn rijp geworden, en de druiven te treden in de 

wijnpersbak van Gods toorn. Dit geschiedt als de strijd bij Armageddon wordt gestreden. Zie hier-

voor hfdst. 19. De stad, waarbuiten het treden van de wijnoogst plaats heeft, is Jeruzalem. De wijn 

symboliseert het bloed der verslagenen, dit zal overal in het Land vloeien: zestienhonderd stadiën. 

De stadie komt in de Evangeliën voor in Luk. 24: 13; Joh. 6: 19 en 11: 18. 

 

Hij is ongeveer 190 m lang. Zestienhonderd stadiën omvatten dus een lengte van ongeveer 300.000 

m of 300 km, en dit is de gehele lengte, die het Land dan zal hebben. M.a.w. het gehele land door 

worden de vijanden gedood, niemand ontkomt. Het bloed, dat tot aan de tomen der paarden komt. 

Dit wil niet zeggen dat het een bloedstroom is die 1 m of meer diep zal zijn, zo hoog als een toom 

van een paard, maar is aldus te denken: de grond zal zo doorvochtigd zijn door het bloed der versla-

genen, dat de tomen der paarden die over de grond slepen, geheel met bloed doordrengd worden. Er 

zal dus een geweldige slachting plaats hebben, alle vijanden gedood, het gehele Land in zijn lengte 

(en breedte) door. 
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Adam de eerste mens 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Toen men nog niet wist, dat er mensen leefden lang vóór Adam, meende men uit enkele schrift-

plaatsen van het N.T. te moeten af leiden, dat Adam werkelijk de eerste mens was. Zelfs nu nog is 

men er in het algemeen van overtuigd, dat de schrijvers van het N.T. dit werkelijk gemeend hebben. 

Dit is een der gevallen, waar men teksten, die over een aardse gebeurtenis handelen, uitlegt in over-

eenstemming met de kennis die men zelf meent te hebben betreffende deze gebeurtenis. Of wel, niet 

gelooft in de inspiratie van de Schrift, en beweert dat de auteurs, als “kinderen van hun tijd”, foutie-

ve inlichtingen hebben gegeven door gebrek aan kennis. 

 

In dit hoofdstuk willen we niet proberen te bewijzen “dat de Bijbel toch gelijk heeft” en de schrift-

plaatsen geweld aandoen om ze in overeenstemming te brengen met de resultaten van de moderne 

wetenschap, maar nagaan wat die teksten werkelijk zeggen, daarbij rekening houdende met het ver-

band. 

 

De drie voornaamste schriftplaatsen, die we hier moeten onderzoeken zijn 1 Kor. 15: 45; Rom. 5: 

12 en Hand. 17: 26. 

 

1. In 1 Kor. 15: 45 leest men: “De eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een 

levendmakende geest”. Wil men dit vers goed begrijpen, dan vergete men niet acht te geven op vs. 

47: “De eerste mens (was) uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens uit de hemel”. 

 

Men zal bemerken dat Paulus hier een bijzondere betekenis hecht aan de term „mens”, want er wa-

ren, volgens hem, slechts twee zulke mensen: Adam (vóór de val) en de Zoon des mensen. Deze 

laatste was inderdaad (in zijn aardse bestaanswijze) geen gewone mens, maar een Mens zonder 

zonde en met een volkomen struktuur naar lichaam, ziel en geest. Zoals we in hoofdstuk 6 De Zon-

de bij Adam (juli 1961) hebben nagegaan, kon dit ook, ten minste in zekere mate, gezegd worden 

van Adam. Ook deze laatste had (vóór de val) bijv. de normale geestvermogens van een volkomen 

Mens. 

 

Als we nu vers 45 herlezen, kan het ons treffen dat er niet staat: “De eerste mens werd een levende 

ziel”, maar wel: “De eerste mens, Adam, werd een levende ziel”. Het doet er niet toe of Paulus wel 

of niet wist dat Adam niet de eerste mens was, want hij werd er door Gods Geest toe gedreven, het 

voor ons duidelijk te maken dat het hier niet gaat over een onbepaalde, gewone, zondige mens, 

maar wel over de bepaalde zondeloze Mens Adam, die vergeleken kon worden met de Here Jezus . 

 

Geheel afgezien van onze menselijke kennis, leert ons dit schriftdeel, dat er slechts twee ware, vol-

komen Mensen bestaan hebben en dat alle andere mensen onvolkomen, zwak en zondig zijn. Als 

men over de mensen in het algemeen spreekt, denkt men alleen aan de nakomelingen van Adam, 

maar men moet er ook rekening mee houden dat er vóór Adam dergelijke onvolkomen, zwakke, 

zondige mensen leefden, en dat na Adam alle mensen - of ze van Adam afstammen of niet - op ge-

lijke voet staan. 

 

Dit schriftdeel leert ons ook dat de woorden „mens” en “menselijk” niet steeds dezelfde betekenis 

hebben, dat deze afhangt van de context. 

 

In het vorig hoofdstuk hebben we er reeds de aandacht op gevestigd, dat de gehele Schrift hoofdza-

kelijk handelt over afstammelingen van Adam omdat deze een bijzondere opdracht hebben in ver-

band met Gods heilsplan. Maar dit plan betreft alle mensen zonder onderscheid. Allen hebben be-
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hoefte aan dezelfde goddelijke Verlosser, de tweede Adam. 

 

2. Ook uit Rom. 5:12 heeft men willen afleiden dat Adam de eerste mens was (in de algemene zin 

van dit woord): “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen.”   

 

Rom. 5: 12-14 heeft steeds aanleiding gegeven tot allerlei discussies betreffende de vertaling en de 

betekenis. Wij behandelden dit reeds in hoofdstuk 10 Adam en de zonde (febr. 1962), en bepalen er 

ons hier toe er slechts een paar woorden over te zeggen. 

 

Paulus gebruikt de uitdrukking “de zonde” voor de neiging van de mens, zelf te beslissen wat goed 

en kwaad is, dus een zelfstandige, vijandige houding t.o.v. God te willen aannemen, zoals dit het 

geval was met Adam. Blijkbaar was het eerst aan de Mens Adam, die de nodige geestesgaven bezat 

om God persoonlijk te “horen”, dat Hij zijn wil op precieze wijze deed kennen. Het was daarom 

eerst Adam, die op bewuste wijze een vijandige houding kon aannemen. Met Adam kwam „de zon-

de” in de wereld. Als Adam die volkomen onredelijke houding niet had aangenomen, had hij niet 

behoeven te sterven, en blijkbaar ook zijn nakomelingen niet. Maar ten gevolge van de zonde, ont-

snapte Adam - die zoals alle schepselen sterfelijk was - niet aan de dood, de zonde bleef heersen in 

de wereld en de dood ging door tot alle mensen. Niet “omdat” allen gezondigd hebben, zoals meni-

ge vertaling het zegt, maar omdat ze sterfelijk bleven. In plaats van “omdat” allen gezondigd heb-

ben”, luidt de Griekse tekst: „naar aanleiding van welke (Adam) allen gezondigd hebben”. Dat de 

dood niet het gevolg was van het zondigen van Adams kinderen, blijkt uit de volgende verzen: 

„Maar (de) zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning ge-

heerst van Adam tot Mozes”. Men leze verder hetgeen we hierover uiteenzetten in Adam en de 

zonde. 

 

Het blijkt dus dat - als men goed let op de letterlijke betekenis van de Griekse woorden en op het 

verband, en men niet vertaald uitgaande van de gedachte, dat Adam de eerste mens was - deze 

Schriftplaats wel spreekt over het doorgaan van zonde en dood, maar geen argument levert tegen de 

gedachte dat er reeds mensen leefden vóór Adam. 

 

Waarschijnlijk nog onder de invloed van de wijze waarop sommige dogma’s in vroeger tijden wer-

den opgesteld - in de mening dat Adam de eerste mens was - hebben rechtzinnige theologen, die 

hebben ingezien dat er reeds in zeer oude tijden mensen leefden, toch pogingen aangewend om te 

kunnen volhouden dat het mensdom begon met Adam. Deze hypothese kan echter niet aanvaard 

worden om minstens twee redenen. 

 

Ten eerste omdat men dan niet langer de verbale inspiratie van de eerste hoofdstukken van Genesis 

kan vasthouden, zowel voor wat betreft de geschiedkundige waarde van de geslachtsregisters als de 

duidelijke inlichtingen, die gegeven worden betreffende de plaats, de tijd en de levensomstandighe-

den van Adam. Immers, Adam leefde in Mesopotamië en niet in Zuid-Afrika of een ander wereld-

deel, waar de oudste mensen zich bevonden; en hetgeen er over Adam gezegd wordt, past in het 

geheel niet in de aardse toestanden van het Pleistoceen. 

 

Ten tweede omdat Rom. 5: 14 zegt, dat Adam een beeld (letterlijk “type”) was van “de komende”, 

namelijk Christus, de tweede Mens. De eerste mensen hadden wel een geestes structuur, die hen 

volkomen onderscheidde van de dieren, maar waren zeer primitieve wezens. Zonder te spreken over 

het kannibalisme dat bij de Pithecanthropus en de Sinanthropus schijnt te hebben geheerst, blijkt uit 

de culturele overblijfselen, dat ze weinig ontwikkeld waren. Er was toen bijv. nog geen gebruik van 

potten, geen systematische landbouw noch veeteelt en ook geen bouwen van hutten of huizen. Hun 

lichaamsbouw was overigens nog zeer verwant met die van mensapen. Voorts laat niets ons toe te 

veronderstellen dat er toen reeds een mens kon geleefd hebben, die kon vergeleken worden, naar 

lichaam, ziel en geest, met de Here Jezus. 
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Het was pas in het Nieuw-stenen-tijdperk, dus minder dan 10.000 jaar geleden, dat er een volkomen 

Mens kon bestaan die (vóór de val) type van Christus kan genoemd worden. 

  

Als men er dus wel rekening mee houdt, dat Rom. 5:14, zowel als 1 Kor. 15: 45, 47 ons leert dat 

Adam de eerste volkomen Mens was, dan moeten we ook inzien, dat de éne mens van Rom. 5: 12 

geen Pithecanthropus, Sinanthropus of zelfs geen Neanderthaler geweest kan zijn. Er bestaat ook 

niet het minste wetenschappelijk argument om te veronderstellen dat er te midden van die oude 

primitieve mensen  een Mens had kunnen leven, die min of meer overeengestemd zou hebben met 

hetgeen de Schrift openbaart aangaande Adam. 

 

3. De derde tekst, waaruit men afleidt dat Adam de eerste mens was en alle mensen van hem af-

stammen, is Hand. 17: 26. We citeren hier hetgeen we erover geschreven hebben in Aanhangsel 5 

van De Openbaring Gods: 

 

Ziehier deze tekst, volgens verschillende vertalingen: 

 

“En Hij heeft uit enen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt” (St. Vert.) 

“Hij heeft uit één enkele het gehele menselijk geslacht gemaakt” (Ned. B.G.) 

“En Hij heeft uit één vader alle volken der mensheid gemaakt.” (Canisius) 

“En uit één man heeft Hij gans het mensengeslacht gemaakt.” (Van Tichelen) 

“And hath made of one blood all nations of men” (Authorized version). 

“And he made of one every nation of men”. (Revised version). 

“Et il a fait d’un seul sang tout le genre humain” (Martin). 

“11 a fait naïtre d’un seul sang tout le genre humain”. (Osterwald). 

„D'un seul homme il a fait sortir tout le genre humain” (Crampon). 

„II a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang ...... “ (Segond). 

“11 a fait d’un seul sang toutes les races des hommes” (Darby). 

“S'il a fait habiter sur toute la face de la terre le genre humain, issu d'un principe unique” (Ecole 

biblique de Jérusalem). 

“Und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdbodem 

wohnen” (Luther). 

“Und er hat aus einen Blute jede Nation der Menschen gemacht” (Elberfeld). 

 

De Griekse tekst luidt: 

“Eposièsen te ex enos pan ethnos antropon”. 

 

Men merkt onmiddellijk op dat de woorden „bloed” of „mens” niet in de Griekse tekst voorkomen. 

Hij zegt alleen: „uit enen”. Het schijnt meer logisch „één mens” te lezen dan „één bloed”. 

 

Men bemerkt ook, dat alleen de Revised Version en de Elberfelder vertaling op nauwkeurige wijze 

het Grieks „pan ethnos anthrópon” hebben vertaald, namelijk „elke natie der mensen” of „elke men-

selijke natie”. Het blijkt dat de vertalers in het algemeen die uitdrukking beschouwd hebben als een 

pleonasme en bij voorkeur schreven: „het gehele menselijk geslacht”. Sommigen laten „ethnos” 

eenvoudig weg. 

 

Als we nu alle plaatsen van het N.T. onderzoeken, waar sprake is van „al de volken” (eigenlijk „al 

de naties”), vinden we dat, tussen die 25 teksten, alleen Hand. 17: 26 eraan toevoegt „der mensen”. 

Het blijkt dus dat we hier te doen hebben met een „hapax”, een eenmaal voorkomende merk-

waardige tekst, die de vertalers in verlegenheid heeft gebracht. Uitgaande van de gedachte dat het 

vanzelf spreekt dat al de volken, volken „der mensen” zijn, of „menselijke volken”, hebben ze het, 

in het algemeen niet aangedurfd dit veronderstelde pleonasme letterlijk te vertalen, en ze hebben 

dus een uitdrukking verkozen die, naar hun opvatting, de zin beter weergaf. Waaruit wederom blijkt 
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dat de vertaling dikwijls een verklaring is. 

 

De ervaring leert echter dat, als men ernst maakt met de goddelijke ingeving der Schrift, het steeds 

gevaarlijk is af te wijken van de woorden die onder de leiding van de Heilige Geest werden geko-

zen. Dikwijls loopt men gevaar, in plaats van een belangrijke positieve aanduiding, een menselijke 

uitleg te geven die veel te wensen overlaat. 

 

Alvorens dus in deze tekst te besluiten tot de aanwezigheid van een pleonasme, is het nodig er zeker 

van te zijn dat er geen betere uitleg is. A priori moeten we veronderstellen, dat het bijvoegen van 

„der mensen” in dit enig-voorkomende geval een bijzondere betekenis moet hebben. 

 

Welnu, de lezer heeft zeker bemerkt dat, volgens mijn zienswijze aangaande het mensdom, de toe-

voeging „der mensen” volkomen gewettigd, en zelfs noodzakelijk was. Want niet alle volken (na-

ties) komen voort uit Adam, uit één (mens). Alleen de volken (naties) der mensen (d.w.z. de men-

sen waarover de Schrift in het bijzonder handelt), alleen Adamieten komen uit één mens, namelijk 

Adam, voort. 

 

In de andere schriftplaatsen, waar sprake is van „al de volken” is het onnodig een dergelijk voorbe-

houd te maken, maar in Hand. 17: 26, waar het gaat over de volken die van Adam af stammen, was 

het nodig de juiste uitdrukking te kiezen. 

 

Men ziet dus dat deze tekst, verre van onze zienswijze tegen te spreken, onze opvatting bevestigt, 

als men slechts getrouwelijk aan de ingegeven woorden vasthoudt. In Hand. 17: 26 heeft „menselij-

ke natie” de betekenis van „Adamietische natie”. 

 

Uit het onderzoek van deze drie schriftplaatsen menen we te mogen besluiten, dat men in het N.T. 

geen argument kan vinden tegen het bestaan van de pre-Adamieten. Nergens staat dat Adam de eer-

ste mens was (in algemene zin), maar alleen dat hij de eerste volkomen Mens was; waardig type 

genoemd te worden van de Zoon des mensen. 

 

Laat ons hierbij nog een paar woorden voegen betreffende Gen. 3: 20. We lezen respectievelijk in 

de Nwe vertaling, in die van Dr. G. Ch, Aalders en in de Septuagint: 

 

„En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden”. 

 

“En de mens noemde de naam zijner vrouw Eva, omdat zij moeder is geworden van al wat leeft”. 

 

“Kai ekalesen Adam to onoma tès gunaikos autou Zoè, oti mètèr panton zontón”. 

 

Waar men vroeger meende dat Adam de eerste mens was, werd Gen. 3: 20 natuurlijk verstaan in de 

zin, dat alle mensen Eva als “moeder” zouden gehad hebben. Maar nu is het nodig die uitleg te her-

zien. 

 

Dit vers kan men in geen geval starletterlijk opvatten. Eva was niet de “moeder” van “al wat leeft”, 

want dit zou ook planten en dieren omvatten (zoals bijv. Gen. 8: 21). Het kan hier alleen mensen 

betreffen, en daarbij verwijst „alle” niet noodzakelijk naar absoluut alle mensen. Dit vers moet men, 

inderdaad, uitleggen in verband met hetgeen voorafgaat. Waarom noemde Adam zijn vrouw “le-

ven” (volgens de betekenis der woorden, die in de Hebreeuwse tekst en in de Septuagint worden 

gebruikt)? Omdat de Here had gesproken over “haar zaad” (vs. 15) en het baren van kinderen (vs. 

16). Adam dacht dus aan “alle levenden”, die hun oorsprong zouden hebben in Eva, en “alle leven-

den” had voor hem de betekenis van “al onze kinderen” of “geheel ons nageslacht”. In 1 Sam. 18: 

18 wordt “chai” (in Gen. 3: 20 door „levenden” vertaald) door „verwanten” weergegeven, in de 
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Nieuwe Vertaling, in overeenstemming met hetgeen de woordenboeken van Fürst, Gesenius en 

Koehler hierover zeggen. In Gen. 3: 20 kan men dus zeer goed lezen: „al mijn verwanten”, namelijk 

de afstammelingen van Adam, de Adamieten. 

 

TOREN VAN BABEL WORDT HERBOUWD 

door mevr. E. W. Hiebendaal. 

Onder dit opschrift lazen we in het dagblad ,TROUW’ van 2 dec. 1961 het volgende: 

„De oudheidkundige afdeling van het Irakese ministerie van Binnenlandse Zaken heeft medege-

deeld dat binnen afzienbare tijd de toren van Babel zal worden herbouwd op de plaats, waar men op 

grond van historische vondsten veronderstelt dat het gevaarte eens gestaan heeft. Het werk zal on-

geveer twee jaar vergen en men verwacht na de voltooiing een miljoen bezoekers per jaar. 

Boven op de toren, die ongeveer 100 meter hoog zal worden, komt een uitzichtplat vorm. Uit spij-

kerschriftinscripties is men in de loop der tijd aan de weet gekomen, dat de toren een grond- opper-

vlakte had van 91 vierkante meter en ongeveer 91 meter hoog moet zijn geweest. 

Op de plaats waar de toren gestaan moet hebben, ontstaat bij overstromingen een vierkante vijver. 

Binnen afzienbare tijd zal dit tot het verleden behoren, want dan zet het mensdom op deze plek van 

de aarde de klok duizenden jaren terug.” 

Enige jaren geleden is door het Zionisme bekend gemaakt (niet met hun instemming) dat rijke Jo-

den in Amerika het plan hadden opgevat de stad Babel weer op te bouwen. Het zal dus één in oor-

sprong Joodse handelsstad worden. 

Babel was oudtijds een stad aan de Eufraat, door Nimrod gesticht, door Sanherib volledig verwoest 

en weer opgebouwd en verfraaid door Nebukadnezar. 

In de tijd der Evangeliën bestond de stad nog, want Petrus schreef van daar uit zijn brief. 1 Petr. 5: 

13. 

Daarna is de stad door de eeuwen heen onder woestijnzand bedolven, zodat er op heden niet veel 

meer van over is. 

Volgens de letterlijke profetieën der Schrift moet Babel zijn grootste rol nog gaan vervullen en is dit 

plan der opbouw dus een teken des tijds. 

Hieronder volgen enige der meest zeggende Schriftplaatsen. Jer. 51: 6: „Vlucht uit Babel, een ieder 

redde zijn leven. Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Want het is de tijd der wraak van 

Jehova, haar verdiende loon geeft Hij haar.” 

Jer. 51: 13: „Gij die aan grote wateren woont en rijk aan schatten zijt, uw einde is gekomen, de 

maat van uw vuil gewin.” 

Jer. 51: 24: „Ik zal Babel en alle inwoners van Chaldea vergelden al hun boosheid die zij hebben 

gedaan aan Sion, luidt het Woord des Heren.” 

Jer. 50: 40: „Zoals God Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven keerde zo zal daar 

niemand wonen en geen mensenkind daar verblijven.” 

 

Jer. 51: 42: „Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt. Want de 

Heer verwoest Babel en vaagt het grote rumoer er uit weg; hun golven bruisen als machtige wa-

teren, dreunend klinkt hun geluid, want tegen Babel is een verwoester gekomen.” Vs. 55. 

 

 Jer. 51: 63: „En wanneer gij dit boek uitgelezen hebt, bind er dan een steen aan en werp het mid-
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den in de Eufraat, en zeg: Zo zal Babel zinken en niet weer boven komen.”  

 

Op. 18: 10: „Wee wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel ge-

komen. En een sterke engel nam een steen op, als een grote molensteen en wierp hem in de zee, 

zeggende: „Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, want in één uur is uw 

oordeel gekomen, zij zal nooit meer gevonden worden.” 

 

Al eerder in dit Joodse boek: „Openbaring of Onthulling van Jezus Christus, (waarvan Johannes 

zegt: „Ik was IN den Geest IN den Dag des Heren (Gr. tekst)” Op. 1: 10) is Babylon vergeleken met 

een vrouw die dronken was van het bloed der GETUIGEN VAN JEZUS. 17: 6. Het zijn de in 

Christus gelovende Joden, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 14: 12. 

 

En wanneer Babylon, door Gods oordeel getroffen in drie stukken uiteen zal vallen, zullen ook de 

steden der volken instorten door een aardbeving zo groot als er nog nooit op aarde was. Op. 16: 

19. 

 

Dat zal het moment zijn waar eindelijk het volk Israël door de knieën gaat. Wanneer de Here God in 

Jes. 6: 10-13 spreekt over Israëls verharding en verblinding, vraagt Jesaja: „Hoe lang Heer?” 

 

Dan zegt de Goddelijke Voorzienigheid: „Tot de steden verwoest zijn.” enz. Er zullen dus in de 

eindtijd twee soorten van Joden zijn; eerstelingen, die zelfs onder vervolging trouw blijven en een 

rest, die pas in de grootste nood om God gaan schreeuwen. In het gehele land, luidt het woord des 

Heren, zal twee derde uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde deel zal daarin overblij-

ven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen 

louteren, zoals men goud loutert Zij zullen Mijn Naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg:  

„Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God”  Zach 13 H, 1). 

 

Wel zegt Paulus in Rom. 11: 26 dat GANS Israël behouden zal worden, maar dit vers is een aanha-

ling van Jes. 59: 20, waar staat “Maar als Verlosser komt Hij voor Zion en voor wie zich in Jakob 

van overtreding bekeren” 
(Wordt vervolgd). 
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Het boek Openbaring 

 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

Vierde Tussentoneel 

 

De voorstelling der zeven schaalengelen. 

Openb. 15: 1, 5 - 8. 

 

„En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, de zeven engelen, die de zeven 

laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. 

 

“En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open, en de zeven 

engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen 

en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier Dieren gaf aan de zeven engelen 

zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft in de eeuwen der eeuwen. En de 

tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege Zijn kracht; en niemand 

kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren” 

 

In tegenstelling tot de bazuinengelen worden de dragers der laatste plagen nader omschreven. De 

laatste, want daarin wordt de toorn Gods voleindigd. Men zal zeggen: er komt daarna nog zoveel 

oordeel, hoe kunnen deze engelen dan de laatste plagen uitgieten. We menen dat we hier onder-

scheiden moeten. In Ex. 34: 10 lezen we: “…. voor uw ganse volk zal IK wonderen doen die niet 

geschapen zijn op de ganse aarde noch onder enige volken, alzo dat dit ganse volk in welks mid-

den gij zijt, des Heren werk zal zien, dat het schrikkelijk is hetwelk Ik met u doe” 

 

Onder deze wonderen menen we dat ook deze plagen behoren. Zij vormen het derde wee en moeten 

onderscheiden worden van Gods oordelen; deze bestaan uit tribunalen, gene als uitgietingen van 

Gods toorn zonder tribunaal. Ze vormen de zevende bazuin, het derde wee, en voeren tot het einde. 

 

Johannes ziet nu “de tempel van de tabernakel der getuigenis geopend”. De Nwe Vert. heeft: 

„tempel van de tent”. Het Grieks onderscheidt hier beter; voor „tempel” heeft het „naos”, dat is het 

heilige en het heilige der heilige, de eigenlijke tent in de woestijn. Het geheel mèt de voorhof, heet 

dan het heiligdom. Bij de tempel was het gehele heiligdom, de hiëron. 

 

De engelen die nu naar voren treden, zijn voorname hemelboden. Zij zijn bekleed met rein en blin-

kend linnen en hun borst is omgord met een gouden gordel, nu gaan zij in de aangewezen volgorde 

hun schalen uitgieten. 
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Het lied van Mozes. 

Openb. 15: 3-4. 

 

„En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het lied van het Lam.” 

 

We kunnen deze twee gezangen niet als één beschouwen, het een is dat van Mozes, het andere dat 

van het Lam, het een vinden we in Deut. 32: 1-43 (zie 31: 30), het andere hier in Openb. Het lied 

van Mozes handelt over Israël. „En nu schrijft ulieden dit lied en leer het de kinderen Israëls, leg 

het in hun mond, opdat dit lied Mij ten getuige zij tegen de kinderen Israëls”. „Zo schreef Mozes 

dit lied te dien dage en hij leerde het de kinderen Israëls”, Deut. 31: 19, 22. Men leze ook vs. 20 

en 21 e.v. verzen, ook Deut. 32. 

 

Het lied van het Lam volgt dan. 

 

Vs. 3b, 4: „Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waar-

achtig zijn uw wegen, Gij, Koning der Volken. Wie zou niet vrezen, Here, en Uw naam niet ver-

heerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u neder-

vallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar worden.” 

 

B3. DE ZEVEN SCHALEN. 
 

Hoewel de schalen veel op de bazuinen lijken, zijn zij er toch van onderscheiden, dat kan men zien 

als we ze naast elkaar plaatsen, wat we aan het slot zullen doen. 

 

1.Eerste schaal. 

Openb. 16: 1, 2. 

 

„En ik hoorde een luide stem uit de tempel (naos) zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet 

de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 

 

En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 

gezwel aan de mensen, die het merkteken van het Beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”

 

Het teken is groot en wonderbaar, groot naar zijn draagwijdte en zijn uitwerking. 

 

In 14: 9-11 was reeds gedreigd dat de Beestaanbidders geen rust zouden hebben dag en nacht, hier 

zien we ze lichamelijk aangegrepen door een boos en kwaadaardig gezwel dat hen dag en nacht 

pijnigt. Deze plaag lijkt op de zesde in Egypte en evenals we die letterlijk nemen, doen we het ook 

met deze. 

 

2.Tweede schaal. 

Openb. 16: 3. 

 

“En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en zij werd bloed als van een dode en alle le-

vende wezens, die in de zee waren, stierven.” 

 

We kunnen deze schaal met de tweede bazuin en met de eerste Egyptische plaag vergelijken, Ex. 7: 

20-25. Als we ze letterlijk nemen is er geen verklaring nodig. 
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3.De derde schaal. 

Openb. 16: 4-7. 

 

“En de derde engel goot zijn schaal uit op de rivieren en in de waterbronnen en het water werd 

bloed. 

 

En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij,die zijt en die waart, Gij Heilige, 

dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en profeten vergoten hebben, 

hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij hebben het verdiend. 

 

En ik hoorde (de engel) van het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn 

waarachtig en rechtvaardig”. 

 

We nemen de woorden weer zoals ze er staan. Er is sprake van de engel der wateren, daaruit blijkt 

mogelijk dat engelen hun bepaalde werkingssfeer hebben en dat God de natuurwetten door zijn die-

naren doet handhaven. De engel der wateren prijst God voor zijn rechtvaardigheid en Hij hun nu 

bloed te drinken geeft, zij die zoveel ervan vergoten hebben. 

 

Een andere engel - dit woord mogen we waarschijnlijk hier inlassen - sluit zich hierbij aan. 

 

4.De vierde schaal 

Openb. 16:8, 9. 

 

“En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met 

vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de 

macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven”. 

 

Bij de vierde bazuin werd de zon geslagen, maar slechts het derde deel, nu zien we het tweede teken 

van de zon geschieden, Luk, 21: 25, maar nu wordt ze sterk verhit, De werking van de plaag is dat 

de mensen door de hitte verzengd worden. Hoewel zij hierin Zijn hand zien, bekeren de mensen 

zich niet om Hem eer te geven, zij schroeien liever hun geweten dicht, 

 

5.De vijfde schaal, 

Openb, 16: 10, 11, 

 

“En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het Beest en zijn rijk werd verduisterd en zij 

kauwden op hun tong van pijn en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en hun 

gezwellen en zij bekeerden zich niet van hun werken.” 

 

Waar de troon van het Beest is, weten we niet. Als hij samenvalt met die van Satan, staat hij in Per-

gamus, 2:13. Hoe de troon verduisterd wordt, wordt niet nader aangegeven, De Beestaanbidders 

worden andermaal getroffen door lichamelijke pijnen en gezwellen, waarbij zij op hun tong kauwen 

vanwege de pijn die zij daarbij lijden. Maar ook deze dingen voeren niet tot bekering van hun boze 

werken. 

 

6.De zesde schaal 

Openb. 16: 12-16. 

 

“En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, 

zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 

 

En ik zag uit de mond van de Draak en uit de mond van het Beest en uit de mond van de Valse 
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Profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen, want het zijn geesten der demonen, die teke-

nen doen, welke uitgaan naar de koningen der cultuur-wereld om hen te verzamelen tot de oorlog 

van de almachtige God, vs. 16, En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuwse ge-

noemd wordt Harmageddon, 

 

Vs. 15, Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele en zijn schaamte niet gezien worde,” 

 

We geloven, dat het vers over de Eufraat letterlijk opgevat moet worden; de Schrift kent geen fi-

guurlijke rivier de Frath of Eufraat. Ook de zesde bazuin had met deze rivier te maken, daarin wer-

den de vier engelen losgemaakt, die het derde deel der mensen zouden doden. Hier wordt de rivier 

uitgedroogd om de weg te bereiden voor de koningen van het Oosten, die nu gemakkelijk over de 

rivier kunnen trekken.

 

Deze koningen kunnen die van India, China, Japan en Indonesië zijn, naast verdere kleine, 

 

Johannes ziet nu drie onreine geesten, voor hem schijnen dit kikvorsen te zijn, maar dit zijn zij niet, 

het zijn demonen, die, om een overtuigend bewijs van hun zending te geven, tekenen doen; dit doet 

vele tienduizenden optrekken naar Palestina. Dat de koningen van het Oosten zich daar ook bij voe-

gen, waarschijnlijk daartoe mede opgeroepen, kan niet anders dan het Anti-Goddelijk Trio ten zeer-

ste verheugen. 

 

Alle troepen worden samengetrokken in Harmageddon. Dit woord is gevormd van „har”, berg, en 

„Megiddo”, dat mogelijk kan betekenen; een plaats van legerscharen of hopen (gad =  hoop en gad-

ad betekent: snijden); het komt voor in Deut. 14: 1; 1 Kon. 18: 28; Jer. 16: 6; 41: 5 “afgeschoren” 

Megiddo behoort tot de grote vlakten van Israël Hier streden Barak en Sisera, Richt. 5: 19, Josia en 

Necho, 2 Kron. 35: 22-25, en hier worden ook nu al de legers van aardse en hogere machten verza-

meld om tegen het Lam te strijden. 

 

Vs. 15 richt zich als tussenzin tot de getrouwen, die het Beest niet aanbidden. De Heer komt als een 

dief, zij moeten zich gereed houden, Luk. 12: 35-40 en niet in een geestelijke slaap vallen, waarin 

zij het kleed der verwachting hebben afgelegd. Het zou schande zijn als zij zo zouden worden aan-

getroffen. 

 

7.De zevende schaal. 

Openb. 16: 17-21. 

 

“En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit het binnenste hei-

ligdom van de troon, zeggende: Het geschiedt. En er kwamen bliksemen en stemmen en donder-

slagen en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op 

aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie grote stukken 

uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis 

gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle ei-

landen vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. En grote hagelstenen, een talent 

zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en, de mensen lasterden God vanwege de plaag van de 

hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.” 

 

De zevende schaal voert tot het doel, waartoe deze gerichten moeten leiden, en een luide stem, an-

dermaal uit de tempel des hemels, evenals bij de eerste schaal, 16: 1, doet Johannes horen: Het ge-

schiedt. En dan ziet hij bliksemen en hoort stemmen en donder en hij ziet een geweldige aardbeving 

zoals er nog nooit geweest is. Deze doet de grote stad, dat is Babylon in drieën splijten en de steden 

der met het Beest verbonden volken in puin vallen. Babylon wordt ten dele verstoord, weldra zullen 
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de tien koningen met hun legers komen en de stad verbranden. De ontreddering door de aardbeving 

zal hun daarbij zeer te pas komen. 

 

Echter, er geschiedt meer: bergen (er staat geen lidwoord voor, ze behoeven het niet allemaal te 

zijn, men kan lezen: vele bergen) ( vlieden, d.i. golven weg en zijn er niet meer; evenzo eilanden, 

deze verzinken in de zee. 

 

Daarbij blijft het niet: een ongekende hagel daalt neer op de mensen, een talent zware hagelstenen 

treffen hen. Een Joods talent woog 114 pond, stenen van die zwaarte werden tegen Jeruzalem ge-

slingerd. Reeds vroeger streed God met hagel waartegenover de mens machteloos stond, Ex. 9: 22-

26; Ps. 78: 47; 105: 32; Joz. 10: 11; deze is een teken van Gods toorn; Jes. 30: 30; Ez. 13: 11. 

 

Ook deze plaag brengt de mensen niet tot bekering, integendeel, zij lasteren God. Zwaar heeft het 

oordeel getroffen, zeer velen zijn omgekomen door de grote hagelstenen, maar in plaats van ver-

ootmoediging komt er nog sterker verharding.  

Tot slot het volgende staatje. 

Vergelijking tussen bazuinen en schalen. 

 

Bazuinen. Schalen. 

1.Hagel vuur, een derde der bomen. 1. Zweren aan de mensen. 

2.Iets in de zee; een derde deel der zee bloed, 

een derde deel harer schepselen sterft, 

2. Gehele zee bloed, alle, een schepselen erin 

sterven. 

3.Grote ster op de rivieren, een derde deel al-

sem. 

3. Alle wateren bloed, 

4.Een derde deel van zon, maan en sterren ge-

slagen, ze verduisteren. 

4. Zon, felle verhitting. 

5.Bijzondere “sprinkhanen 5. Troon van het Beest verduisterd. 

6.Demonische ruiterij. 6. Schaal uitgegoten op Eufraat, water ver-

droogd. 

7.Bazuin, stemmen en donderslagen. 7. Stemmen, donderslagen aardbeving. 

 

Men ziet, dat vier ervan op elkaar gelijken: 2, 3, 4 en 7, vooral de laatste verschilt weinig. 

 

 

IV. DE WEDERKOMST. 

 

A. Beantwoording van de oproep. 

 

1. De eerste schare. 

Openb. 19: 1-5. 

 

Johannes hoort nu de beantwoording van de oproep van de engel in 18: 20 en 19: 1-10. Hierin is 

tweemaal sprake van een grote schare, 19: 1 en 6. Het eerste Hallelujah van vs. 1 staat tegenover het 

laatste van vs. 6, en wordt in vs. 2 en 3 en in vs. 7 de reden aangegeven van de juichtoon, we vinden 

de rook en de vernietiging van de Hoer van vs. 3 tegenover het fijne lijnwaad der Vrouw van vs. 8. 

 

“Daarna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: 

 

Hallelujah! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en 

rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar 

hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. 
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En zij zeiden ten tweede male: Hallelujah! En haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen. En 

de vier en twintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon 

gezeten is en zeiden: Amen, Hallelujah! 

 

En een stem ging uit van de troon, zeggende: 

 

Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!” 

 

In tegenstelling tot het Wee, wee over Babylons val, hoort Johannes nu de vreugde van de hemel 

hierover, zich uitend in een luid Hallelujah met de betuiging dat het heil en de heerlijkheid en de 

macht nu van God (onze God) zijn. Het woord „eer” van de S.V. komt in de betere teksten niet 

voor. 

 

Hier staat voor het eerst in het N.T. het woord: Hallelujah, Prijst de Heer (Jah is een afkorting van 

Jahweh of Jehovah), Het komt 24 maal in het O.T. voor, als volgt: in zeven psalmen éénmaal: 104: 

35; 105: 45; 111: 1; 112: 1; 115: 18; 116: 19; 117: 2; in 7 psalmen tweemaal: 106: 1, 48; 113: 1, 9; 

146: 1, 10; 147: 1, 20; 148: 1, 14; 149: 1, 9; 150: 1, 6 en in één psalm driemaal: 135: 1, 3, 21, Hier-

van is het éénmaal vertaald door: Looft de Here: Ps. 147: 1. Dan vinden we het 4 maal in Openb. 

19, nl. in vs. 1, 3, 4, 6: samen 28 maal. Overigens nergens elders. De Griekse schrijfwijze is: Alle-

luia. 

 

Het is opmerkelijk dat de eerste tekst met Hallelu-Jah in het O.T. (Ps. 104: 35) spreekt over het uit-

roeien van de zondaars: „De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen 

niet meer zijn. Loof de Heer, mijn ziel, Hallelujah.” Bij het eerste Hallelu-Jah in het N.T. vinden we 

het oordeel over de grote Hoer, 19: 2. Ook hier worden de zondaars en goddelozen uitgeroeid. Dit is 

met geen der andere teksten het geval; daarin is het uiting van lof, die men de Here voor Zijn goed-

heid toebrengt, 

 

De grote schare zingt verder van het heil (St. Vert.: zaligheid) en de heerlijkheid en de macht, die 

nu geopenbaard zijn door het oordelen van de grote Hoer en het wreken van het bloed Zijner knech-

ten. Zij zien de rook der stad opstijgen en weten dat dit de twee laatste aionen zo door zal gaan als 

teken van Gods gericht en zij laten nu een tweede Hallelu-Jah horen. 

 

Hierop vallen de vier en twintig Oudsten en de vier Dieren neder en aanbidden God, die op de troon 

zit, en zeggen: Amen, Hallelu-Jah, Met het eerste stemmen zij in met Gods gericht, met het tweede 

prijzen zij Hem voor de vergelding. Hun nedervallen staat tegenover dat van Johannes in vs, 10, 

 

Deze hoort nu een stem van de troon, die nu de knechten van God, Israël, oproept God te loven, de 

kleinen en de groten, waarop we dan andermaal een grote schare horen, 

 

2. De tweede schare. 

Openb. 19: 6-10, 

 

“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem 

van zware donderslagen, zeggende: 

 

Hallelu-Jah! Want de Here, onze God, de Almachtige, aanvaardt het koningschap. Laten we 

blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en 

zijn Vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn 

linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 

 

En hij zeide tot mij: Schrijf, gelukkig zijn zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. 
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En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neder voor zijn 

voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht 

van u en van uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuige-

nis van Jezus is de geest der profetie.” 

 

Johannes hoort nu een andere schare zingen. Het is mogelijk een sterk aanzwellend geluid dat hem 

bereikt: beginnend met dat van een grote schare, gaat het over in het bruisen van vele wateren, ja in 

dat van zware donderslagen en hoort hij het vierde Hallelu-Jah. Voor het zich verblijden is alle re-

den, De Here heeft het koningschap aanvaard. Hierom alleen al, moet men blij zijn. Maar er is 

meer. Hiermee komt tevens de bruiloft des Lams en Zijn Vrouw, d.i. die het vroeger was, zij heeft 

zich gereed gemaakt als Bruid en zal zich kunnen kleden met blinkend en smetteloos fijn linnen; dit 

kleed zal haar gegeven worden als loon voor haar gerechte daden. Het woord waarop het hier aan-

komt is: gegeven. Het is geen eigen inwonende gerechtigheid, want dan zullen zij belijden: “Al on-

ze gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed”, Jes. 64: 5. 

Dan moet Johannes schrijven: “Gelukkig zij, die genodigd zijn tot het Bruiloftsmaal des Lams.” 

Bij een bruiloft zijn toch niet alleen een bruidegom en een bruid, maar ook allerlei andere groepen 

als verwanten, vrienden, vriendinnen, bekenden. Zij, die hier mogen aanzitten, mogen zich alleszins 

gelukkig prijzen. Men denke aan hen die het niet waardig waren, Mat. 22: 8. De uitnodiging zijn de 

waarachtige woorden Gods, zegt de engel, de spreker van 17: 1. Ze zijn alleszins betrouwbaar. 

 

Nu valt Johannes aan zijn voeten om hem te aanbidden maar dit wordt afgewezen. De engel is 

slechts een mededienstknecht van hem, Johannes, en van diens stamverwanten. Hij en Johannes zijn 

beiden voor dezelfde zaak gezonden, nl. de waarheid voor Israël te betuigen en daarom kan de een 

de ander niet aanbidden. 

 

Scheppen - Formeren - Maken 
 

door S. Van Mierlo. 

 

In de volgende Tabel worden alle teksten aangegeven waar de Hebreeuwse merkwoorden, door 

“scheppen” en „formeren” vertaald, in voorkomen en waar God het subject is, alsook de teksten van 

het boek Genesis, waar het Hebreeuwse werkwoord gebruikt wordt, door “maken” vertaald. 

Daarbij zijn deze schriftplaatsen geklasseerd volgens de Godsnaam die er in voorkomt. 

Deze Tabel zal nuttig zijn bij het onderzoek van deze drie werkwoorden. 

 

1. Het werkwoord “scheppen” is de vertaling van het Hebreeuwse “bara”, dat oorspronkelijk 

waarschijnlijk ongeveer de betekenis had van “snijden”, zoals men die nog vindt in Jozua 17: 15, 18 

(afhouwen) en Ez. 23: 47 (neerhouwen). Maar de gewone betekenis is “voortbrengen”, “doen ont-

staan”, “scheppen”, en in deze zin wordt dit nooit gebruikt van mensen, Evenmin als het Griekse 

werkwoord „ktizo” in het Nieuwe Testament. 

 

In de Tabel hebben we de kolom betreffende het woord „scheppen” in tweeën verdeeld omdat het 

op twee verschillende wijzen wordt gebruikt. 

 

Inderdaad, het betreft soms het doen ontstaan van een geheel nieuw wezen, dat, hetzij in totaliteit, 

hetzij in zijn voornaamste kenmerk, nog absoluut niet bestaat en dus niet door zuivere ontwikkeling 

kan voortkomen uit iets dat al geschapen is. Zo werd het heelal geschapen door God (kwam dus in 

zekere zin „uit” Hem) toen er nog niets bestond „buiten” God. Bij de mens was er, door zijn stoffe-

lijke - zijn biotische - en zijn gevoelsstructuur, wel een zekere gemeenschap met de hogere dieren, 

maar hij verschilde hiervan volkomen door zijn geestesstructuur, zijn eigenbewustzijn, zijn rede, 

zijn denken, enz. 
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Het werkwoord „scheppen” wordt echter ook gebruikt in relatieve zin, als het iets betrekkelijk 

nieuws betreft in de reeds bestaande schepping. Zo bijv. het volk Israël Jes. 43: 15), de duisternis en 

het kwaad (Jes. 45: 7), een smid en een verderver (Jes. 54: 16), rivieren en bomen (Jes, 41: 20, 21). 

 

Nu blijkt onmiddellijk uit de Tabel, dat voor het scheppen in absolute zin steeds de Godsnaam 

„Elohim” (vertaald door „God”) wordt gebruikt, terwijl die naam nooit voorkomt in verband met 

het relatieve scheppen. In dit laatste geval staat er Jahweh (Here), Jahweh-Elohim, of bij uitzonde-

ring El en Jah. Hieruit blijkt reeds de strekking van de namen Elohim en Jahveh, en bij nader onder-

zoek der schriftplaatsen ziet men, dat de eerste naam God aanduidt als de absolute Schepper en 

wijst op zijn verhouding tot de schepping in het algemeen, terwijl de tweede naam God voorstelt in 

zijn heilsverhouding met Adam en zijn verbondsverhouding met de uitverkoren geslachtslijn, en 

vooral met het volk Israël. 

 

Laat ons hier de aandacht vestigen op het feit, dat „scheppen” een werking Gods is waarvan men 

niet kan zeggen dat ze op een gegeven ogenblik (volgens ons tijdsbegrip) geschiedt. Men moet bijv. 

niet denken dat, na de oorspronkelijke schepping van het heelal (Gen. 1: 1), God als het ware op een 

bepaald ogenblik heeft ingegrepen om de mens te scheppen. Inderdaad, onze (vage) gedachte van 

„tijd” wordt langzamerhand gevormd in onze kindsheid, door onze zintuiglijke waarnemingen van 

het „worden” der dingen. Maar die „tijd” is geen absolute realiteit, die door God zou geschapen zijn 

(evenmin als de „ruimte”). Terwijl er een „worden”, een ontwikkeling van het geschapene is, moe-

ten we er steeds aan denken dat God IS, buiten onze gedachte van „tijd”. Ons begrip „tijd” mogen 

we daarom nooit op Hem toepassen, ook niet als het zijn scheppende werking betreft. 

 

Het absolute scheppen is tijdloos, en juist daarom gebruikt de Schrift in zulk een geval de Gods-

naam „Elohim”, de Schepper die „boven” de natuur staat. Hij handelt wel in de wereldgeschiedenis, 

maar als Schepper en Instandhouder, en niet in geestelijke gemeenschap met het schepsel. 

 

Natuurlijk kunnen de gevolgen van Gods scheppingswerk waarneembaar worden - door middel van 

onze zintuigen - en dat waarnemen (of hetgeen de mens door een openbaring kan te weten komen) 

valt in de tijd. Daarom doet zich, voor ons, alles voor alsof God op een bepaald ogenblik ingrijpt. 

 

De Schrift sluit zich noodzakelijkerwijze aan bij onze denkvormen en ons begrip van „tijd”. Dat is 

niet foutief. Het is onvermijdelijk, want wij kunnen de dingen niet begrijpen en kennen zoals God 

ze ziet. Maar, al zegt dan de Schrift dat God de mens op de zevende „dag” schiep, en Adam onge-

veer 5000 tot 6000 jaar vóór onze jaartelling, toch moet men er steeds aan denken dat Gods werking 

eigenlijk niet aan onze tijd onderworpen is. 

 

Zo leert Genesis 2: 3 ook wel, dat Elohim op de zevende „dag” ophield met zijn scheppen van het 

absoluut nieuwe, maar moeten we dit niet opvatten alsof er een verandering in God plaats had. 

 

Terugkerende tot de Tabel, blijkt het dat, vanaf Gen. 2: 4, een volkomen verschillend tijdperk aan-

vangt. Het absolute scheppen (door Elohim) is nu afgelopen en het is God als ,Jahweh-Elohim” die 

„formeert” (Gen. 2: 7, 8, 19) en „maakt” (Gen. 2: 4, 18; 3: 1, 21). Die verdere werkzaamheid Gods 

betreft overigens niet meer het heelal („hemelen en aarde”), maar is beperkt tot de aarde en hetgeen 

haar omgeeft (“aarde en hemel”). Ook wordt het mensdom van Gen. 1 niet meer beschouwd in zijn 

totaliteit, maar is er sprake van een bepaalde Mens, Adam genoemd, en zijn nageslacht. 

 

2. Laat ons nu het werkwoord „formeren” onderzoeken. 

 

“Formeren” wordt bij voorkeur gebruikt voor de wijze waarop iets wordt voortgebracht, en dan 

wordt er gewoonlijk verwezen naar het gebruik van iets dat reeds bestond. Er wordt een nieuwe 

vorm of bestaanswijze aan gegeven. Bij het formeren van Adam wordt verwezen naar het “stof” der 
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aarde” (Gen. 2: 7); het gedierte van het veld en het gevogelte wordt „uit de aarde” geformeerd (Gen. 

2: 19); Jeremia werd in zijn moeders buik geformeerd (Jer. 1: 5); Ps. 95: 5 zegt dat de Here het 

„droge” geformeerd heeft; in Jes. 45: 18 lezen we dat God de aarde geformeerd heeft, maar voor de 

hemelen wordt het werkwoord “scheppen” gebruikt. 

 

Het formeren heeft tot gevolg, dat de tijdloze werking Gods waarneembaar wordt, en zo in onze 

„tijd” valt. 

 

Waar het mensdom iets volkomen nieuws was, wordt het woord „scheppen” gebruikt (Gen. 1: 27; 

5: 1, 2; 6: 7, maar voor Adam is „formeren” het meest aangewezen (Gen. 2: 7, 8), want deze was 

geen volkomen nieuw wezen, alleen een méér volkomen Mens. 

 

Uit de Tabel blijkt dat het werkwoord „formeren” uitsluitend wordt gebruikt in verband met de 

Godsnaam Jahweh. 

Zoals reeds gezegd, werd Adam niet door Elohim geschapen, maar door Jahweh-Elohim gefor-

meerd. 

 

Het is in verband met het „formeren” (en het relatief „scheppen”) dat men van ontwikkeling, van 

evolutie kan spreken. Na het scheppen van het absoluut nieuwe (door Elohim), kan er een relatief 

„scheppen” en een formeren van het reeds bestaande (door Jahweh) plaats vinden. Nieuwe wezens 

of organen ontstaan niet door het „toeval”, maar door de scheppende werking Gods in de ontwikke-

lingsgang. Daarom schijnt ons de bekende uitdrukking „scheppende evolutie” van Bergson zeer 

goed gekozen. Zie ook het aanhangsel 2 van De Openbaring Gods. 

 

3. Het werkwoord „maken” (asah) wordt bijv. gebruikt in verband met het uitspansel (Gen. 1: 7); 

de twee grote lichten (die op de vierde „dag” waarneembaar werden) (Gen. 1: 16); het wild gedierte 

(Gen. 1: 25) enz. 

 

De volgorde is: scheppen-formeren-maken. Zoals bijv. in Jes. 43: 7 „die Ik geschapen heb tot mijn 

eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb”. 

 

Zoals reeds werd opgemerkt in verband met het scheppen en het formeren, valt ook het proces van 

het „maken” voor ons in de „tijd”. Terwijl het formeren meer in het bijzonder betreft de wijze 

waarop Gods tijdloze werking wordt uitgevoerd, ziet het „maken” meer op de realisatie zelf. In 

Gen. 2: 3 lezen we dat God schept om te maken. 

 

De Tabel toont, dat het werkwoord „maken” zowel gebruikt wordt in verband met de naam Elohim 

als met de namen Jahweh-Elohim en Jahweh. Maar het „maken” door Elohim betreft geheel nieuwe 

dingen: het uitspansel, de planten, het licht, het gedierte, de mensheid. 

 

Nadat Elohim het geheel nieuwe geschapen en gemaakt had, zegt de Schrift ons, dat Hij ophield 

met zijn (absoluut) scheppende werkzaamheid (Gen. 2: 2, 3). Daarna werd nog allerlei uitgewerkt 

of „gemaakt”, door Jahweh, in de reeds bestaande schepping. Door deze tijdsaanduidingen past zich 

de Schrift ook weer aan bij ons begrip van „tijd”. 
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TABEL VAN DE WERKWOORDEN SCHEPPEN, FORMEREN EN MAKEN 

 

De gebruikte 

Godsnaam 

 

Elohim 

(God) 

 

 

 

 

Jahweh-Elohim 

 

 

Jahweh (Here) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

 

Jah 

El-Jahweh 

Adonai-Jahweh 

 

SCHEP 

In absolute zin 

 
Gen. 1: 1, 21, 27; 

2: 3; 5: 1, 2; Deut. 
4: 32; Ps. 51: 10; 

Jes. 40: 28 

 

 

 

 

 

 

(Gen. 6: 7; Jes. 45: 

12, 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jes. 42: 5) 

PEN 

In relatieve zin 

 

 

 

 

 

 

 
Ps. 89: 12; Jes. 43: 

7 

 

Num. 16: 30; Ps. 

89: 48; 104: 30; 

148: 5; Jes. 4: 5; 

41: 20, 21; 43: 1, 

15; 45: 7, 8; 54: 16; 

57: 19; 65: 17, 18; 

Jer. 31: 22; Am. 4: 

13 

 

 

 

Jes. 40: 26;Mal. 2: 

10 

 

Ps. 102: 17 

 

FORMEREN 

 

 
(Ps. 74: 17; Jes. 45: 

18; 46: 11) 

 

 

 

 

Gen. 2: 7, 8, 19 

 

2Kon. 19: 25; Ps. 

33: 15; 94: 9, 20; 

95: 5; 104: 26; Jes. 

27: 11; 37: 26; 43: 

1, 7, 21; 44: 2, 21, 

24: 45; 7, 11, 18; 

49: 5; 64: 8; Jer. 1: 

5; 10: 16; 18: 11; 

33: 2; 51: 19; Am. 

4: 13; Zach. 12: 1 

 

 

 

 

 

 

Am. 7: 1 

 

MAKEN 

(in Genesis) 

 
Gen. 1: 7, 11, 12, 

16, 25, 26, 31 

 

 

 

 

 

Gen. 2: 4, 18; 3: 1, 

21 

 

6: 6, 7; 7: 4; 12: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

In meerdere plaat-

sen zoals Gen. 41: 

28, 32 wordt “ma-

ken”in overdrach-

telijke zin gebruikt 

(doen) 

 

 

Vraag en antwoord 
„De „DRIE-EENHEID” 

 

Vraag: Hoe kan men van drie goddelijke Wezens spreken? Zijn er dan drie Goden? 

 

Antwoord: De kwestie van de “drie-eenheid” werd uitvoerig behandeld op bl. 72 tot 85 van onze 

uitgave De Tijden der Eeuwen, door G. J. P. We geven hier dus slechts een zeer beknopt antwoord. 

 

Uit de Schrift blijkt duidelijk, dat er slechts één God is, We lezen bijv. in Deut. 6: 4: “de Here is 

onze God; de Here is één”, en in Jes. 43: 10-12: “Vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij 

zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser, Ik ben God”. Alle 

schrijvers die God heeft willen gebruiken om ons de Hebr. Schriften te geven, zeggen hetzelfde en 

alle godvrezende Joden geloven dan ook dat er slechts één God is. 

 

En toch vindt men in die schriften verschillende „Godsnamen”, waarbij de naam “Elohim” zelfs in 

de meervoudsvorm staat. Door die namen wordt aangeduid op welke wijzen Hij zich geopenbaard 

heeft en in welke verhouding Hij staat t.o.v. zijn schepselen: als Schepper, als Verbondsgod, als 

Almachtige, als Heerser, enz. 
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In de Griekse Schriften vindt men meerdere van die namen terug. In het bijzonder stemt “Theos” 

(God) meestal overeen met “Elohim” en “Kurios” (Here) met “Jahweh”. De naam „Emmanuel” 

blijft onveranderd en betekent: God met ons. 

 

Nu is het een feit dat Jezus Christus zich gelijk stelde met God, voor wat Zijn Wezen betreft. Tien-

tallen malen heeft Hij de formule “Ik ben” of “Ik ben het” gebruikt, die reeds in de Hebreeuwse 

Schriften een kenmerk waren dat God zelf sprak. Men zal zich vooral Joh. 8: 58 herinneren, waar 

Hij zeide: “Eer Abraham was, BEN IK”. 

 

De Joodse overheden hadden spoedig begrepen waarover het ging, en toen het “proces” van , Jezus 

van Nazareth” niet naar het genoegen van de hogepriester Kajafas verliep, stelde deze de vraag: 

“Zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?”, en daarop kwam het antwoord: “Ik ben het” 

(Mark. 14: 61-64). Door het gebruik van die kenmerkende formule had de Raad het bewijs dat de 

Here Jezus zich, zoals Hij reeds vroeger gedaan had, met God gelijk stelde voor wat Zijn Wezen 

betreft. (Joh. 5: 18, 23) 

 

Voor wat ons aangaat is het nu de zaak of we de Here geloven of niet. Als we Hem geloven, aan-

vaarden we, dat Hij God is naar Zijn Wezen. Dit was het geval met al de auteurs der Griekse Schrif-

ten. Zo leert Paulus ons dat Christus Jezus „in de gestalte (morphè) Gods zijnde, het Gode gelijk 

(isa) zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte (morphé) 

van een dienstknecht heeft aangenomen, en den mensen gelijkend (omoioma) geworden” (Fil.. 2: 

6, 7). Als we die getuigenissen aanvaarden, dan moeten we er in toestemmen dat de éne God zich 

kan openbaren in de bestaanswijze van een Mens. 

 

Daarbij is er reeds in het zogenaamde Oude Testament sprake van de Heilige Geest (bijv. in Gen. 1: 

2 en Jes. 63: 11). Maar het is vooral in de Griekse Schriften dat er over Hem, in de zin van godde-

lijke “persoon” gehandeld wordt. Zie hierover bl. 14 en 16 van onze uitgave Van Dood en Opstan-

ding, door G. J. Pauptit. ( Als we het woord „persoon” gebruikten, was het omdat de uitdrukking 

„heilige geest” ook de kracht van de Heilige Geest kan aanduiden). 

 

We besluiten dus, dat, volgens de Schrift, de éne God zich kan openbaren op (tenminste) drie wij-

zen: als God de Vader, als God de Zoon en als God de Heilige Geest, wat we dan bijv. ook vinden 

in de bekende zegenbede van 2 Kor. 13: 13. 

 

Ons antwoord op de gestelde vraag kan dus luiden: volgens hetgeen God ons wil leren in zijn ge-

schreven Woord, kan er geen sprake zijn van drie afzonderlijke goddelijke „Wezens” of „perso-

nen”, maar wel van een drievoudige wijze waarop de eenheid van het goddelijke Wezen zich heeft 

geopenbaard. 

 

 

TOREN VAN BABEL WORDT HERBOUWD 

door mevr. E. W. Hiebendaal 

(Vervolg) 

De Heer Jezus zeide dat Israël in de eindtijd de maat hunner vaderen zou vol maken door het weer 

hebben van afgoden en valse profeten. Zach. 13: 1, 2. Er is in die tijd ook sprake van gewijde palen 

en wierookaltaren die God zal verbrijzelen. Jes. 27: 9. Ook de Antichrist zal zich door hen laten 

aanbidden. 

Een troost is echter, dat zich al deze dingen in een zeer korte tijd zullen af spelen, het zal alles in 

een snel tempo gaan. „Ik de Heer, zal het te zijner tijd met haast vol voeren.” Jes. 60: 22. 

„En het zal geschieden dat wie overgebleven is in Zion, heilig zal heten - ieder die in Jeruzalem 
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ten leven is opgeschreven.” Jes. 4: 3. 

„Uit Zion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans.” Ps. 50: 2. 

„Dan zal uw volk geheel uit rechtvaardigen bestaan.” ; Jes. 60: 21. 

„Ik zal hen tot één volk maken en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij 

twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen zij zich veront-

reinigen met hun afgoden. - En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal er 

voor hen allen zijn.” Ez. 37: 22, 23, 28. 

Om deze éénheid heeft de Heer Jezus gebeden in het Hogepriesterlijk gebed, om de hereniging der 

12 stammen. 

„Opdat de wereld gelove.” 

Nu, door deze éénheid zal de wereld geloven, want een paar verzen verder zegt Ezechiël: „En de 

volken zullen weten dat Ik, de Here het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig 

te midden van hen staat.” 

Mijn Huis zal een bedehuis zijn voor alle volken, ja vele natiën en machtige volken zullen komen, 

om de Here der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. 

De volken zullen tot u lopen, de heidenen zullen tot uw licht gaan. 

De menigte der zee zal tot u gekeerd worden. 

Het heir der heidenen zal tot u komen, want de mond van de Here der Heerscharen heeft het ge-

sproken. 

Opdat dit alles straks verwezenlijkt zal kunnen worden aan Israël als het toekomstige zendingsvolk, 

zal God eerst ,halt’ moeten toeroepen aan de vaart van onze boze aioon. Nergens wordt dit duidelij-

ker geschreven dan in Jes. 24: 19, 20: „Want de vensters in de hoogte zijn geopend, de grondvesten 

der aarde beven; de aarde scheurt in scheuren, de aarde berst in bersten, de aarde wankelt als 

een beschonkene, wiebelt als een nachthutje”, (vert. Obbink). 
 

Men vraagt zich heden af: 

Gaan wij niet buiten onze grenzen, die God gesteld heeft aan de mensen? 

 

Wat geeft dat eindeloos jagen naar, steeds verder toch een stemming  

van onvoldaanheid, nihilisme, angstbeklemming. 

Wat is toch ’t doel dier teugelloze vaart, 

op ’t steeds bekorte pad naar ’t einde dezer aard? 

Is het een grijpen naar een schijn van schitterender lot? 

Terwijl toch hij slechts rust, die ruste vindt in God? 

 

Waar strandt die rijkdom van vernuft, van wetenschap der stralen?  

Zal God eens lachen om die waan en al ’t verstand doen falen?  

Als Hij de vinger opheft moet eens al wat hoog is, vrezen;  

slechts wie op God vertrouwt, diens tent zal veilig wezen. 

Wie zal bestaan als Hij verschijnt, de nu nog Ongeziene, 

Wiens recht, Wiens wil, Wiens Raad, ook die ze ontkent, 

moet dienen? 

 

Die grote stroom van licht, die d’ ogen scheem’ren doet,  

kan even snel vergaan als een gewassen vloed. 

 

Alleen DIE wetenschap, DIE kunsten en DIE krachten,  

die God erkennen als de Gever dezer machten;  
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zij werken mede aan Gods kennis, aan Gods vree,  

die d’ aard eens overdekken zal als wateren de zee. 

 

Dan heeft geen televisie, telegraaf of telefoon meer waarde;  

dan hoort vèr spreken en vèr horen en vèr zien op aarde  

tot ’s mensen eigenschap; dan wordt zijn lot  

zoals oorspronkelijk is bedoeld door God. 

 

De mens, aanvankelijk met eer en heerlijkheid gekroond,  

die, bijna goddelijk gemaakt, zijn Schepper heeft gehoond,  

zal door Gods plan der eeuwen, aan ’t einde der aionen,  

teruggebracht zijn op de plaats, waar God bij hem kan wonen.  

Eerst dan beheerst hij ruimte en tijd, aan zonde en dood ontkomen. 
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XXXV No. 8. 

 

 

Uit de Schriften 
 

XXXV    No. 8   AUG. 1963.

 

Het boek Openbaring 
 

door G. J. Pauptit. 

 

(Vervolg) 

 

De hemel geopend.  

Openb. 19: 11 - 16. 
 

„En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard en Hij die daarop zat, wordt genoemd Ge-

trouw en Waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een 

vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand 

weet dan Hij zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was en zijn naam is 

genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paar-

den. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de volken te slaan. En Hijzelf zal hen 

hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 

Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der 

koningen en Here der heren” 

 

Eindelijk heeft Satan en zijn twee helpers, mogelijk zonen, alles vergaderd tot de laatste strijd. Met 

allerlei oorlogstuig ligt hij klaar. Iedereen, die in die tijd ook maar enigszins meeleeft, voelt dat nu 

de crisis komt. Het gaat tegen het Lam. Dit heeft nog wel niemand gezien, men heeft nl. Zijn be-

staan geloochend; maar de oordelen hebben te sterk gesproken van een God Die oordeelt en de ge-

tuigen van Jezus, van een Mensenzoon, die komen zal. We lezen dat plotseling de hemelen open 

gaan en er verschijnt een indrukwekkende gestalte met ogen als een vlam vuur. Hij daalt statig neer, 

achter Hem rijden heerlegers engelen op witte paarden. De Heer der heren heeft twee wapenen: Hij 

kan vuur doen nederdalen, 2 Thess. 1: 8 en van Hem gaat een dodelijke werking uit: het scherpe 

zwaard uit Zijn mond. De verwarring zal ontzettend worden; de hemelse legerscharen, met Zijn 

witte paard voorop dalen steeds verder neer. De legerscharen behoeven wellicht niet eens te strij-

den, de grote Koning doet dit: Hij treedt de pers alleen. Zijn kleed, dat met bloed geverfd is, teken 

van Zijn kruisiging zal andermaal gekleurd worden, nu door het bloed der verslagenen. Hij trekt 

voort in Zijn grote kracht en Hij zal de volken hoeden met een ijzeren staf, 

 

Openb. 19: 17-21. 

 

“En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot al de vogels, die in 

het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees 

van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van 

paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 

 

En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te 

voeren tegen Hem, die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met 

hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die 

het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden beiden 

geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het 
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zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat en al de vogels werden verzadigd 

van hun vlees” 

 

Dit gedeelte spreekt voor zichzelf en heeft geen verdere uitleg nodig. 

 

Openb. 20: 1-3. 

 

„En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met een sleutel des afgronds en een grote keten in 

zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem dui-

zend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de 

volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij 

voor korte tijd worden losgelaten”. 

 

Openb. 20: 1-3 behoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 19, want hiermee wordt het oordeel over het 

boosaardig Trio afgesloten. 

 

Johannes ziet weer een engel uit de hemel af komen. Wie dit is wordt verder niet gezegd. Het zal 

zeker een machtige engel zijn. Hij heeft een sleutel en een grote keten; met de sleutel ontsluit hij de 

afgrond. 

 

We mogen aannemen dat Satan na zijn uitwerpen uit de hemel een grofstoffelijk wezen geworden 

is; niettemin heeft hij nog zulk een kracht, dat hij het duizend jaar in het onderaardse kan uithouden. 

De keten kan een symbool zijn van een bindende kracht, die hem verlamt. 

 

Verder is het eigenaardig dat beest en valse profeet geen toekomstige rol meer zullen spelen, alleen 

aan Satan is dit voorbehouden. Satan komt ook niet direct in de vuurpoel, dat is pas na duizend jaar 

het geval 

 

Daarna zwijgt de Schrift over het lot van deze drie. 

 

V. DE TOEKOMENDE EEUW. 

 

A, De oprichting van het Koninkrijk, 

 

De eerste opstanding, 

Openb. 20: 4-6, 

 

„En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zie-

len van hen, die onthoofd waren om hun getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die 

noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd 

en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met 

Christus, duizend jaren lang, De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend 

jaren voleindigd waren. 

 

Dit is de eerste opstanding, zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen 

heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij 

zullen met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren”. 

 

Nu breekt de toekomende eeuw aan. Vooraf hebben reeds enkele opstandingen plaats gehad, die 

van 1 Thess. 4, Joh. 6: 54 (die ten laatste dage). Zie hiervoor ons werk „Van dood en opstanding”. 

Hier; in Openb, 20: 4 ziet Johannes tronen en zij zetten zich daarop; aan hen die dit deden werd het 

oordeel gegeven of opgedragen, „Zij zetten zich” is een meervoud, waarmee Christus en de twaalf 
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apostelen kunnen zijn aangeduid, Matt, 19: 28 en Luk, 22: 30; de laatsten immers zullen de twaalf 

geslachten Israëls oordelen, 

 

Johannes ziet nog meer. In de St. Vert. is ingevoegd; „ik zag” en spreekt de tekst verder over de 

zielen der onthoofden. Men zou ook kunnen inlassen; en zij (de apostelen) oordeelden, dat is; 

wreekten de zielen die onthoofd waren enz. Dat „zielen” hier personen betreft, blijkt duidelijk uit de 

toevoeging; „die onthoofd waren”, men kan toch geen geestelijke ziel onthoofden, d.i. de inwendige 

mens. Deze onthoofde zielen zijn die van hfdst. 6: 9 en andere in Openbaring vervolgden en ge-

slachten. Het zijn allen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, d.i. aangaande Hem, en 

om het woord Gods en zij, die vasthielden aan hun Schriften, het O.T. en die het beest en zijn beeld 

niet aangebeden en het merkteken niet ontvangen hadden aan voorhoofd of hand. Deze gehele 

groep wordt hier nader gespecialiseerd in ondergroepen al naar mate het punt van hun weigering. 

Johannes ziet ze allen herleefd; dit toch is de betekenis van de vorm van het werkwoord, dat de S.V. 

hier door: leefden heeft vertaald, maar welke zelfde vorm zij in Openb. 2: 8 door „weder” levend 

geworden vertaalde. De Nwe Vert. zet dit ook. Het zijn dus geen zielen zonder lichaam, die in de 

hemel zouden zijn, maar opgestane mensen. En het zijn zij die mede regeermacht verkrijgen en met 

Christus duizend jaar als koningen heersen. 

 

Deze duizend jaar noemt men het duizendjarig rijk, een naam die volkomen foutief is. Christus 

heeft geen duizendjarig rijk, want Hij regeert, volgens Luk. 1: 33 (Gr.txt.) in de aionen der aionen 

en deze zijn veel langer dan duizend jaar. Zij zijn hiervan slechts de inzet. Men spreke dus niet van 

een duizendjarig rijk of een duizendjarige Christusregering. Waartoe dienen dan deze duizend ja-

ren? Wij menen dat ze nodig zijn om de Volken met ijzeren staf in het gareel te leren lopen en hun 

de beginselen van recht en gerechtigheid te leren. 

 

Zij moeten eerst weer in God leren geloven, verleugend als zij zijn door de duivel en de grote hoer; 

vandaar het aionische evangelie dat de engel aankondigt in hfdst. 14: 6, 7: „Vreest God en geeft 

Hem heerlijkheid  en aanbidt Hem, Die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wate-

ren gemaakt heeft”. De duizend jaar zijn de inleiding van de toekomende eeuw, een aioon, die 

meerdere duizenden jaren kan duren. 

 

Men leest veelal bij christelijke uitleggers dat men duizend jaar niet voor duizend moet nemen maar 

dat het een zekere volmaaktheid uitdrukt: l0x l0x 10 en dat men het getal moet nemen als de tijd 

tussen hemelvaart en wederkomst aanduidend. Laat ons hun nogmaals mogen vragen welk getal er 

uit Openbaring nog meer symbolisch is. Men zal wijzen op de 144.000, dit is ook een zekere aan-

duiding, zegt men, voor een groot aantal personen. We merken op, dat men de andere getallen wel 

letterlijk moet nemen: zeven zegelen, zeven bazuinen, zeven schalen; men kan ze tellen: een lam 

heeft twee hoornen, er zijn twee beestmensen, waarom dan niet duizend of een veelvoud ervan. 

Eenvoudig omdat men niet gelooft en in wezen van de Schrift afdoet. Wij nemen de duizend van 

Openbaring 20 letterlijk, het staat er 6 x in de verzen 2 tot 7. 

 

Zij, die herleefd zijn, hebben deel aan de eerste opstanding. Dit is niet de absoluut eerste, alsof er 

vóór hen geen opgestanen zouden zijn - dat zijn zij van 1 Thess. 4 - maar de eerste hier in Openb. 

20. 

 

Gelukkig zij die daaraan deel mogen hebben over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen 

als koningen heersen, wordt er herhaald en tevens priesters zijn, dit is een trek die erbij komt. Mo-

gelijk is dit na de duizend jaar, mogelijk vangt dit met of gedurende de duizend jaar aan. De overige 

doden blijven in het graf. Zie voor de opstandingen verder ons werk: VAN DOOD EN OPSTAN-

DING. 
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B. Satans laatste opstand. 

Openb. 20: 7-10. 

 

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 

en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om 

hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de 

breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde 

neder uit de hemel en verslond hen, 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 alle eeuwigheden” 

 

Na de duizend jaar wordt satan ontbonden en zijn natuur getrouw gaat hij nogmaals de volken ver-

leiden. 

 

Om aan te tonen dat, hoewel de volken duizend jaar door Christus zijn geregeerd en zij Israëls 

schone opbloei gezien hebben, zij zich geveinsd onderworpen hebben, wat vlees is, vlees blijft. 

 

Satans loslaten moet hun onbekeerlijkheid openbaren. Heel spoedig volgen zij hem weer. 

 

Satan vergadert de volken, die aan de vier hoeken der aarde wonen. Zij worden Gog en Magog ge-

noemd en vormen een ontzaggelijk leger. Zij komen om te strijden tegen de heiligen, omringen hun 

legerplaats en de geliefde stad, maar God grijpt in met vuur en verslindt hen. De duivel krijgt dit lot 

niet, hij wordt geworpen in de poel die met vuur en zwavel brandt, hij komt terecht bij zijn vroegere 

helpers en wordt dag en nacht gepijnigd in de eeuwen der eeuwen. 

 

C. Het witte troongericht. 

Openb. 20: 11 -15. 

 

“En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde 

en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en 

de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd 

geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boe-

ken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en 

het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren en zij werden geoordeeld een ieder naar zijn wer-

ken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: 

de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des le-

vens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” 

 

Nu volgt weer een gericht, er wordt een witte troon gesteld. Dit is een andere dan die van Matt, 25: 

31: voor deze (troon der heerlijkheid) worden de volken geoordeeld in het begin van de toekomende 

eeuw; hier is het in die eeuw waarvan duizend jaar voorbij zijn. Ook nu is het gericht indrukwek-

kend: aarde en hemel vlieden weg; hieronder hebben we wellicht te verstaan dat zij voor een tijd 

niet gezien konden worden vanwege de grote heerlijkheid; in werkelijkheid vergaan zij niet. 

 

Dan volgt de tweede opstanding, wel niet met zovele woorden genoemd maar gemakkelijk af te 

leiden; het zijn nu de doden die niet levend geworden zijn welke opstaan: de overigen. We kunnen 

deze overigen o.i. beperken tot die van vers 5 of deze uitbreiden tot allen die nog niet in de duizend 

jaar zijn opgestaan. Johannes ziet ze staan, klein en groot, komende uit zee, dood en dodenrijk. Dan 

wordt het oordeel geveld naar hun werken. Niet naar hun geloof dat zij veelszins niet eens gehad 

hebben, maar naar hun daden, die ze in hun leven gedaan hebben. 
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De maatstaf zal zeer mild zijn, want slechts weinigen “als iemand” worden naar de tweede dood 

verwezen, de poel des vuurs. De anderen staan ingeschreven in het boek des levens. Nadat de ver-

oordeelden gedood zijn, worden zij met anderen die dit reeds eerder waren en de dood en het do-

denrijk geworpen in de poel des vuurs. Hier houdt het dodenrijk op, want er zal dan geen dood meer 

zijn, maar blijft alleen de poel des vuurs. Daarin zijn drie wezens, het anti- goddelijke trio, en dege-

nen, die niet in het boek des levens staan, De Schrift zegt nergens iets wat er verder met de poel 

gebeurt, hij is er de rest van de vierde en gedurende de vijfde aioon, gedurende de aionen der aio-

nen. Dus niet langer, de tijd staat vast. Verder verliest de laatste eeuw zich in eindeloze verten, al 

heeft ook deze haar afsluiting krachtens Hebr. 9: 26, waarin staat (naar betere rangschikking der 

woorden) dat Christus éénmaal in de voleinding der eeuwen, de zonde teniet zal doen.

 

VI. DE MENSEN OP DE NIEUWE AARDE 

 

Hoofdstuk 21: 1 - 22: 5 laat ons de mensen op de nieuwe aarde zien. Dit deel bestaat uit drie onder-

delen: 21: 1, 2: Gezicht: de nieuwe hemel en aarde; 21: 3-8: Stemmen; 21: 9-22: 5: Gezicht: De 

Bruid. 

 

A. De nieuwe hemel en aarde. 

Openb. 21: 1,2 

 

„En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde wa-

ren voorbijgegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, ne-

derdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” 

 

In dit eerste gezicht wordt tweeërlei getoond: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en - het nieuwe 

Jeruzalem. Dit laatste wordt in Openb. 21: 9 - 22: 5 uitvoerig beschreven, vooraf hoort Johannes 

dan stemmen die meerdere dingen mededelen. Sommigen menen dat hfdst. 21 en 22 verdere bijzon-

derheden over de duizend jaar van Op. 20 geven maar dit is onjuist. Die duizend jaar behoren tot de 

toekomende eeuw terwijl we met de nieuwe hemel en aarde een nieuwe eeuw zijn ingetreden, de 

tweede toekomende eeuw. Eén der kenmerken is dat de zee er niet meer is. 

 

Johannes ziet een nieuwe hemel en aarde. Van de nieuwe hemel wordt ons verder niets meegedeeld, 

ook niet in enig ander deel der Schrift. Wat daarin veranderen zal blijft onbekend. Van de nieuwe 

aarde vernemen we meer. 

 

“De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan”. Bij dit eerste past dezelfde opmerking als 

bij dat van Openb. 20: het is geen absoluut eerste, maar de eerste van de twee hier vermelde. De 

eerste is die welke is voorbijgegaan, de tweede de nieuwe die de andere vervangen heeft. De eerste 

zijn de hemelen die nu zijn en de aarde van 2 Petr. 3: 7. Hoe die overgang heeft plaats gehad, wordt 

niet gezegd. Volgens Petrus zullen de hemelen (van nu) met een gedruis voorbijgaan en de elemen-

ten branden en vergaan, 3: 10. Wat deze elementen zijn is niet nader te zeggen. Het kunnen de 

grondbestanddelen van de hemel zijn die vernieuwd zullen worden. De aarde en de werken die 

daarin zijn, zullen niet in een wereldbrand ondergaan; de S.V. zegt dit wel in 2 Petr. 3: 10 maar de 

Nwe Vert. heeft: de aarde en de werken die daarin zijn, zullen gevonden worden, dus juist het te-

genovergestelde. Dit naar betere handschriften. Er heeft een overgang plaats, maar geen ondergang, 

er is verandering maar geen ramp. Er heeft een vernieuwing plaats, geen vernietiging. Een der din-

gen die er dan niet meer is, is de zee.

 

Het tweede gezicht, dat Johannes ziet, is een stad, een nieuw Jeruzalem. Dit wordt niet door mensen 

gebouwd zoals dat van de vierde aioon maar daalt kant-en-klaar neer uit de hemel, van God, de 

Bouwheer en Kunstenaar er van, De naam wordt niet in de Griekse vorm gegeven Ierosoluma, zo- 

als dit overal elders staat, maar in de Hebreeuwse vorm Ierousalèm. Men houde dit voor een werke-
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lijke stad, evenals hemel en aarde en zee werkelijke dingen zijn. Waarom hier te vergeestelijken, dat 

verduistert alleen de tekst. In Hebr. 12: 22 heet ze het overhemels Jeruzalem, niet omdat ze in de 

(over)hemelen is, maar omdat haar oorsprong daar is. Voordat deze stad nu nader omschreven 

wordt, hoort Johannes stemmen uit de troon waarin rijke beloften doorklinken. 

 

B. Stemmen en wat zij zeggen. 

Openb. 21: 3-8. 

 

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij 

zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen 

van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, want moeite en 

verdriet zal er niet meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon 

gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze dingen zijn 

getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het 

begin en het einde. Ik zal de dorstige geven van het water des levens om niet. Wie overwint zal 

deze dingen beërven en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, 

de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendie-

naars en alle leugenaars, - hun deel is in de poel des vuurs die brandt van vuur en zwavel: dit is 

de tweede dood” 

 

In dit gedeelte staan schone beloften, die zeker niet alleen voor Israël zijn maar de gehele mensheid 

betreffen. Gods tent (zeker bedoeld als: woning) zal bij de mensen zijn en Hij zal hen troosten over 

al het leed dat zij geleden hebben: de tranen zal Hij als een moeder wegwissen, over doden zullen 

zij niet meer behoeven te treuren, want de dood door Adam niet opgeheven, is nu wel opgeheven, 

zodat er geen rouw of geklaag meer behoeft te zijn. Er zullen ook geen drukkende levensomstan-

digheden meer zijn die verdriet en moeite geven. Dit behoorde allemaal tot de eerste dingen, de 

oude aarde, maar deze is voorbijgegaan. Alles is nieuw geworden. Het is geschied. Dan wordt nog-

maals herhaald, dat Hij de Alfa en Omega, het Begin en het Einde is, Hij die alle dingen ten volle 

volbrengt en daarin bijstaat. Wie dorst heeft ontvangt om niet water des levens. Wie overwint zal 

deze dingen beërven, Ik zal hem tot een God zijn en hij Mij tot een zoon. Maar de lafhartigen, zij 

die uit vrees van God afvallen, de ongelovigen, de verfoeilijken of bevlekten, homosexuelen, de 

moordenaars, de hoereerders, de afgodendienaars, alle leugenaars vallen daar buiten. Zij komen 

terecht in de poel des vuurs. Dit ziet vanzelf niet op die tijd, maar op die waarin zij dan nog leven, 

die vóór de wederkomst; evenals die beloften hun gelden, die die tijd nog moeten doormaken. 

 

Wij hebben hier driemaal de uitdrukking: „En Hij sprak” of: “Hij zeide” en we horen de schone 

beloften dat alles nieuw zal worden, dat alles waarachtig en zeker is, dat God het Begin en het Ein-

de is, d.i. voor dit alles borg is. Deze spreekt rechtstreeks met Johannes, evenals in hfdst. 1. Hier is 

geen bemiddeling van engelen. 

 

C.Het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad. 

Openb. 21: 9-22: 5. 

 

“En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven 

plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. 

En hij voerde mij weg in de geest op een hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, ne-

derdalende uit de hemel van God en zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een 

zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij 

had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen en namen op (de poorten) geschreven, welke 

zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. 
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Naar het Oosten waren drie poorten en naar het Noorden drie poorten en naar het Zuiden drie 

poorten en naar het Westen drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daar-

op de twaalf namen van de apostelen des Lams. 

 

En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten en haar poorten en 

haar muur. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij 

mat de stad op met de stok: twaalf duizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte 

waren gelijk. En hij mat haar muur op: honderd vier en veertig el, mensenmaat, die engelenmaat 

is. En de bouwstof van haar muur was diamant, en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En 

de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fun-

dament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sar-

donyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliét, het tiende 

chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, 

iedere poort afzonderlijk was uit één parel en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschij-

nend glas. 

 

En een tempel zag ik niet in haar, want de Here God, de Almachtige is haar tempel en het Lam, 

En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid 

Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de 

koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar, en haar poorten zullen nooit gesloten 

worden des daags, want daar zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer der volken zullen 

in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand die gruwel en 

leugen doet maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 

 

En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon 

van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het ge-

boomte des levens, dat twaalf maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de blade-

ren van het geboomte zijn tot genezing der volken. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de 

troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren en zij 

zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen 

verlichten en zij zullen als koningen heersen gedurende de eeuwen der eeuwen.” 

 

We menen dat er weinig commentaar nodig is als men de Schrift neemt zoals ze daar ligt. Johannes 

wordt door een der engelen die de zeven schalen hadden, meegevoerd, deze zal hem de Bruid tonen, 

de Vrouw des Lams. Deze is volgens Hos. 2 ondertrouwd in de eeuw, de toekomende eeuw, en nu 

Vrouw geworden. Haar woonstede is het Nieuw Jeruzalem. Om de Hoer te zien werd Johannes in 

een woestijn gevoerd, om de Vrouw te zien wordt hij naar een hoge berg gevoerd. In hfdst. 19 is 

sprake van de Vrouw (gunè), hier van de Bruid (nymphè). De een is voor de toekomende eeuw, de 

tweede er na. 

 

Johannes ziet nu een stad nederdalen. Niet een uit de aarde oprijzen. De Kunstenaar en Bouwmees-

ter bouwt haar in de hemel en zet haar op de aarde. Ze heeft de heerlijkheid van God en haar glans 

is als de kostelijke steen jaspis, zuiver als de kristalheldere diamant. Het zal een wonderlijke stad 

zijn, echter is dit onmogelijk voor God? De stad meet 12000 stadiën; ze heeft een voormuur van 

144 el. De stad is een vierkant. De twaalf fundamenten versierd met edelgesteenten hebben ver-

schillende kleuren. Naar de kleur zijn de stenen in groepen van vier geordend, die met paren van 

twee afwisselen, die beide paren onderscheiden zich van de groepen van vier daardoor dat ze de-

zelfde kleur hebben: rood en violet. 

 

De twaalf poorten zijn twaalf paarlen: de straat, het stratenmateriaal, is louter goud als doorzichtig 

glas. De straat is hier wel de verzamelnaam voor alle straten of het materiaal waarvan alle straten 
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gemaakt zijn. Men kan de „straat” ook nog anders opvatten: het woord plateia betekent een vrij gro-

te ruimte, een plein zoals in het midden van vele steden is. Deze plateia zal zeker een groot plein 

zijn, een plaats voor openlijke samenkomsten, geen straat zoals wij die kennen. De andere straten 

lopen vanaf de poorten mogelijk op het plein uit. Het stratenmateriaal is zuiver goud; toch is het van 

een bijzondere aard: het is gelijk doorschijnend glas. 

 

In de stad is geen tempel; de Here God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. Er is geen tem-

pel nodig noch plaats der aanbidding, want de gehele stad is geheiligd en doorgeesterd door de te-

genwoordigheid van God. De stad heeft ook geen zon of maan nodig ter verlichting, ze wordt ver-

licht door de heerlijkheid Gods en het Lam is haar Lamp. Hun licht, de uitstraling Hunner heerlijk-

heid, geeft meer licht dan zon of maan. Omdat er geen nacht is maar steeds dag, worden de poorten 

niet gesloten. 

 

In het licht van deze stad zullen de volken wandelen. Hiermee is wel bedoeld de geestelijke verlich-

ting die er van uit gaat. Men lette er op, dat wat de S.V. van die volken zet, n.1. „die zalig worden” 

invoeging is van een overschrijver. De betere grondteksten hebben deze woorden niet en de Nwe 

Vert. laat ze dan ook weg. Koningen brengen er hun heerlijkheid: zij alleen schijnen degenen te zijn 

die ter stad ingaan. In de stad komt niets onreins binnen, geen enkele zondaar die gruwel en leugen 

doet; ze is alleen toegankelijk voor hen wier namen staan in het Boek des levens des Lams. Afgo-

dendienaars noch leugenaars kunnen er in komen. 

 

Het herwonnen paradijs. 

 

Van de troon Gods en die van het Lam, zeker staande op het grote plein, gaat een stroom uit van 

water des levens. Daar staan ook bomen aan weerszijden van de stroom. Ze worden onder één naam 

samengevat: Boom des levens (St. Vert.), geboomte des levens (Nwe Vert.). Hoeveel er zijn wordt 

niet gezegd, mogelijk wel twaalf. Ze dragen elke maand vrucht, dus twaalf maal per jaar. Dienen 

deze evenals bij de eerste boom des levens tot onderhouding van het gewone leven zodat men niet 

meer sterft? De staat van volle volmaaktheid is er ook hier niet, dat men de bladeren der bomen nog 

nodig heeft ter genezing der volken. Reeds in de toekomende eeuw zal er spijsgeboomte zijn aan 

beide zijden van de beek, die uit het Huis des Heren zal uitgaan en wier vruchten zullen dienen tot 

spijs en wier bladeren tot heling, Ez. 47: 12. We vinden ze ook op de nieuwe aarde. Al is er geen 

dood meer, het schijnt dat er nog heling nodig is voor de volken. 

 

Met de verzekering dat er niets vervloekts meer zal zijn, niets waarop een banvloek ligt; dat Israël, 

zijn dienstknechten, Hem zullen dienen en eren, dat zij Zijn aangezicht zullen zien en Zijn naam op 

hun voorhoofd zal wezen en de herhaling dat er geen nacht zal zijn en er noch een lamp of zon no-

dig zal zijn, maar de Here God hen zal verlichten en dat zij als koningen zullen heersen in de aionen 

der aionen, besluit dit gedeelte. Dit zijn beloften voor hen, die nog veel zullen moeten doormaken, 

maar die verder reiken dan de beloften der toekomende eeuw. 

 

Hoe heeft God Adam geformeerd? 
door S. Van Mierlo. 

 

Gen. 2: 7 spreekt over het formeren van Adam. Dr. G. Ch. Aalders vertaalt dit vers als volgt: 

 

“formeerde God, de Here, de ,mens, stof uit de bodem, en blies in zijn neusgaten een levensadem, 

waardoor de mens werd tot een levend wezen” 

 

Door te zeggen dat Adam „stof uit de aardbodem” was, wordt eenvoudig uitgedrukt wat Paulus later 

schreef in 1 Kor. 15: 47: “de eerste mens is uit de aarde”; in tegenstelling met de tweede Mens, die 

uit de hemel is. 
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In Gen. 3:19, dus een lange tijd na de formatie van Adam, wordt van hem gezegd dat hij stof is. Het 

is dus zeer duidelijk dat we die uitdrukkingen niet letterlijk mogen opvatten, dat we hier te doen 

hebben met een spraakfiguur. 

 

Daar in Gen. 2: 7 beide het werkwoord “formeren” en “stof uit de aardbodem” worden gebruikt, 

heeft men dikwijls gemeend, dat volgens de schrijver Adam uit leem werd geformeerd, zoals een 

pottenbakker er een vat uit formeert. Maar een betere schriftkennis kan ons van die gedachte verlos-

sen. Laat ons bijv. Jes. 64: 8 bekijken: 

 

„Gij zijt onze Vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uwer handen 

werk”. 

 

Het is duidelijk dat hier wel een vergelijking wordt gemaakt met het werk van een (menselijke) pot-

tenbakker, maar niemand zal uit dit vers besluiten dat Jesaja en de anderen letterlijk „leem” waren, 

of dat ze uit leem werden geformeerd. Dergelijke beeldspraak, die de nadruk legt op de nietigheid 

van de mens, vindt men ook in Job. 4: 19; 10: 9; 33: 6; Jes. 29: 16; 45: 9; Jer. 18: 6; Rom. 9: 20 enz. 

 

We vinden het werkwoord „formeren” bijv. nog op de volgende schriftplaatsen: 

 

Jer. 1: 5 „Eer ik u in moeders buik formeerde”. 

 

Jes. 43: 1 „De Here uw Schepper, o Jacob, en uw Formeerder, o Israël”, 

 

Jes. 43: 7 „Een ieder .............  dien Ik geformeerd heb”. 

  

Als we rekening houden met dergelijke spreekwijzen, zullen we niet geneigd zijn te menen dat 

Adam letterlijk uit stof van de aarde werd geformeerd en eerst een lemen beeldje was. Dergelijke 

gedachten kunnen we aan de Babyloniërs en aan andere oude volken overlaten. De Schrift zelf 

maakt het duidelijk dat we niet alles volkomen letterlijk moeten opvatten. 

 

Men bemerkt dit overigens ook door het gebruik van het woord „stof”. Het Hebreeuwse „aphar” 

duidt gewoonlijk iets poedervormigs aan, nooit iets plastisch, zoals leem. In Lev. 14: 41, 42 en 45 

vertaalt de Nwe Vert. „aphar” door „leem”, maar de S.V. schrijft, terecht, „stof”. Het is het af-

schrapsel van de muren van een huis. Zoals Dr. Aalders het in de Korte Verklaring aanduidt, wordt 

het Hebreeuwse woord gebruikt voor „ieder willekeurig materiaal, dat in zijn fijnste delen is ver-

deeld”. Zie bijv. ook Deut. 9: 21. In het algemeen duidt het de substantie van de aarde aan. (Gen. 3: 

14; Joz. 7: 6; Jes. 65: 25 enz.). 

 

Hieruit volgt, dat zelfs zij, die aan lemen beeldjes denken, de woorden van Gen. 2: 7 niet aanvaar-

den in hun star-letterlijke betekenis. 

 

Soms heeft men gemeend in Ps. 139: 15 „Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het 

verborgen gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk” een aanwijzing te vinden voor 

de gedachte dat Adam letterlijk in de aardbodem werd geformeerd op een volkomen bijzondere 

wijze. Maar men kan er op wijzen: 

 

1. dat die Psalm geenszins handelt over Adam, maar over David; 

 

2. dat vs. 13 luidt „Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder gewe-

ven”, en er dus sprake is van de gewone, natuurlijke geboorte van David; 
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3. dat men, vooral in een poëtisch schriftdeel, rekening moet houden met figuurlijke uitdrukkin-

gen, en dat de “diepten van het aardrijk” in dit geval de moederschoot kan aanduiden. 

 

Inderdaad, uit andere schriftplaatsen blijkt, dat er een zekere overeenkomst bestaat tussen de be-

grippen “menselijke moederschoot” en “aardse moederschoot”. Zegt Job niet: “Naakt ben ik uit de 

schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren”? Alle aardse schepselen ko-

men inderdaad, naar hun eerste oorsprong, uit de aarde, zowel de planten (Gen. 1: 11, 12), de dieren 

(Gen. 1: 24), als de mensen (Gen. 2: 7; 1 Kor. 15: 47). De aarde kan dus zeer goed de algemene 

“moederschoot” genoemd worden. 

 

We herhalen dus, dat Gen. 2: 7 evenmin star-letterlijk begrepen kan worden als Gen. 3: 19, waar, 

van de volledig ontwikkelde Adam gezegd wordt: “stof zijt gij”. God gebruikt steeds de natuurlijke 

processen om te “scheppen” of te „formeren”, evenals Hij ook bij hetgeen wij „wonderen” noemen, 

natuurlijke middelen gebruikt. Men denke er bijv. aan, dat de Here een „sterke oostenwind” ge-

bruikte om de Israëlieten toe te laten door de Schelfzee te trekken (Ex. 14: 21). 

 

Ten overvloede kunnen we nog op het volgende wijzen. In verband met de dieren, wordt de aardse 

oorsprong aangegeven door de woorden „En de Here God formeerde uit de aardbodem al het ge-

dierte van het veld en al het gevogelte van de hemel” (Gen. 2: 19). Dat ook hier geen sprake kan 

zijn van het letterlijke „stof der aarde” of van lemen beeldjes, leert ons Gen. 1: 24: „Dat de aarde 

voortbrenge levende wezens”. En uit Gen. 1: 11, 12 en 20 vernemen we dat de aarde ook planten 

voortbracht en de wateren een gewemel van levende wezens. 

 

Het zou duidelijk moeten zijn, dat de Schrift er zich toe beperkt heel in het kort te vermelden wat er 

gebeurde en dat het de verwezenlijking was van Gods scheppingswoord, maar dat ze ons niet uitlegt 

hoe, door welk biologisch proces, alles gebeurde. Dit kan de mens proberen na te speuren door 

nauwkeurige waarnemingen van de schepping. 

 

Laat ons, voor wat Adam betreft, een poging doen in deze richting. 

 

We hebben in de vorige hoofdstukken aangetoond dat Gen. 1: 27 handelt over het mensdom in zeer 

ruime zin, en Gen. 2: 7 over Adam. 

 

Voor het begin van het mensdom wordt geen juiste datum aangegeven: het is in de zesde „dag”, 

namelijk de zesde lichtperiode waarin Gods scheppingswoord verwezenlijkt wordt in de natuur. 

Volgens betrouwbare wetenschappelijke gegevens bestonden er wezens die méér dan dieren waren - 

en waaraan men dus de naam „mens” kan geven - verscheidene honderdduizenden jaren geleden. 

Maar, volgens de chronologische aanduidingen van de Schrift, werd Adam, de eerste Mens in de 

volle zin van die term, geformeerd ongeveer 5000 tot 6000 jaar vóór het begin van onze jaartelling. 

 

Daar er toen reeds mensen bestonden, die niet veel van ons verschilden, kan men veronderstellen 

dat Adam, naar het lichaam, afstamde van een dezer “pre-Adamieten”. God zou dus Adam gefor-

meerd hebben in de moederschoot van een Pre-Adamietische vrouw, zoals Jeremia werd gefor-

meerd in een Joodse vrouw (Jer. 1: 5). Men merke op, dat het werkwoord „scheppen” niet gebruikt 

wordt voor Adam, maar wel voor het mensdom in het algemeen (Gen. 1: 27). Maar Gen. 2: 7 

spreekt daarbij over een bijzondere werking Gods, die niet wordt vermeld in Gen. 1: 27: “en blies 

de levensadem in zijn neus”. Ook deze uitdrukking kunnen we niet star-letterlijk opvatten. Men zie 

bijv. Ps. 18: 16 en Jes. 30: 33 voor dergelijke figuurlijke gezegden, waar een abstracte gedachte 

wordt weergegeven door een zichtbare, concrete voorstelling. We leren hier echter dat God iets zeer 

bijzonders deed, en uit hetgeen we verder over Adam vernemen en uit de veronderstelling dat hij 

van een Pre-Adamietische vrouw afstamde, kunnen we besluiten dat, door deze werking Gods, 

Adam als volkomen mens werd geformeerd, in de zin dat hij een volkomen, lichamelijke, psychi-
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sche en geestelijke structuur had. Hij kon dan ook op volkomen wijze God „afbeelden”, ja, een type 

van Christus genoemd worden (Rom. 5: 14). 

 

Het Hebreeuwse woord „nesjama”, in Gen. 2: 7 door „levensadem” vertaald, vinden we nog bijv. in 

de volgende schriftplaatsen in verband met een bijzondere inwerking Gods: 

 

Job 32: 8: „Het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtige, die hun inzicht geeft”. 

 

Job 33: 4: „De Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtige doet mij leven”. 

 

Misschien bestaat er een parallel tussen de geboorte van de Here Jezus en die van Adam. De engel 

zei tot Maria: „De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overscha-

duwen” (Luk. 1: 35). Zoals bij de tweede Mens, Christus, kan ook de kracht van de Allerhoogste 

Adam tot een volkomen Mens geformeerd hebben. 

 

Ook dat kind zou dan, zoals de Here Jezus, verzorgd en grootgebracht geweest zijn door ouders, die 

zich geen rekenschap gaven van wat het eigenlijk was, en die verbaasd zouden hebben gestaan over 

al hetgeen hun kind deed en wat er met hetzelve geschiedde. 

 

ALLES DOEN IN DE NAAM DES HEREN. 
 

Kol. 3: 17 is een der raadgevingen die we gewoonlijk niet volgen. We hebben steeds de neiging in 

eigen kracht te werken en jammeren als dat niet goed afloopt. 

 

We moeten ons geheel en in alles aan God overgeven, zo dat Christus ons leven is (vs. 4) en dan 

ook alles in Gods kracht en in de naam des Heren doen. 

 

Men verwachte echter niet op deze wijze een gemakkelijk leven te leiden. Men rekene op vervol-

ging en lijden. (2 Tim. 3: 12). 

 

BIJ HET OVERLIJDEN VAN MEVR. E.W. HIEBENDAAL 

 

Met grote droefheid en diepe ontroering geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde 

vriendin Elisabeth W Hiebendaal. Op de 21ste aug. 1963 is zij na een langdurig ziekbed rustig ont-

slapen. 

Het allermeest zijn wij vervuld van dankbaarheid tegenover God, dat wij haar op onze levensweg 

hebben mogen ontmoeten en voor al datgene wat wij van haar mochten leren. 

Naar buiten was zij een rustige en een zich bescheiden op de achtergrond houdende verschijning; in 

de beslotenheid van haar eigen huis was zij echter zeer actief. Onvermoeid bestudeerde zij haar bij-

bel en zij heeft veel geschreven in een diep verlangen de rijkdom, die zij uit Gods Woord ontving, 

aan anderen te mogen doorgeven. 

Haar liefde voor het volk van God, Israël, kennen wij allen door haar brochure De Bazuin en uit 

stukken, die wij de laatste tijd van haar publiceerden. 

Haar grootste verlangen was Christus te mogen gewinnen, steeds ijverende Hem beter te leren ken-

nen; haar gehele bestaan was hiermede verweven. 

Omdat zij de aandacht voor zichzelf afwees en steeds naar de Schrift toewees, menen wij er goed 

aan te doen enkele gedachten uit één harer brieven over te nemen: 

 

„Het begin van de weg tot behoudenis is voor elk mens verschillend. Men begint allen bij een ver-

langen naar genade, wat al genade is. Als men werkelijk, niet alleen met het hoofd, maar met het 

hart gelooft, volgt ook het belijden, want ieder die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God 
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geboren. Niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Zo zetten we dan onze voe-

ten op de weg der behoudenis. Eerst is het geloof nog vaag en men ontdekt dat men ondanks onze 

overgave aan de Heer zijn zonde niet kwijt is; wij menen te moeten vechten tegen die zonde, maar 

het lukt niet. Wij bidden wel en lezen dan in de bijbel dat we een licht moeten zijn in een duistere 

plaats en een levende brief van Christus,.... en we brengen er niets van terecht. Totdat de inwonende 

zonde ons zo tot een last gaat worden en we goed hebben geleerd dat in ons, dat is in ons vlees geen 

goed woont, onze tong is zelfs vergiftigd en bezoedelt ons gehele lichaam. Jac. 3. 

 

Is het ons ernst, dan ervaren wij bij het lezen van Gods Woord hoe God ons wil op voeden met 

wijsheid en voorzichtigheid. Dan gaan onze ogen open, dat wij onszelf niet behoeven te veranderen, 

maar dat God het in en voor ons wil doen, dat wij veranderd moeten worden, als wij ons maar voor 

Hem open stellen. 

 

Want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen (het verleden) en onderwijst ons dat 

wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en godvruchtig zullen leven 

(het heden) verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God (de toekomst). 

 

Het verleden: verlost van de straf der zonde = dit is Christus werk Het heden: verlost van de macht 

der zonde = dit is Christus werk De toekomst: verlost van de nabijheid en de gevolgen der zonde = 

dit is Christus werk 

 

Hij alleen doet alles voor ons in het verleden, het heden en de toekomst; wij hebben niets om ons op 

te beroemen. Als wij ons voor Hem openstellen, worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijk-

heid. 

 

Niemand weet welk lot hem of haar in de wereld nog wacht. Misschien is de onnozelste nog geroe-

pen tot getuige en de twijfelaar tot het martelaarschap. Wij leven immers in een harde wereld van 

ongerechtigheid! Met ons allen, hetzij kinderen, zonen of volwassenen in het geloof werken we 

alleen maar aan een weg en ons voorrecht is, dat wij langs die weg begraven worden. En alleen daar 

waar graven zijn, kan men opstandingen verwachten. Hoe meer wij der zonde dood zijn, hoe eerder 

wij weer zullen leven. En hoe meer wij van Christus vervuld zijn, hoe korter de dood ons kan vast-

houden. 

 

Om als pelgrim te slagen is het goed dat ons pakje zo klein mogelijk wordt, in elk geval: bezit, als 

niet bezittende. Ons „ik” in Gods licht te doen wegsmelten om boven alle menselijke kleinheid en 

zwakheid uit te komen is, ouder zijnde, nog even noodzakelijk en moeilijk als jong zijnde, want ons 

vlees wordt nooit vroom. Hoe ernstiger men verlangt naar Christus’ gelijkvormigheid, hoe meer wij 

wanhopen aan onszelf; wij kunnen alleen maar steunen op Gods belofte, dat Hij niet laat varen wat 

Zijn hand in ons begon, want Hij die ons roept is getrouw, Hij zal het ook doen.” 

 

Tot zover enkele stukken uit een overdenking van haar, die worstelde om het te mogen grijpen, om-

dat zij door Jezus Christus gegrepen was. 

Een trouwe geestverwante is ons ontvallen en we zullen haar node missen. Moge haar getuigenis in 

onze harten blijven doorklinken en ons aansporen met meer biddende aandacht ons te verdiepen in 

de grote rijkdom van de Heilige Schrift.
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Het boek Openbaring 
door G. J. Pauptit. 

(Slot) 

 

VII BESLUIT. 

Openb. 22: 6-21. 

 

We vinden hier enige malen een afwisseling van het getuigenis van de engel en van de Here Zelf. 

Eerst geeft de eerste getuigenis, vs. 6, dan de Here, vs. 7; in vs. 9 t/m 11 is het weer de engel, in vs. 

12-17 de Here, in vs. 17-20 nogmaals de Here; in vs. 20b spreekt Johannes en besluit dan in vs. 21 

het Boek met een zegenbede. 

 

A. De engel geeft getuigenis. 

Openb. 22: 6. 

 

“En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Here, de God van de gees-

ten der profeten heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet” 

 

Dit is zeer waarschijnlijk de engel van Openb. 1: 1. Hij verzekert dat alles waar is wat hij Johannes 

meedeelt. Tevens door wie hij gezonden is: door de Here God. Deze is de God van de geesten der 

profeten. De geesten der profeten is een stijlfiguur, een metonymia, waarbij „geesten” staat voor de 

gaven des Geestes. Hiermee wordt dan beklemtoond, dat wat de profeten in hun profetieën gegeven 

hebben, vaak gedeeltelijke profetie die niet van eigen, d.i. op zichzelf staande uitlegging is, maar in 

het geheel moet worden ingepast, niettemin werk des Geestes is en mede moet worden betrokken 

bij de uitlegging van het geheel. 

 

B. Het getuigenis van Christus. 

Openb. 22: 7. 

 

“En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.” 

 

Hier gaan de woorden van de engel over in die van Christus, die Zijn komst als spoedig of snel aan-

kondigt en gelukkig prijst die het woord der profetie bewaart. Hij zegt niet: „die ze verstaat” maar 

die ze, in het hart, bewaart. Zij, die die tijd beleven, zullen ze ook leren verstaan. 

 

C.De engel getuigt. 

Openb. 22: 8-11. 

 

“En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, 

wierp ik mij neder voor de voeten van de engel die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide 

tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en 

van hen die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God! 

 

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 

Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler, wie rechtvaardig is, 



Uit de Schriften 1963 Pagina 99 
 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.” 

 

Johannes wordt weer met de engel alleen gelaten en wil hem andermaal aanbidden. Andermaal 

wordt hij weerhouden; deze engel is ook maar een mededienstknecht van hem en Johannes’ stam-

verwanten; hij moet alleen God aanbidden. 

 

Johannes moet, in tegenstelling tot Daniël, 12: 4, 8, 9 de hem gegeven profetie niet verzegelen, 

want zij is bestemd voor de laatste tijd, als Openbaring begint, en moet daarom niet gesloten wor-

den als zou er nog langere tijd moeten voorbijgaan. Intussen leve zich uit wie wil en bereide zich 

voor wie wil. Een ieder is hierin vrij, alleen God zal alle werk in het gericht brengen met al wat ver-

borgen is. Pred. 12. 

 

D.De Here getuigt. 

Openb. 22: 12-16. 

 

„Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is. Ik 

ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Gelukkig zij die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders en de moordenaars, de 

afgodendienaren en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

 

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de 

Wortel en het Geslacht van David, de blinkende Morgenster.” 

 

Weer neemt de Here het woord en betuigt dat Hij spoedig komt en loon zal uitdelen naar het werk. 

Hij geeft Zich de namen van Jes. 41: 4; 43: 10 en 44: 6, die alleen God toekomen, bewijs dat Hij dit 

is. Dan prijst Hij hen gelukkig, die hun gewaden wassen opdat zij toegang en recht hebben op het 

geboomte des levens en in de stad mogen ingaan. Buiten zal zijn een zesvoudige groep, die onder-

scheiden worden. 

 

Het wassen der gewaden. In Openb. 7: 14, waarin mede over het wassen gesproken wordt, is dit 

verleden tijd, een handeling die de overwinnaars volbracht hebben. Hier staan velen nog voor deze 

taak en hebben we tegenwoordige tijd, de hoorders en lezers moeten dit veelal nog doen. 

 

In de grote handschriften is verschil van lezing over het wassen. De Codex Vaticanus heeft: die zijn 

geboden houden; de Sinaïticus en Alexandrinus: die hun klederen wassen. Beide lezingen zijn dus 

oud, en het is de vraag wat de oorspronkelijke is. De Koptische vert. heeft: die zijn geboden hou-

den. Zo leest ook Tertullianus ± 200, Cyprianus 248-259; Tychonius 390; Andreas 6de eeuw en 

Arethas 10de eeuw. De Vulgata volgt echter niet de Vaticanus maar zet: die hun klederen wassen 

naar andere handschriften: de Codex Amiatinus, en de Codex Fuldensis, 6de eeuw. Drie Kerkvaders 

steunden deze lezing Premarius, 6de eeuw, Fulgentius 508-533, Athanasius 326-372. De Clementi-

nische Vulgata voegde er nog aan toe: “in het bloed des Lams” maar deze toevoeging is in geen 

enkel Grieks handschrift te vinden. Nochtans hebben alle R. Katholieke vertalingen deze toevoe-

ging, dus zij doen toe aan de Schrift. 

 

De Griekse teksten lijken verbazend veel op elkaar:  

  oi plunontes tas stolas auton 

  oi poiountes tas entolas autou 

 

Het eerste is: die hun klederen wassen, het tweede: die zijn geboden doen. Mogelijk vindt men later 

de juiste tekst. 
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De Here zegt verder dat Hij Zijn engel gezonden heeft om dit in de gemeenten te betuigen» Hij 

geeft tevens een bewijs dat dit alles Israël geldt want Hij verwijst er naar, dat Hij is de Wortel, d.i. 

de oorsprong en het Geslacht van David, d.i. daaruit geboren. Hij draagt dus dit geslacht en wordt er 

van gedragen, Hij is Davids Heer en ook Zijn Zoon. Matt. 22: 41-46. 

 

E.De Geest en de Bruid. 

Openb. 22: 17. 

 

“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, 

en wie wil, neme het water des levens om niet.” 

 

De Geest is hier de Persoon des Geestes, een Zelfstandigheid in God. De Bruid is geen persoon op 

zichzelf maar een groep, maar elk der leden is een persoon. Er is dus een veelvoudig persoonlijk 

getuigenis. 

 

F. Het getuigenis des Heren. 

Openb. 22: 18-20a. 

 

“Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort: Als iemand hieraan toe-

voegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en als iemand afneemt 

van de woorden dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de 

heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 

 

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig, Amen” 

 

De Heer Jezus zelf besluit het Boek. Op het voornaamwoord „Ik” ligt veel klemtoon. 

 

Hij die het boek gegeven heeft besluit het met een plechtige waarschuwing. Niemand doe er af, 

niemand doe er toe. Hieruit blijkt welke grote betekenis God aan dit Boek toekent. Zij die zich aan 

het een of het ander schuldig maken, worden bedreigd met de vermelde plagen. Dit ziet op de men-

sen van de eindtijd voor wie het Boek allereerst en allermeest bedoeld is; bewijs dat men dan deze 

woorden Gods niet zal willen nemen zoals ze er staan. 

 

In de loop van de tijd hebben veel verklaarders van het Boek, die er Israël niet in herkend hebben 

zich, met goede bedoeling, hieraan mede schuldig gemaakt. Elke ontkenning bijv. dat de duizend 

jaar van Openb. 20 niet duizend jaar is, is een afdoen aan het Boek, en elke uitlegging die alles op 

de Kerk toepast, is een toedoen er aan. God rekent dat alles nu niet toe, al zal men eenmaal be-

schaamd staan als men het Woord niet recht gesneden heeft. 

 

Wat de tekst zelf betreft, merken we op, dat hij zelf niet vrij gebleven is van af- en toedoen. Hij 

heeft zeven variërende lezingen in de drie grote Handschriften. Men zou kunnen aannemen dat de 

overschrijvers het niet gewaagd zouden hebben er iets aan toe te voegen, af te nemen of te verande-

ren. Niettemin zijn er vier toevoegingen en drie weglatingen! We hopen dat wij de juiste tekst heb-

ben mogen weergeven. Nogmaals, voor de derde maal aan dit slot, betuigt de Here dat Hij spoedig 

komt en geeft daarop een plechtig Amen. 
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G. Johannes' bede. 

Openb. 22: 20b. 

 

“Kom, Heer Jezus!” 

 

Dit is een bede van Johannes. Vele gelovigen gebruiken vaak maar losweg de naam Jezus. Dat de-

den de discipelen eertijds niet. Ze noemden Hem Heer of Meester en deden daar wel aan, Joh. 13: 

13. 

 

Johannes doet dit hier ook. Hij, de Here, mag zeggen: „Ik, Jezus”. De Heilige Geest mag Hem ook 

,Jezus” noemen, en in de Evangeliën draagt Hij deze naam honderden malen. Maar bij de aanspre-

king zal het niet zo zijn en zullen we grote eerbied hebben. Hij is maar niet zo onze gelijke, die we 

bij zijn voornaam aanspreken, Hij is de Heer of Here. De Here moge in Zijn afdaling ons Zijn broe-

ders noemen, men zij niet zo familiair Hem onze Broeder te noemen. In de heilige dingen zij gepas-

te eerbied. Dat doet Johannes hier terecht: Kom, Here Jezus! 

 

H. De zegenbede. 

Openb .22: 21. 

 

„De genade van de Here Jezus zij met allen.” 

 

Dit is de enige maal dat een apostel der Besnijdenis deze zegenbede neerschrijft. Ze ontbreekt in de 

Algemene Brieven. Ze is alleen Paulinisch, en was een kenteken dat de Brieven van hem waren. In 

al zijn brieven vinden we deze bede in langer of korter vorm. Nu Paulus echter dood is en hij geen 

brieven meer schrijft, gebruikt Johannes deze woorden en besluit er èn zijn Brief én het N.T. mee, 

dat in alles van de genade des Heren Jezus spreekt. De Heilige Geest geve ons ook de verzekering 

van die genade door er in ons hart als in te voegen: En met u. 

 

Een nieuwe uitleg van Gen. 2: 4-15 
 

door S. Van Mierlo. 

 

Vele moderne theologen menen, dat Gen. 2: 4b-6 het begin is van een tweede scheppingsverhaal; 

opgesteld door een andere schrijver (namelijk de “Jahvist”) dan het eerste verhaal, dat tot de “Pries-

ter codex” zou behoren. Dat de inhoud geheel verschillend is (bijv. geen chaos, geen water, geen 

hemellichamen, geen dieren) hindert hun niet, want volgens hen, heeft noch het ene verhaal, noch 

het andere geschiedkundige waarde. Het zouden slechts mythen, sagen of legenden zijn. Toch zou-

den zij zich kunnen afvragen hoe het mogelijk geweest zou zijn dat iemand, in latere tijden, derge-

lijke tegenstrijdige verhalen samengevoegd zou hebben tot een enkel document. 

 

Meer “orthodoxe” uitleggers zijn veel redelijker, en menen dat er in het tweede hoofdstuk sprake is 

van de reeds bestaande schepping. Toch veronderstellen ze, dat er opnieuw gesproken wordt over 

dezelfde mens. De Adam van Gen. 2 zou dus de eerste mens geweest zijn. 

 

In de vorige hoofdstukken hebben we deze zaak uitvoerig onderzocht en er op gewezen, dat deze 

opvatting niet gesteund wordt door de Schrift. Het is een uitleg vanuit oude tijden, waar de weten-

schap nog weinig ontwikkeld was, en men nog kon menen dat het heelal ongeveer 4000 jaar vóór 

het begin van onze jaartelling, en in 6 dagen van 24 uur, geschapen werd. We hebben de aandacht 

gevestigd op de volgende verschillen tussen de twee eerste hoofdstukken: 
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           Genesis 1   Genesis 2 

 

Schepping van het mensdom   Het formeren van een bepaald   

in algemene zin.  individu, Adam genaamd. 

 

Geen nauwkeurige tijd  De tijd is bepaald: ongeveer 

wordt aangegeven.  5000 tot 6000 jr. vóór Christus. 

 

Geen plaats aangeduid.  De plaats bepaald: Mesopotamië. 

 

Geen inlichtingen aangaan-   Nadruk op het bebouwen  

de levensomstandigheden.  van de aardbodem, veeteelt en huizenbouw. 

 

De opgravingen hebben daarbij getoond, dat er reeds mensen leefden meerdere honderdduizenden 

jaren vóór onze tijdrekening, maar het moderne blanke ras begon pas in het Nieuw-stenen-tijdperk. 

Het blijkt verder, dat er een volkomen overeenkomst bestaat tussen de archeologische gegevens be-

treffende dit ras, en de schriftgegevens in verband met het Adamietische ras, namelijk aangaande: 

 

De tijd:    ongeveer 5000 tot 6000 jaar vóór onze jaartelling;  

De plaats:    de streek van het noorden van Mesopotamië; 

De levensomstandigheden:  landbouw, veeteelt en huizenbouw. 

 

Een dergelijke overeenkomst is des te treffender, omdat het hoofddoel van de Schrift niet is ons 

kennis te geven van de aardse dingen, en omdat dit zeer oude schriftdeel niet is opgesteld op de 

wijze waarop wij tegenwoordig over geschiedenis en wetenschap schrijven. Het blijkt dat de in-

houd, zo letterlijk mogelijk opgevat, met inachtneming van het spraakgebruik, van grote geschied-

kundige waarde is. 

 

Opgravingen van de laatste tientallen jaren laten ons toe de ligging van de “hof van Eden” nader te 

bepalen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze „tuin” zich in het noorden van het tegenwoordige Irak 

bevond. Hoe meer precies de gegevens van de spade worden, hoe beter de overeenkomst van de 

Schrift. 

 

In dit hoofdstuk willen we onderzoeken of we, steunende op de reeds verkregen resultaten kunnen 

komen tot een betere uitleg van Gen. 2: 4-15. Hier toch stond men steeds voor verscheidene moei-

lijkheden, omdat men er zich niet van bewust was dat, vanaf Gen. 2: 5, het niet meer gaat over de 

gehele aarde in zeer oude tijden, maar over een bepaalde streek in het neolithische tijdperk. Men 

vond het bijv. zeer naïef, althans zeer verwonderlijk, dat er gezegd werd, dat het op „aarde” nog niet 

had geregend, en er geen planten groeiden vóór er mensen waren. En hoe kon een „damp” opstijgen 

uit een droge aarde, om deze te bevochtigen? Daarbij is er steeds verschil geweest betreffende de 

wijze waarop de verschillende zinsneden van dit schriftdeel moeten worden ingedeeld. 

 

Welnu, laten wij nagaan of alles niet veel duidelijker wordt als men de door ons verworven resulta-

ten aanvaardt. 

 

Laten wij er vooraf aan herinneren dat we in de eerste hoofdstukken de aandacht vestigden op het 

feit, dat het gebruik van het voegwoord “en” dikwijls wijst op een chronologische volgorde van 

gebeurtenissen. Ziehier de hoofdperioden: 
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Gen. 1: 1 De schepping van een goed geordend heelal, hetwelk door de Hebreeën werd  

 aangeduid met de uitdrukking “hemelen en aarde”. 

 

1: 2a   De chaos op aarde. 

 

1:2b-31.  Het opnieuw toebereiden in zes lange lichtperioden, namelijk tijdperken waarin  

  Gods scheppingswoord zich realiseerde. Hier vindt men een treffende overeenkomst  

  met de kenmerkende feiten der geologische tijdperken. Schepping van het mensdom  

  in de zesde periode. 

 

2: 2, 3   Begin van de zevende periode, waar God ophield absoluut nieuwe dingen te  

  scheppen. 

 

2: 5   Hier begint een verhaal betreffende hetgeen er in het Nieuw-stenen-tijdperk  

  gebeurde, in een bepaalde streek. Het was toen het einde van de laatste ijstijd, toen  

  het nog koud en droog was. Er bestonden al lang mensen, maar we lezen hier:  

  “er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen”. 

 

2: 7   Het “formeren” van Adam, die later in de „hof” van de streek Eden werd geplaatst.  

  Deze tuin lag in het gedeelte van Eden, waar het bijna nooit regende, namelijk in het  

  noorden van Mesopotamië, en werd bevochtigd door de vier hoofdrivieren, die  

  voortkwamen uit de algemene waterstroom neervloeiende van het noordelijk  

  gebergte. Inderdaad, de ijstijd was nu voorbij, zodat de sneeuw en het ijs van deze  

  bergen begon te smelten. Het einde van het Nieuw-stenen-tijdperk was aangebroken,  

  onder meer gekenmerkt door het systematisch bebouwen van de aardbodem. We  

  lezen dan ook, dat Adam in de Hof van Eden werd geplaatst “om die te bouwen en  

  die te bewaren” 

 

Waar we nu weten over welke tijd en plaats het gaat, zullen we in staat zijn beter te begrijpen wat 

de Hebreeuwse tekst ons wil doen kennen in Gen. 2: 4-15. 

 

Gen. 2: 4a „Dit zijn de geschiedenissen van de hemelen en de aarde toen zij geschapen werden”. 

 

De Hebreeuwse tekst heeft hier het meervoud (sjamajin - hemelen), zoals in Gen. 1: 1. In hoofdstuk 

3 (over het woord tholedoth) hebben we gezien dat het gebruik van het aanwijzend voornaamwoord 

(door “dit” vertaald), zonder het voegwoord “en”, er op wijst dat deze zinsnede terugwijst op de 

„wordingsgeschiedenis” waarover Gen. 1: 1-2: 3 handelt, Dit wordt overigens bevestigd door het 

gebruik van het werkwoord „scheppen” (zie het hoofdstuk Scheppen-Formeren-Maken). 

 

Gen. 2: 4b „Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte”. 

 

„Ten tijde” is de vertaling van „in (de) dag” (zie St. Vert.) Men vat gewoonlijk „in (de) dag” op als 

een concrete uitdrukking van het abstracte begrip „ten tijde”. Maar men kan hier meer bepaald den-

ken aan de zevende „dag” van Gen. 2:2. 

 

Hetgeen volgt, betreft in elk geval iets dat gebeurde in de loop van deze zevende „dag”, waarin God 

((Elohim) had opgehouden volkomen nieuwe dingen te scheppen. 

 

„Here God” is de vertaling van Jahveh Elohim. 

 

“Aarde en hemel”. Men bemerkt dat het nu niet meer gaat over de “hemelen en aarde”, namelijk het 

heelal van Gen. 1: 1 en 2: 4a. Niet alleen is de volgorde verschillend, Maar “hemel” schijnt (volgens 
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de Septuagint, de Samaritaanse tekst en de Syrische vertaling) in het enkelvoud te staan. Het be~ 

treft de aarde en de haar omgevende “hemel”. 

 

Zoals we reeds in ons hoofdstuk Scheppen-Formeren-Maken hebben vastgesteld, beschikken we 

over tenminste drie aanduidingen, die er op wijzen, dat hier een geheel nieuw tijdperk en slechts een 

beperkt deel van de schepping beschouwd wordt: 

 

1. De gebruikte Godsnaam is niet langer Elohim (God), zoals tot op Gen. 2: 3, maar Jahveh Elo-

him (Here God). Elohim, namelijk God als Schepper (en Instandhouder van de schepping), had op-

gehouden met zijn scheppende werking betreffende het opnieuw toebereiden van de aarde geduren-

de de zes “dagen” (Gen. 2: 2, 3). 

 

2. De volgorde “aarde en hemel” wijst er op, dat er geen sprake is van een tweede scheppingsver-

haal betreffende het heelal (hemelen en aarde). 

 

3. Dit wordt bevestigd door het feit, dat alleen het werkwoord “maken” wordt gebruikt. Het betreft 

niet meer het scheppen (en maken) door Elohim (Gen. 2:3). 

 

Nu God (Elohim), beschouwd als Schepper, had opgehouden geheel nieuwe wezens te scheppen, 

ging de Here God (Jahveh Elohim), nu niet alleen in zijn verhouding van Schepper, maar ook in 

zijn heilsverhouding t.o.v. de mensen, voort met allerlei uit te werken in de reeds opnieuw toeberei-

de aarde. 

 

Gen. 2: 5a “Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des 

velds uitgesproten”, 

 

Dr. G. Ch. Aalders wijst er terecht op (in de reeks Korte Verklaring) dat de Hebreeuwse tekst met 

het voegwoord “en” begint, dat men door “benevens” kan vertalen. De meest eenvoudige vertaling 

van Gen. 2: 4b en 5 is dan: „Ten tijde (of: “in de dag”), dat de Here God aarde en hemel maakte, 

benevens alle struikgewas, eer het op de aarde was, en alle veldgewas, eer het ontsproot“. Zoals 

overigens in de Nwe Vert. aangegeven, kunnen de verzen 5b en 6 beschouwd worden als een paren-

tese. 

 

De hoofdzaak is dan, dat, in een geheel nieuw tijdperk van de zevende “dag” Jahweh-Elohim Adam 

formeerde (v. 7).

 

Uit het verband blijkt, dat het woord „eretz” (door „aarde” vertaald) hier een streek aanduidt van 

zeer beperkte omvang. Dit zelfde woord wordt ook door „land” vertaald in Gen. 2: 11, 12, 13, enz. 

In de loop van de zevende „dag” was er reeds „struikgewas” en „veldgewas” op aarde (in algemene 

zin), maar was nog niet ontsproten in die bijzondere streek. Die twee termen duiden overigens vol-

komen andere planten aan dan die waarover sprake is in Gen. 1, daar deze behoren tot de oude geo-

logische tijdperken. 

 

Waarom was er nog geen „struikgewas” en „veldgewas” in deze streek? Dit leert ons de parentese 

van vs. 5 en 6. 

 

Gen. 2: 5b „Want de Here God had het niet op aarde doen regenen, en er was geen mens om de 

aardbodem te bewerken”. 

 

Grote uitgestrektheden van de aarde vormen woestijnen, niet omdat de aarde ongeschikt is voor de 

plantengroei, ofwel omdat er geen zaden of andere sporen van leven aanwezig zijn, maar uit oor-

zaak van gebrek aan water. In andere streken vindt men wel een weelderige plantengroei, maar geen 
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bebouwde velden, omdat er zich geen mensen mee bezig houden. In het onderhavige geval was er, 

in de streek waar Adam zou gaan leven, zowel gebrek aan water als aan mensen om de aarde te be-

bouwen. Toch bestonden reeds die gewassen in andere streken en mogelijk in potentie (bijv. in de 

vorm van zaden) in de streek waarover het hier gaat. 

 

Gen. 2: 6 „Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem”. 

 

Het blijkt dus, dat het voldoende was water aan te voeren om die planten te doen groeien. Maar 

welk water? De vertaling spreekt van een „damp”, waarschijnlijk omdat het Hebreeuwse woord 

„êd”, dat nog alleen in Job. 36: 27 voorkomt, naar de mening van de vertalers hier een „damp” of 

een „nevel” aanduidt. De S.V. heeft hier „Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die de re-

gen na zijn damp (êd) uitgieten”, en de Nwe Vert. „Want Hij trekt de waterdruppels omhoog, 

welke de nevel (êd) verdichten tot regen”. We kunnen echter niet inzien welke zin een damp of een 

nevel hier heeft. Als er stond, dat een damp of een nevel opsteeg en deze dan tot regen werd ver-

dicht, zouden we het gebruik van die termen beter begrijpen, maar zo staat het er niet. 

 

In de Septuagint wordt „êd”, in Gen. 2: 6, vertaald door het Griekse woord „pègè”. Dit vinden we in 

het Nwe Test. op verscheidene plaatsen, waar het vertaald wordt door „fontein” of „bron” (Mark. 5: 

29; Joh. 4: 6; 2 Petr. 2: 17; Op. 7: 17; 16: 4). De algemene betekenis is die van een vloed. 

 

De bekende archeoloog W. F. Albright zegt dat „êd” overeenkomt met het Sumerische „id”, dat een 

watervloed aanduidt. Volgens de Lexicon in Veteris Testamenti Libros van L. Koehler betekent het 

Akkadisch woord „edü” overstroming, en „edda” een ondergrondse zoetwaterstroom. 

 

Er bestaat dus alle reden om aan „êd” de betekenis te geven van (water)vloed. Men kan Job. 36: 27 

dan vertalen:  „Hij maakt de watermassa’s klein (d.w.z. verdampt ze), welke de regen, als zijn 

vloed (êd) uitgieten”. 

 

Dan wordt Gen. 2: 6 ook zeer duidelijk: „en een vloed steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehe-

le aardbodem” (namelijk van die streek). Niemand heeft ooit begrepen hoe een waterdamp of een 

nevel zou kunnen opstijgen uit een droge aarde om die te bevochtigen. Daarentegen komt het dik-

wijls voor dat een watervloed zijn ontstaan dankt aan ondergrondse stromen, en bronnen of fontei-

nen, die uit de droge aarde opwellen. Het water komt dan van een hoger liggend gebergte. Een ver-

maard geval is dat van de fontein of bron van Jericho, waarvan het water door Elisa „gezond ge-

maakt werd” (2 Kon. 2: 18-22) en die ook nu nog dient om de gehele droge omgeving te bevochti-

gen. Hetzelfde doet zich ook nog in zekere mate voor in de streek die in Gen. 2 beschouwd wordt, 

namelijk het noorden van het tegenwoordige Irak. In de Lente komt er door het smelten van de 

sneeuw der noordelijke bergen zoveel water vrij, dat de bronnen overvloedig water doen opstijgen 

en medewerken om de rivieren te vormen, die de gehele streek bevochtigen. We weten dat dit - in 

nog veel sterker mate - het geval is geweest, in diezelfde streek, bij de grote Zondvloed, toen „alle 

fonteinen des groten afgronds waren opengebroken” (Gen. 7: 11). Is het niet duidelijk, dat we hier 

niet te doen hebben met legenden, maar met geschiedkundig werkelijkheden? 

 

Maar, al bestaat er geen twijfel dat „vloed” het juiste woord is, daarom zijn we nog niet klaar met 

Gen. 2: 6. Want, neemt men de tekst letterlijk, dan worden eerst twee redenen aangegeven waarop 

de planten nog niet uitsproten: geen regen, geen landbewerker; maar daarna zou dan de aardbodem 

toch bevochtigd zijn geweest door die vloed, en konden er wel degelijk planten groeien. Deze 

schijnbare tegenstrijdigheid kan men op twee wijzen uitleggen: 

 

1. Men kan hier te doen hebben met een taaleigen, volgens hetwelk een negatie in een eerste zin-

snede doorgaat tot een tweede, die er parallel mee loopt. Als men dit vers op deze wijze verstaat, 

dan waren er eigenlijk drie redenen waarom er nog geen planten groeiden: 
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a. geen regen, 

b. geen mens om de aardbodem te bewerken, 

c. ook geen vloed, opstijgende uit de aarde. 

 

Na de laatste ijstijd kan er inderdaad een periode geweest zijn, waarin de temperatuur nog te laag 

was voor het smelten van het ijs en de sneeuw van de bergen, zodat er dan ook nog geen water 

kwam om bronnen en rivieren te voeden. Maar in het Neolithicum was dit wel het geval, en zo ont-

stond dan de algemene waterstroom van Gen. 2: 10, die in de lagere, droge streek de vier hoofdri-

vieren vormde, in Gen. 2:11 tot 14 genoemd. 

 

2. Het is echter ook mogelijk Gen. 2: 6 onveranderd te laten en - waar het op vers 5 volgt en met 

„en” begint - te veronderstellen, dat die vloed uit de aarde opsteeg in een latere tijd dan die waar-

over vers 5 handelt. Met vers 6 zou men op het einde van het Neolithische tijdperk gekomen zijn. 

Het volgende vers handelt inderdaad over de formatie van Adam, die toen plaats had. Door die 

vloed, die het land bevochtigde, kon er nu ook een tuin aangelegd worden, met allerlei gewassen 

(vs. 8) maar nog geen bomen. 

 

We lezen verder, in de St. V. dat Adam “aldaar gesteld” werd. Het Hebreeuwse werkwoord „soem” 

(stellen) wordt elders dikwijls vertaald door „plaatsen”, „zetten”, enz. maar heeft eigenlijk de bete-

kenis van „stellen”, „aanstellen” of „bestemmen”, namelijk in gevallen waar iemand (of iets) tot een 

doel bestemd is, een bijzondere opdracht krijgt. Men zie bijv. schriftplaatsen zoals: 

 

Ex. 9: 5 „En de Here bestemde een zekere tijd”. 

 

Num. 4: 19 „Aaron en zijn zonen zullen komen en stellen hen ieder over zijn dienst en aan zijn 

last”. 

 

1Sam. 8:11 „dat hij hen zich stelle tot zijn wagen”. 

 

1Sam. 8:12 “dat hij hen zich stelle tot oversten”. 

 

2Sam, 7:10 “Ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld”, enz. 

 

De Septuagint vertaalt, in Gen. 2: 8, het woord „soem” door het Griekse „tithèmi”, dat in het N.T. 

bijv. voorkomt in: 

 

Joh. 15:16 „Ik heb u gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen”. 

 

Hand. 13: 47 „Ik heb u gesteld tot een licht der Heidenen”. Hand. 20: 28 „u tot opzieners gesteld 

heeft”. 

 

1Thess. 5: 9 „Want God heeft ons niet gesteld tot toorn”, enz. 

 

Laat ons nog op Hebr. 1: 2 letten: „Welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles”. Uit Rom. 

5: 14 weten we dat Adam een type was van Christus. Volgens 1 Kor. 15: 45, 47 waren er slechts 

twee Mensen, namelijk Mensen zonder zonde en volkomen naar lichaam, ziel en geest: De eerste 

Adam en de laatste Adam. Met Adam had het Koninkrijk op aarde kunnen beginnen, en dan zou hij 

niet alleen „gesteld” geweest zijn om de hof van Eden te bewerken, maar ook „bezitnemer van al-

les” geworden zijn. 

 

Uit het voorgaande blijkt, dat er terecht reden is om in Gen. 2: 8 te lezen:” en bestemde daar (voor) 

de Mens”, namelijk om later de opdracht uit te voeren, die we in vs. 15 lezen: het behouden en be-
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waren van de hof van Eden. We zeggen „later”, want het is duidelijk, dat het pas dit vers 15 is, dat 

ons leert dat Adam door de Here werd „genomen” en in de hof gezet. In deze tekst wordt het werk-

woord „janach” gebruikt, dat steeds „laten”, „zetten”, „neerzetten” of iets dergelijks aanduidt (ge-

woonlijk met de gedachte, dat de man of het voorwerp enige tijd in die plaats blijft), maar nooit de 

betekenis heeft van „stellen” of „bestemmen” tot iets. 

 

Onze conclusie is, dat Adam die opdracht kreeg bij zijn geboorte of in zijn jeugd, toen de hof ge-

plant werd, maar dat God hem pas in die tuin zette toen er al bomen groeiden (vs. 9, 16), mogelijk 

enige tientallen jaren later. Toen waren er niet slechts bronnen om het land te bevochtigen (vs. 6), 

maar reeds grote rivieren om de hof overvloedig met water te voorzien (vs. 10). Hoe verder men 

verwijderd was van de ijstijd, hoe sneller begon de sneeuw der bergen te smelten en hoe méér water 

vloeide er naar de vlakke streek. 

 

In het begin van zijn leven, verbleef Adam zeker in de lagere bergstreek, in het noorden of noord-

oosten van Mesopotamië, waar er toen genoeg regen viel om allerlei gewas te doen groeien, en waar 

men dan ook de overblijfselen gevonden heeft van de kenmerkende Neolithische cultuur. Daarna, 

toen hij een jonge man was, en er reeds bomen waren in de hof van Eden, „nam” God hem vanuit 

zijn geboorteplaats en zette hem in die hof om tot zijn bestemming te komen, namelijk (in de eerste 

plaats) om hem te bebouwen en te bewaren. 

We menen dat deze tweede wijze om vers 6 uit te leggen te verkiezen is boven de eerste, omdat 

men zo de tekst behoudt zoals hij er staat, en omdat er een regelmatige volgorde der gebeurtenissen 

bestaat. 

 

We kunnen nu de lijst van de gebeurtenissen, die we reeds hier boven hebben aangegeven, volledig 

maken. 

 
De Tijd (ongeveer) Het Tijdperk Schriftplaats Wat gebeurde 

Onbepaald 

 

Onbepaald 

 

4000 tot 5000 miljoen j. 

 

 

1 miljoen jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 j. voor Christus 

 

 

 

 

6000 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

Pleistoceen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde van de laatste 

ijstijd 

 

 

 

 

Neolithicum 

Gen. 1: 1 

 

Gen. 1: 2a 

 

Gen. 2b-31 

 

 

Gen. 1: 26 

 

 

Gen. 2: 2, 3 

 

 

Gen. 2: 4a 

 

 

 

Gen. 2: 5 

 

 

 

 

Gen. 2: 6 

 

 

Gen. 2: 7 

 

 

De schepping van het heelal 
 

De chaos op aarde 

 

De 6 lange perioden van Gods  

scheppingswerkzaamheid 

 

Schepping v. h. mensdom 

in de zesde periode 

 

Begin der zevende periode,      

waar God ophield te scheppen 

 

Met dit onderschrift eindigt de 

wordingsgeschiedenis van  

Gen. 1: 1 – 2: 3  

 

Geen veldgewas in de streek 

waar Adam zou wonen, omdat er 

geen regen was, noch een mens 

om de aardbodem te bewerken. 

 

Een watervloed, uit bronnen, be-

vochtigde die streek 

 

 Formatie van Adam (in de lagere 

bergstreek, noorden van Mesopo-

tamië.  
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Gen. 2: 8 

 

 

 

Gen. 2: 9 

 

 

Gen. 2: 10-14 

 

 

 

 

 

Gen. 2: 15 

 

Een hof werd geplant in Eden,      

Adam bestemd om hem te bewer-

ken   

 

Aanwezigheid van bomen in die 

hof  

 

Een watervloed kwam van de 

noordelijke bergstreek en vormde 

vier hoofdrivieren, waaronder 

Eufraat en Tigris. Deze bevoch-

tigden de hof  

 

Adam, nu een jonge man, werd 

door God, van uit zijn geboorte-

plaats, in de hof geplaatst om zijn 

opdracht uit te voeren 

                         

 

 

NABETRACHTING 

 

Dat er mensen leefden meerdere honderdduizenden jaren geleden, moet aanvaard worden door ie-

mand die de waarheid lief heeft en zich op de hoogte wil brengen van de feiten. Daarbij zijn we 

overtuigd dat de Schrift niet zegt, dat Adam de eerste mens was, maar alleen dat hij de eerste vol-

komen Mens was, type van de tweede volkomen Mens, Christus. 

 

In dit eerste deel hebben we geprobeerd aan te tonen, dat, als men de eerste hoofdstukken van het 

boek Genesis zo eenvoudig en letterlijk mogelijk aanvaardt - hierin de werkelijk wetenschappelijke 

methode van onderzoek toepassende - men tot de conclusie komt, dat men te doen heeft met een 

document van buitengewone geschiedkundige waarde. Dit treft des te meer omdat het hoofddoel 

van de Schrift niet is ons in te lichten over de aardse dingen. Het blijkt, dat de bijkomstige informa-

ties over deze dingen, al zijn ze uitgedrukt op een wijze die verschilt van onze moderne geschied-

kundige en wetenschappelijke spraak, overeenstemmen met de vaststaande gegevens van de Geolo-

gie, de Archeologie en de Antropologie, en dat die overeenstemming des te beter is, hoe meer ge-

vorderd die wetenschappen zijn. 

 

Men zou dus kunnen verwachten, dat men zou terugkomen van de negatieve kritiek, die steunt op 

de onwetenschappelijke methode van het a priori ongeloof. Maar waar het een kwestie van geloof 

is, vrezen we dat redelijke argumenten, zoals we die in dit geschrift voorstelden, niet afdoende zul-

len zijn. 

Voor wat betreft de rechtzinnige theologen, die nog geloven in de verbale inspiratie van de gehele 

Schrift, zou men geneigd zijn te hopen dat ze (ten minste) de grote lijnen van onze opvatting graag 

zouden aanvaarden. Hier bestaat echter een grote moeilijkheid, omdat ze ook rekening moeten hou-

den met de dogma’s (en belijdenissen) van de Kerken. 

 

Door het begrip „onfeilbaarheid” is een dogma voor de Rooms-katholieke Kerk, zodra het geformu-

leerd is, niets anders dan de in juiste uitdrukkingen vervatte openbaringswaarheid, en daarom even 

onveranderlijk als de waarheid zelf. Een dogma is dan geen mensenkennis, maar geformuleerde) 

goddelijke waarheid. Het is daarom praktisch onmogelijk voor die Kerk iets te veranderen aan de 

wijze waarop een dogma geformuleerd werd. 

 

Als een dergelijk dogma het bestaan van mensen vóór Adam niet zou toelaten en zou leren dat al-
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leen mensen van Adam af stammen door natuurlijke generatie, dan zou het niet mogelijk zijn de 

eerste hoofdstukken zo letterlijk mogelijk te aanvaarden, en zou men verplicht zijn een uitleg voor 

te stellen, die niet in strijd is met het dogma. 

 

Toen men nog kon menen dat Adam de eerste mens was, hielden de roomse theologen vast aan de 

verbale inspiratie. Heden, waar men de hoge ouderdom van het mensdom niet meer kan loochenen, 

begeven de meesten zich beslist in de richting van een gematigde Schriftkritiek, en geloven niet 

meer in de geschiedkundige waarde van de eerste hoofdstukken van Genesis. We vrezen dat het 

vasthouden aan onfeilbare dogma's hiertoe heeft medegewerkt. 

 

In de Kerken van de Reformatie ligt de toestand anders. Hier hecht men nog, ten minste bij de 

rechtzinnigen, terecht grote waarde aan dogma’s en belijdenissen, maar is het toch mogelijk de wij-

ze waarop ze geformuleerd zijn te herzien. In principe is het dus mogelijk aan de verbale inspiratie 

van de Schrift vast te houden, het bestaan van pre-Adamieten te aanvaarden, en - desnoods -. de 

formulering van een dogma (bijv. betreffende de erfzonde) te herzien. In de praktijk kan men goed 

begrijpen dat dit niet gemakkelijk gaat en er gegronde redenen moeten bestaan om iets te wijzigen 

aan dogma’s of belijdenisschriften. Het was, onder meer, om na te gaan of de “substantie” van 

sommige dogmatische beschouwingen werkelijk wordt aangetast door het feit dat er mensen leefden 

vóór Adam, dat we een onderzoek hebben ingesteld, waarvan de voorafgaande hoofdstukken en de 

reeds eerder gepubliceerde delen, nl. Gods Beeld en de Mens (okt.- dec. '60) en Adam en de zonde 

(1961) het resultaat zijn. 
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Uit de Schriften 
 

XXXV No. 10. OKT. 1963 

 

N.T. Verborgenheden 
 

Geopenbaarde Geheimen. 

 

Lezingen gehouden door de Heer G. J. Pauptit op de Landdag „Uit de Schriften” in het Geb. voor 

Kunsten en Wetenschappen te Utrecht op zondag 29 mei 1960 en voortgezet op zondag 14 mei 

1961 in het Gereformeerd Zendingscentrum te Baarn. 

 

INLEIDING. 

 

Mogelijk zullen velen wanneer men met hen over de verborgenheden in de Schrift begint te spre-

ken, zeggen of althans denken: „De verborgen dingen zijn voor de Here onze God, maar de geo-

penbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen.” Meer wordt dan niet geciteerd, men laat weg wat 

er volgt: 

 

“ ..... tot in eeuwigheid om te doen al de woorden dezer wet.” Deut. 29: 29. En het zijn niet alleen 

deze woorden die men vergeet maar ook andere uitspraken van het O.T. Wij noemen daarvan de 

volgende: „Ik zal verborgenheden overvloedig openbaren.” Ps. 78: 2; “Gewis, de Here HERE zal 

geen ding doen tenzij Hij zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de Profeten geopenbaard heb-

be,” Amos 3: 7. 

 

Hierbij zij opgemerkt dat in Ps. 78 een ander Hebreeuws woord staat dat raadsel of ook zinspreuk 

en in Amos één dat o.a. geheim kan betekenen. Met dit laatste komen we dus reeds in het O.T. tot 

de ontdekking dat „verborgenheden” niet dingen behoeven te zijn die we niet „curieuselijk”, d.i. op 

ongepast nieuwsgierige wijze mogen doorzoeken maar dingen betreft die door de Here aan een 

kleinere of grotere groep geopenbaard zijn, maar die niet allen weten. Zo is ook in Daniël 2 sprake 

van een aan Daniël geopenbaarde verborgenheid die God hem en door hem aan zijn drie vrienden 

en Nebukadnezar geopenbaard werd, 

 

Komende tot het N.T. vinden we het woord mustèrion, ons mysterie. In de Griekse wereld had men 

in meerdere plaatsen mysteriën, plaatsen waar de goden z.g. door priesters of priesteressen geraad-

pleegd werden en die dan hun antwoord vaak in geheimzinnige taal, orakelspreuken te kennen ga-

ven. 

God heeft zo niet gedaan maar Zijn verborgenheden in klare taal geopenbaard, al blijken de werke-

lijkheden grote diepten te bevatten. 

 

Wij vinden het woord mustèrion 26 maal; 3 maal in de evangeliën waarin sprake is van de verbor-

genheden van het Koninkrijk der Hemelen of het Koninkrijk Gods (Matt. 13: 11; Mark. 4:11; Luk. 

8: 10); 7 maal in de brieven van Paulus’ eerste bediening (2 Thess. 2: 7; 1 Kor. 2: 7; 4: 1; 13: 2; 14: 

2; 15: 51; Rom. 11: 25; 16: 25); 12 maal in die van zijn latere bediening (Ef 1: 9; 3: 3, 9; 5: 32; 6: 

19; Col 1: 26, 27; 2: 2; 4: 3; 1 Tim. 3: 9, 16); en dan nog 4 maal in Openbaring (Op. 1: 20; 10: 7; 

17: 5, 7. 
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Hiervan behandelen wij nu de volgende: 

I .    De verborgenheden van Paulus’ eerste bediening: 

       A.De bedekte verborgenheid der wijsheid. 

       B.De verzwegen verborgenheid. 

       C.De verborgenheid van het levend overblijven. 

       D.Talenverborgenheden. 

       E.Al de verborgenheden. 

       F.Uitdelers der verborgenheden. 

       G.De verborgenheid des geloofs. 

II.   H. De verborgenheid van God. 

       I. De verborgenheid van Christus. 

III.  J. De grote verborgenheid. De verborgenheid van Paulus’ tweede bediening. 

       K. De bedeling der verborgenheid. 

 

I.DE VERBORGENHEDEN VAN PAULUS' EERSTE BEDIENING. 

 

A. De bedekte verborgenheid der wijsheid. 

 

“En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, maar een wijsheid van deze aioon (niet wereld) 

noch der oversten dezer aioon (niet wereld) wier macht te niet gaat, maar wij spreken de wijsheid 

Gods (bestaande) in (een) verborgenheid die bedekt was welke God te voren verordineerd heeft 

tot heerlijkheid van ons, eer de aionen (niet de wereld) waren” 1 Kor. 2: 6, 7. 

 

Hier vinden we een verborgenheid waarvan sommigen menen dat ze betrekking heeft op de grote 

verborgenheid die ons in Efezen geopenbaard wordt, welke Paulus leerde onder de volmaakten on-

der de Korintiërs. We menen dat dit niet juist is maar dat de apostel hier een andere verborgenheid 

op het oog heeft, een die we moeten vinden in 1 Korinthe zelf; verder in 2 Korinthe, Galaten en 

Romeinen. De verborgenheid van Efezen is er een waarvoor Paulus een nieuwe openbaring kreeg 

en die hij sprak als gevangene van Christus Jezus. 

 

De verborgenheid waarover Paulus in 1 Kor. 2: 6 spreekt en die hij alleen nog kon openbaren aan 

de volmaakten, de geheiligden van 1 Kor. 1: 2 betreft o.i. de gehele bedeling der rechtvaardigheid 

van 2 Kor. 3 en de verzoening der wereld van 2 Kor. 5 met als Centraal Middelpunt de Persoon van 

Christus en Zijn volbrachte werk. We kunnen dit samenvatten in de woorden van 1 Kor. 1: 24 

Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods en in 1: 30 het zijn in Christus Jezus Die geworden 

is: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging (geen heiligmaking) en verlossing. Over de Persoon on-

zes Heren spreken we later; hier willen we de bediening der rechtvaardiging en der verzoening in-

leidend belichten. 

 

Het woord rechtvaardigheid vinden we hier in 1 Kor. 1: 30 voor het eerst in Paulus' brieven der 

eerste bediening.  

In 2 Kor. volgt het nog 7 maal:  

3: 9    (bediening der rechtvaardigheid);  

5: 21   (het rechtvaardig worden in Hem));  

6: 7    (wapenen der gerechtigheid);  

6: 14; 9: 10; 11: 15.  (In de laatste vier teksten ziet het op de praktische wandel).  

 

In 9: 9 staat het van Gods gerechtigheid - in Galaten vinden we het woord 3 maal:  

3: 6    (het rekenen tot gerechtigheid bij Abram), 

3: 21    (geen rechtvaardigheid uit de wet),  

5:5    (de hoop der rechtvaardigheid uit het geloof). 
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 In Romeinen staat het niet minder dan 35 maal,  

1: 17 (de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof) 3: 5, 21, 22, 25, 26; 4: 3, 5, 6, 9, 

11, 11, 13, 22; 5: 17, 21; 6: 13, 16, 18, 19, 20; 8: 10; 9: 28, 30, 30, 30, 31, 31; 10: 3, 3, 3, 4, 5, 6, 10; 

14: 17. (In Paulus' verdere brieven nog 18 maal - Hebreeënbrief meegerekend). 

 

Heiliging. Dit komt voor in Rom. 6:19, 22; in 1 Kor. 1: 30; 1 Thess. 4: 3, 4, 7; 2 Thess. 2: 13; 1 

Tim. 2: 15; Hebr. 2: 14; 1 Petr. 1: 2 (10 maal). 

 

Verlossing. Apolutrosis. Luk. 21: 28; Rom. 3: 24; 8: 23; 

1 Kor. 1: 30; Ef. 1: 7, 14; 4: 30; Kol.  1: 14; Hebr. 9: 12; 11: 35. Het kortere woord Lutrósis staat in 

Luk. 1: 68; 2: 38; Hebr. 9: 12 en het werkwoord verlossen (lustroo) in Luk. 24: 21; Titus 2: 14; 1 

Petr. 1:18. Het woord bevrijder (lutrotis) staat van Mozes in Hand. 7: 35. 

 

De verlossing gaat niet om buiten het kruis waarop Paulus wijst in 1 Kor. 1:17. Hierover nader bij 

het volgende punt. 

 

In diepste wezen had, wat Paulus als verborgenheid openbaarde, ten doel te zijn tot heerlijkheid van 

zijn hoorders waartoe God hen bestemd had eer de aionen waren 1 Kor. 2: 7. Hij kon dit echter 

slechts openbaren aan de volmaakten. De andere Korintiërs waren vleselijk, jonge kinderen (nè- 

pios) in Christus 1 Kor. 3: 1. De vleselijke Korintiërs waren zeer verdeeld, er waren vier partijen die 

elk dè waarheid, de volle, de echte, de zuiverste hadden, naar zij zeiden. Ze waren echter niet of nog 

niet vatbaar voor het hogere in Christus. 

 

Is het nu nog niet vaak zo? Hoe kan een christenheid met haar verdeeldheid, waarbij de ene groep 

de andere uitsluit, komen tot de diepere dingen? Wat een gezeur over de leer der dopen, over het 

avondmaal, over de belijdenis, over de leer der vaderen, de oude kerkvaders (Patristiek), in al deze 

dingen blijft men maar ronddolen zonder in wezen verder te komen. Het is treurig om aan te zien, 

dit alles is gevolg van de afwijkingen die reeds in Paulus' tijd begonnen. 

 

B. De verzwegen verborgenheid. 

 

“Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar 

de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest maar nu 

geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoor-

zaamheid des geloofs onder alle heidenen bekend is gemaakt. Hem, de alleen wijze God, is door 

Jezus Christus, de heerlijkheid in de aionen der aionen! Amen.” Rom. 16: 25-27. 

 

Paulus spreekt in vers 25 van 2 dingen: van zijn evangelie en van een verzwegen verborgenheid. De 

term “mijn evangelie” vinden we driemaal: Rom. 2: 16; 16: 25 en 2 Tim. 2: 8. Dit was geen geheim; 

vanaf Abrahams dagen werd het bekend, nl. dat God de heidenen wilde rechtvaardigen door geloof. 

Gal. 3: 8. Maar hier is nog iets anders: een verzwegen verborgenheid, een niet geopenbaard geheim. 

Sommigen hebben daarin de verborgenheid van Efezen gezien die van het Lichaam van Christus en 

gemeend dat Paulus deze verzen later aan zijn oorspronkelijke brief heeft toegevoegd. Zo schrijft 

Dr. Bullinger. Wij achten dit niet juist en zoeken de verzwegen verborgenheid in Romeinen zelf.  

 

Deze brief bestaat uit drie hoofddelen: hfdst. 1: 1 tot 5: 11; hier lezen we van zonden, van de wet 

van Sinaï, van Abraham, Israël, Jood en Heiden; hfdst. 9 tot 16: 23, dit heeft dezelfde trekken als 

het voorgaande maar beziet ze vanuit bedelingstandpunt en van praktisch gezichtspunt; tussen bei-

den in staat hfdst. 5: 12 tot 8: 39; dit gaat terug op Adam, spreekt van de veroordeling der zonde (de 

wortel der zonden) en van de genade in Jezus Christus. Dit is voor ons de verzwegen verborgen-

heid; deze kon pas bekend gemaakt worden na de opstanding van Christus. Romeinen 16: 25-27 is 

zo de tegenhanger van 5: 12- 8: 39 waarin de eerste en de laatste Adam tegenover elkaar worden 
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gesteld. Het verzwegen zijn in de aionische tijden slaat op de tijd van Adam tot Noach, de oude 

wereld, en die van na de vloed tot op Paulus. 

 

Wij willen bij enige punten van de verzoening stil staan. 

 

1. Het is God Die verzoent. Niet die verzoend wordt. In de oude geschiedenis bracht de mens of-

fers om de godheid gunstig te stemmen, om zijn toorn af te weren, om hem te verzoenen. De Schrift 

leert anders: Niet de mens verzoent God, Deze doet het de mens. God was de wereld verzoenende, 

van Hem gaat het uit. 

 

2. God deed dit door een mens: Hij verzoende de wereld in Christus; de bokken en stieren van de 

O.T. offerdienst konden dit niet doen, evenmin als de offers der heidenen, zelfs mensenoffers niet; 

omdat het bloed van dieren vreemd bloed was en een mensenoffer onvolkomen was en is, wijl het 

zedelijk zondig is. Alleen Christus kon het volkomen offer brengen. 

 

3. Zijn offer is een zond- en schuldoffer, een zondoffer omdat het de zonde, de afdwaling en 

doelmissing wegneemt, een schuldoffer omdat het de schuld, het tekort dat de mens door de zonde 

aan God en zijn naaste veroorzaakt, uitwist, God en de naaste voldoening geeft d.i. alles vergoed 

waaraan tekort is gekomen. 

 

4. God is in deze geen wraakgierig God Die alleen door bloed en dood tevreden gesteld kan wor-

den; de verzoening is de enige weg waarin de oude mens en zijn zonde en schuld weggenomen kan 

worden en hij juist zijn ware bestemming kan bereiken. Het dwaze Gods is hier wijzer dan de men-

sen. De verzoening leidt tot de nieuwe schepping waarin het oude is voorbijgegaan en waarin het 

nieuwe leven zondeloos is. 

 

5. De verzoening brengt vrede en zegening op opstandingbodem. „Wij dan gerechtvaardigd zijn-

de uit het geloof (nl. dat VAN Christus) hebben vrede bij (tot) God door onze Heer Jezus Chris-

tus” Rom. 5:1. Ze brengt heerlijkheid, vs. 2; 1 Kor. 2: 7 een heerlijkheid die voor een groep reeds 

bepaald was “eer de wereld” was (Gr. txt. eer de aionen waren) en maakt aan het beeld zijns Zoons 

gelijkvormig; Rom. 8: 29 het is deze vrede die zegent met de gelovige Abraham; Gal 3: 8 die tot 

zonen Gods stelt naar wie de zuchtende schepping reikhalzend uitziet Rom. 8: 21. 

 

6. De verzoening reikt verder dan de vergeving. Vergeving is uitwissen van bepaalde zondeN, 

verzoening is het gekruisigd worden van de oude mens met Christus Gal. 2: 20 en Rom. 6: 8 het 

met Hem sterven, met Hem begraven worden, het der zonde, de wortel der zondeN, gestorven zijn 

(vs. 2) om vandaar aan te leven door het geloof VAN de Zoon Gods, Gal 12: 20. Ze is volle betaling 

van het tekort ontstaan door afdwaling en schuld, een zond- en schuldoffer. Bij het schuldoffer in 

Israël werd, waar het de heilige dingen betrok, een vijfde van de waarde van de berokkende schade 

vergoed. „Als een mens door overtreding en door afdwaling zal hebben gezondigd,  zo zal hij tot 

zijn schuldoffer de Here brengen een volkomen ram uit de kudde, zo zal hij wedergeven wat hij 

zondigende heeft ontvreemd, en zal deszelfs vijfde deel daarenboven toedoen”. Lev. 5: 15, 16. Dit 

geschiedde in sikkelen des heiligdoms. Een vijfde deel, dat is 2 tienden: één tiende voor God en één 

tiende voor de mens. Zo is er surplus. (overschot) Zo heeft onze Heer een surplus bewerkt. “Als Hij 

Zijn ziel (d.i. Zijn Persoon) tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zal Hij zaad zien” Jes. 53: 10. 

 

7. Alleen Paulus leert verzoening. We vinden het werkwoord katallasso in 2 Kor. 5: 18, 19, 20 en 

Rom. 5: 10, 10 ten opzichte van God, terwijl 2 Kor. 7: 11, waar het een menselijke verhouding be-

treft, laat zien dat de verzoening van de beledigde partij uitgaat. Het zelfstandig naamwoord ver-

zoening vinden we in 2 Kor. 5: 18, 19 waar sprake is van de bedeling der verzoening en in Rom. 5: 

11 en 11: 15. In Rom. 5:11 gaat het over een persoonlijke verzoening, in Rom. 11: 15 over de ver-

zoening der wereld, d.i. het uitgaan buiten Israël tot de volken en in 2 Kor. 5: 18, 19 over de predi-
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king van het woord der verzoening waarin Christus wereldwijd gesteld wordt als Heilsmiddelaar, 

Middelaar Gods en der mensen waardoor de zegening van Abraham tot de volken kon komen. Gal. 

3: 14. 

 

In de verzoening moet men intreden: “Laat u met God verzoenen, want zo wordt men rechtvaar-

digheid Gods in Hem.” 2 Kor. 5: 21. 

 

8. Weer alleen is het Paulus die buiten de Evangeliën en Openbaring spreekt over het kruis en het 

kruisigen.  

Het woord “kruis” vinden we  

 5 maal in Matt. (10: 38; 16: 24; 27: 32, 40, 42),  

 5 maal in Markus (8: 34; 10: 21; 15: 21, 30, 32),  

 3 maal in Lukas (9: 23; 14: 27; 23: 26) , 

 4 maal in Johannes (19: 17; 19: 25, 31) en verder  

 10 maal bij Paulus (1 Kor. 1: 17, 18; Gal 5: 11; 6: 12; Hebr. 12: 2 en Efese 2:16; Kol.  1: 20, 24; 

 Phil. 2: 8; 3: 18) in totaal 27 maal.  

 

Het woord „kruisigen” vinden we  

 10 maal in Mattheüs,  

 8 maal in Markus,  

 5 maal in Lukas,  

10 maal in Johannes,  

 2maal in Handelingen,  

1 maal in Openbaringen,  

 8 maal bij Paulus: 1 Kor. 1: 13, 23; 2 Kor. 2: 8; 2 Kor. 13: 4; Gal. 3:1; 5: 24; 6: 14 in totaal 44 

maal. 

 

Het woord „medekruisigen” vindt men  

5 maal. Matt. 27: 44; Mark. 15: 32; Joh. 19: 32; Rom. 6: 6; Gal 2: 20. 

 

De verzoening heeft met het sterven aan het kruis te maken. Dat kruis is de Joden een ergernis, de 

Grieken een dwaasheid maar hun die geroepen zijn is het de kracht Gods en de wijsheid Gods 1 

Kor. 1: 23, 24. Aan het kruis kruisigt God de wereld Gal. 6: 12 en wordt de oude mens medegekrui-

sigd Rom. 6: 6; Gal 2: 20. Zo krijgt Gods recht zijn loop maar kan Hij juist Zijn genade betonen. 

 

De prediking der verzoening moet (moest) de basis zijn voor alle prediking van Christus. In haar is 

de vergeving der zonde en der overtredingen begrepen; nog meer: ook de opstanding. “Want dat 

Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven en dat Hij leeft, dat Hij leeft Gode”. 

Rom. 6: 10. Wie alleen vergeving van zonden predikt blijft staan bij de zondeN, raakt niet tot de 

wortel, daalt niet af tot de diepere basis, die der rechtvaardiging en der verzoening  Op zijn best ge-

nomen versmalt hij de basis.  

De verzoening houdt tevens in: 

- toerekening der gerechtigheid Rom. 4: 23, 24,  

- bekleding met het heil verworven door Christus beoefend geloof. Zeker, men begint als  

       regel met de vergeving van zonden, maar laat men dan tot de volmaaktheid voortvaren  

       en tot de volmaakten gaan behoren, de vervoleindigden die, door de Geest onderwezen, 

       de verborgenheid van 1 Kor. 2 leren kennen,  

- de zin van Christus hebbend 1 Kor. 2: 16,  

- van heerlijkheid tot heerlijkheid geleid wordend; in geestelijke gedaante veranderd door 

Hem, de Here, de Geest 2 Kor. 3:18. Aan het kruis gaat de Jood onder, de godsdienstige 

mens, gaat de heiden onder als denkende mens, gaat in één woord de oude mens onder. 

In de opstanding schept God een nieuwe mens uit de oude. 
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 C. De verborgenheid van het levend overblijven. 

 

In Joh. 11: 24 zegt Martha dat zij gelooft dat haar broeder Lazarus zal opstaan ten laatste dage; 

hierop zegt de Here: 

 

“Ik ben de opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven (voor 

zulken is Hij de opstanding) en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in de aioon” 

(voor zulken is Hij het leven) vs. 25 en 26. Maar dit betreft Zijn wederkomst, de dan levenden be-

hoeven niet te sterven en de doden, die geloofd hebben, staan op. 

Dat leert ook 1 Thess. 4:16: die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, de levend overblij-

venden worden met hen opgenomen. 

 

Hierin ligt de verborgenheid van 1 Kor. 15: 51 wel vervat, maar het wordt daar nader uitgewerkt. 

Uit 1 Thess. 4 volgt reeds dat er levend overblijvenden zijn, maar in 1 Kor. 15 wordt er meer geo-

penbaard, nl. de verandering van lichaam en de snelheid waarmee deze plaats heeft, terwijl de tijd 

nog nader wordt aangewezen: in de laatste bazuin; deze ontplooit zich in zeven schalen en omspant 

de laatste  3 ½ jaar van de zeventigste jaarweek. 

 

In deze tweede jaarhelftweek hebben er meerdere opnamen plaats: eerst van de twee getuigen, deze 

varen na 3 ½ dag dood te zijn geweest, op een grote stem van de hemel op. Openb. 11: 12, dan is er 

de opname van de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en Zijn troon Openb. 12: 5; we 

hebben hier hetzelfde woord dat in 1 Thess, 4: 17 vertaald is door „opgenomen” (Gr.txt. wegge-

rukt), dan is er de wegrukking van 1 Thess. 4. 

 

Misschien geeft vers 16 de fasen aan van de wegrukkingen: een groep; de twee getuigen; de stem 

des Archangels; de mannelijke zoon; de bazuin Gods; de wegrukking van 1 Thess. 4 met de veran-

dering in een punt des tijds van 1 Kor. 15 en de verlossing van het lichaam van Rom. 8, 

 

Velen onzer medegelovigen die de opname te allen tijde leren, verstaan het geheim van 1 Kor. 15 

o.i. niet ten volle, zij letten niet op de tijd: in de laatste bazuin d.i. in de wederkomst des Heren. Jac. 

5: 7, 8 leert dat dit de toekomst voor Israël is en Matt. 24 en 1 Thess. bevestigen dit. 1 Thess. 

1: 10 spreekt van een verlossing en bevrijding uit de toekomende toorn; al treft deze hen niet per-

soonlijk, zij leven in de tijd ervan, Openb. 16: 1 spreekt over de 7 fiolen of schalen van de toorn 

Gods, dus in de tweede helft der 70ste jaarweek. In alle teksten met het werkwoord ruomai is sprake 

van een zich bevinden in een benarde staat en een daaruit bevrijd worden, Matt. 6: 13, 27, 43; Luk. 

1: 74; 11: 4; Rom. 7: 24; 11: 26; 15: 31; 2 Kor. 1: 10, 10, 10; Kol.  1: 13; 1 Thess. 1: 10; 2 Thess. 3: 

2; 2 Tim. 3: 11; 4: 17, 18; 2 Petr. 2: 7, 9. 

 

 D. Talenverborgenheden. 

 

1 Kor. 14: 2 “want die een “vreemde” taal spreekt, spreekt niet de mensen maar Gode, want 

niemand verstaat het, maar met de geest spreekt hij verborgenheden.” 

 

De geest is hier niet de Heilige Geest maar de gave van de Heilige Geest zich uitend in geestverruk-

king waarin men geheimzinnige woorden spreekt. 

 

Het Griekse woord glossa betekent tong (Mark. 7: 33, 35; Luk. 1: 64; 16: 24; Rom. 3: 13; 14: 11; 

Fil.. 2:11; Jac. 1: 26; 3: 5, 6, 6, 8; 1 Petr. 3: 10; 1 Joh. 3: 18; Openb. 15: 10) of taal (Openb. 5: 9; 7: 

9; 10: 11; 11: 9; 13: 7; 14: 6; 17: 15). Als het „taal” betekent moet men, volgens de meest algemene 

uitlegging, onderscheiden tussen tweeërlei talen, de vreemde maar verstaanbare, de vreemde maar 

onverstaanbare. 
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Op Pinksteren spraken de discipelen met andere (d.i. andersoortige) talen. Zij spraken de talen van 

de landen vanwaar Joden en Jodengenoten kwamen waar deze geboren waren, zo die van Klein-

Azië, Mesopotamië, Rome en zo al meer. Deze talen konden verstaan worden door de hoorders uit 

die landstreken, er was geen uitlegger voor nodig. Daarnaast is er in de Schrift het spreken in talen 

die onverstaanbaar waren; dit vinden we mogelijk in Hand. 10: 46 en 19: 6 en zeer zeker in 

Korinthië waar het wel 21 maal wordt vermeld op een aantal van 49, dus zeer overwegend, zie 1 

Kor. hfdst. 12, 13 en 14. In hfdst. 14 tracht Paulus het gebruik te regelen, hij moedigt het zeker niet 

aan. De Korintiërs stelden het spreken in talen, de glossalalie, te hoog, beroemden zich er op. Pau-

lus leert dat de gaven der talen allesbehalve de hoogste is. Veel hoger is naar zijn mening de gave 

der profetie die heel de gemeente sticht. De gemeente verstaat de talen niet, een vreemdeling die 

binnenkomt zou menen dat men waanzinnig is; slechts als er een uitlegger is kan de glossalalie an-

deren stichten; anders zwijge men. Ook uit de rangorde waarin Paulus deze gave plaatst in de negen 

gaven des geestes, hfdst. 12: 8-10, blijkt dat hij haar niet bijzonder nuttig of voornaam acht, ze staat 

op de laatste plaats, terwijl wijsheid en kennis bovenaan staan. Tenslotte zegt hij dat de talen teniet 

gedaan zullen worden, 13: 8, echter ook profetie en kennis, dus ook de eerste der negen gaven. Ze-

ker is dat zo toen het volle Nw. Testamentische brievental gegeven was. Als de zaak zo ligt, verval-

len al die z.g. talen en stromingen en hebben deze geen enkel verband met de Pinkstergaven van 

weleer. 

 

Wat de glossalalie (spreken in talen) nu in de eerste christelijke gemeenten geweest is, is moeilijk te 

zeggen. Sommigen denken dat het buitengewone klanken waren die God loofden en die in de eerste 

plaats van de aanwezigheid van de Geest, uitkomend in zijn gaven, getuigden. Dit waren ongetwij-

feld klanken van geestdrift, uitgestoten in vreemde onverstaanbare geluiden, voortvloeiend uit een 

hart met heilige geest en waarbij de tong geen goed gevormde weergave voort kon brengen. Waar 

reeds het onderscheiden der geesten in die tijd nodig was, 1 Kor. 12: 10, was het zeker ook nodig 

dat er controle op de talen was door uitlegging opdat kon blijken dat het geen bedrog, namaak, op-

winding of hysterie was die zich zo uitte. Alles moest via het verstand herleid worden, men moest 

met het verstand bidden en zingen, 1 Kor. 14: 14, 15. 

 

Er is echter ook een andere mening mogelijk die kan volgen uit 1 Kor. 14: 18. Paulus zegt daar dat 

hij meer (vreemde) talen spreekt dan zij allen. Onder het spreken in talen zou dan eenvoudig te ver-

staan zijn het zich uiten in aan de hoorders onbekende talen of meer nog dialecten. 

 

Toen Paulus en Barnabas in Lystre kwamen, spraken de bewoners geen Grieks maar hun dialect: 

het Lycaonisch. Paulus verstond dit en verhinderde het offer dat men voor hen wilde brengen Hand. 

14: 11-15. Het beheersen van vele talen was dus een middel tot evangeliseren. Ging men nu toch in 

een vreemde taal bidden of spreken in een gemeente waar deze taal onbekend was dan gaf dit geen 

stichting, was daar niet op zijn plaats, maar had moeten geschieden in een streek waar die taal wel 

verstaan werd. Als men het zo neemt is het duidelijk: 

 

le. dat de onverstaanbare klanken geen onuitsprekelijke en onoverzetbare waren; een uitlegger ver-

stond ze en vertaalde ze; 

 

2e. dat Paulus meer talen sprak dan zij allen wat zeker niet wijst op een onverstaanbare gevoelsui-

ting. 

 

In Jeruzalem kon ieder de talen verstaan waarin hij geboren was, in Korinthe kon ieder dit zeer ze-

ker niet daar hij overwegend in de Griekse wereld geboren was en niet of zeer weinig dialecten 

kende. Zo bezien is de zaak zeer eenvoudig. 
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Hierna een enkel woord over de Pinkstergroepen en de Pinksterbeweging. Deze groepen vormen 

een opstuwende beweging. Opgekomen uit het optreden van mensen als Zaiss, Osborn en andere 

gebedsgenezers grijpen ze steeds breder om zich heen; zij trekken kerkelijken en buitenkerkelijken 

meer en meer aan en vormen een bedreiging voor de gelijkmatige veelzins aan verstarring onderhe-

vige orthodoxie. Wat er van te denken? Mijn medewerker heeft er reeds een brochure aan gewijd, ik 

wil er het volgende over zeggen. 

 

le. De bruisende roep dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid en dat 

we nu niet ziek behoeven te zijn, doet enigszins aan de roep der kruisvaarders denken in de middel-

eeuwen die Palestina wilden veroveren en hun “God wil het, God wil het” lieten horen. 

 

2e. Wil God thans wat de Pinksterbeweging wil? M.i. juist niet. Om de volgende redenen. 

 

a.Het Pinksterfeest is eenmalig, het was een der antitypische vervullingen van de O.T. hoogtijden 

des Heren en betrof Israël. 

 

b.De gaven gingen toen tot de volken over, niet allereerst om der volken wil maar om Israëls wil nl. 

om het tot jaloersheid te wekken, Maar Israël is uitgevallen in Hand. 28. 

 

c.God heeft Paulus een nieuwe bediening gegeven waarin van geen gave sprake is. Hij (Paulus) zelf 

kon zijn medewerkers niet genezen: Epafroditus en Trofimus. 

 

d.Hij kondigt het eind aan van tongen en profetieën 1 Kor. 13 en zegt dat alleen geloof, hoop en 

liefde blijft. 

 

e.God zegent thans met alle geestelijke zegeningen in de overhemelen. Geestelijk staat tegenover 

lichamelijk Rom. 15: 27, tegenover vleselijk 1 Kor. 3:1, tegenover ziellijk 1 Kor. 2: 14, 15; 1 Kor. 

15: 45. 

 

f.God wil vooruitgang, deze beweging teruggang. God wil een geestelijk sterven, zij een lichamelijk 

leven. God wil volmaking in Christus, zij een herstel in zichzelf. Zij roepen: God wil het, God wil 

het; Paulus leert dat Gods wil iets anders beoogt en verband houdt met Christus, om in Hem alles 

wederom onder één Hoofd te brengen. Ef. 1: 10. 

 

g.De Pinksterbewegingen verstaan evenmin als de kerken, de bedelingen. De ene bedeling gaat over 

in de andere, dat is juist de werking Gods in de wereld. Hij keert evenwel niet op Zijn schreden te-

rug, maar doet Zijn plan voortschrijden. Als we dit nader onderzoeken, zien we het volgende: 

 

In 1 Tim. en Titus geschreven na Handelingen 28 toen Paulus vrijgekomen was, vinden we niets 

van de gaven van de Geest uit de Handelingentijd, maar een geordend gemeenteleven. Volgens 1 

Tim. 4 zullen er, zegt de Geest, in latere tijden sommigen afvallen van het geloof en zich begeven 

tot verleidende geesten en leringen der demonen. Volgens 2 Tim. 3 zullen er in de laatste dagen, 

mogelijk die van de bedeling van de genade, zware tijden ontstaan en zullen de mensen liefhebbers 

van zichzelve zijn, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, enz. vs. 2-5. Timotheus werd bevolen het 

woord te prediken 4: 2. Maar ook hier is van geen bijzondere geestesgaven sprake. In deze bedelin-

gen leven we nu nog. 

 

Men bidt vurig om en hoopt op een opwekking en meent dat men tot het oude moet terugkeren, nl. 

tot de eerste christengemeenten. Maar God gaat verder en wil dat we ons aan het voorbeeld der ge-

zonde woorden van Paulus zullen houden 2 Tim. 1: 13. Deze tekent het leven des geloofs als een 

krijgsknecht, als een strijder, als een landman 2 Tim. 2: 4-6 en het christendom als een groot huis 

met allerlei vaten, van die vaten ter onere moet men zich reinigen om te zijn een vat ter ere, gehei-
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ligd en bekwaam tot het gebruik des Heren tot alle goed werk toebereid 2 Tim. 2: 20, 21. Nogmaals, 

van z.g. Pinkstergaven is hier geen sprake. 

(Wordt vervolgd) 

 

Over Johannes 3:13. 

 

door S. Van Mierlo. 

 

We lezen hier: „En niemand is opgevaren naar (gr. „eis” = tot-in) de hemel, dan die uit de hemel 

is nedergedaald, de Zoon des mensen”. 

 

In deze Schriftplaats doen zich twee moeilijkheden voor: 

 

1.Volgens 2 Kon. 2: 11 voer Elia (in een storm) ten hemel De Hebr. tekst gebruikt hier het werk-

woord „alah”, dat volkomen overeenstemt met het gr. werkwoord „anabaino”, in Joh. 3:13 vertaald 

door „opvaren”. Het enige verschil is dat 2 Kon. 2:11 het meervoud „hemelen” gebruikt, terwijl in 

Joh. 3: 12 „hemel” staat. De profeten van Jericho meenden dat Elia toch terug op aarde was geval-

len, maar Elisa wist beter. De 50 mannen, die naar Elia gezocht hebben, drie dagen lang, hebben 

hem dan ook niet gevonden. (2 Kon. 2: 15-18). 

 

2.De Here is pas later, na zijn opstanding, lichamelijk opgevaren (anabaino) naar de Vader (Joh. 20: 

17). Men zou kunnen veronderstellen dat Joh. 3: 13 de spraakfiguur „pedepsis” gebruikt, waar over 

toekomende dingen gesproken wordt alsof ze al heden plaats hebben. Dit is bijv. het geval met de 

aanhaling in Hebr. 2: 8 van Ps. 8: 7. Toen David deze psalm schreef, was alles nog niet onder de 

voeten van „de mens” gelegd. Men zou echter alleen zijn toevlucht moeten nemen tot deze veron-

derstelling als er geen betere verklaring bestaat. 

Een andere uitleg is, dat vers 13 niet meer door de Heer Jezus werd uitgesproken, maar dat het be-

hoort tot de groep der volgende verzen (14-21) waar het Johannes is die spreekt. Het is duidelijk, 

dat er inderdaad, ofwel bij vers 13, ofwel bij vers 14, een nieuw gedeelte begint. De voornaamste 

argumenten nu, vanaf vers 13 aan de woorden van Johannes te denken, zijn (volgens de Comp. Bi-

ble) de volgende: 

 

a.de uitdrukking „eniggeboren Zoon” gebruikt de Here nooit zelf, maar wel Johannes (1: 14, 18; 3: 

16, 18; 1 Joh. 4:9); 

 

b.de uitdrukking „in de naam van” (vs. 18) wordt ook niet gebruikt door de Here, maar wel door 

Johannes (1: 12; 2: 23; 1 Joh. 5: 13); 

 

c.dit is ook het geval met „wie de waarheid doet”, dat nog alleen voorkomt in 1 Joh. 1: 16. 

 

Dr. C. Bullinger zegt: „is opgevaren” betekent, dat de Here in eigen kracht is opgevaren, terwijl bij 

Henoch (Hebr. 11:5) en Elia (2 Kon, 2: 9, 16) het God was die hen opvoerde. Wij menen dat dit 

geen waardevol argument is, want Hand. 2: 32, 33 zegt dat God Hem heeft doen opstaan en dat Hij 

verhoogd werd (Gr. tekst van vs. 33: „Nu (Hij) tot de rechter (hand) van God werd verhoogd”). 

  

Als het Johannes is die spreekt, vanaf vs 13, dan ziet hij die opstanding en opvaart van uit de tijd 

waarin hij schreef, en kon hij zeggen dat de Heer al opgevaren was. 

 

Deze uitleg kan wel aanvaard worden, maar dan blijft nog de eerste moeilijkheid in verband met 

Elia, We willen daarom nagaan of er geen andere uitleg bestaat, die tegelijkertijd de twee moeilijk-

heden oplost. 
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Bij alle poging om een deel van de Gr. Schriften goed te verstaan, moet men rekening houden met 

de betekenis, die de Israëlieten en niet-Israëlieten in die tijd hebben gehecht aan de woorden die in 

die Schriften voorkomen. Laat ons daarom allereerst de betekenis nagaan van het Hebr, werkwoord 

alah. 

 

Dit komt ongeveer 800 maal voor, en het blijkt dat het in de gewone zin een opstijgen betreft, van-

uit een lagere plaats tot een hogere. Men vindt het voor de eerste maal in Gen. 2: 6: “een damp 

steeg op”, Mozes “klom naar boven” op de bergtop (Ex. 19: 20), David „besteeg” de helling van de 

Olijfberg (2 Sam. 15: 30), 

 

In overdrachtelijke zin wordt dit werkwoord dikwijls gebruikt in verband met het opstijgen van de 

rook der brandoffers, Zo in Gen. 8: 20, waar Noach brandoffers “bracht” (letterlijk: “deed opstij-

gen”) in Lev. 14: 20 waar de priester het brandoffer en het spijsoffer op het altaar “offert” (letterlijk: 

“doet opstijgen”). 

 

Dit werkwoord wordt ook bijv. gebruikt in Gen. 31: 10, 12 voor het “opslaan” van de ogen van 

Jacob (in een droom), waar hij een geestelijk gezicht had. 

 

Het geval met Mozes op de berg Sinaï is bijzonder belangrijk voor ons onderzoek, “Mozes klom op 

tot God, en de Heer riep tot hem van de berg” (Ex. 19: 3), want de Heer was op die berg neerge-

daald (vs. 20), Dit opvaren van Mozes heeft hier een dubbele zin: allereerst is het een fysisch op-

klimmen, maar het betekent ook een geestelijke toenadering of „opvaren” tot God, Als gevolg van 

dit opvaren openbaart God aan Mozes zijn wil t.o.v. Israël. 

 

In Ex. 24: 9-12 is er sprake van het opvaren van Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de 

oudsten van Israël op de berg, waar ze in geestelijke gemeenschap kwamen met God, 

 

Verder leest men nog over meerdere dergelijke gevallen. 

Het is duidelijk dat hier de nadruk niet ligt op het fysische opvaren maar op het komen tot een gees-

telijke gemeenschap met God, Die zich aan hen openbaart, en tot hen spreekt. 

 

Iets dergelijks gebeurde ook met de profeten. Zo lezen we in Ezech. 11: 24 over het „opheffen” 

(opvaren) van Ezechiël, wat tot gevolg had een gezicht betreffende de ballingen in het land der 

Chaldeeën. 

 

Voor wat betreft de toekomende aioon, lezen we in Micha 4: 2 dat vele natiën zullen „opgaan” naar 

de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij hun lere aangaande zijn wegen. 

 

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dus, dat in de Hebr. Schriften het zichtbare “opvaren” in verband 

met God, eigenlijk de symbolische betekenis had van het verwezenlijken van een geestelijke ge-

meenschap, waar de mensen God “horen” spreken. 

 

Zonder twijfel waren de schrijvers van het N.T. en ook vele andere Israëlieten, die de Hebr. Schrif-

ten kenden, gewend aan die overdrachtelijke betekenis van „alah”, en dan ook van het overeen-

stemmende Gr. werkwoord „anabaino”, waardoor het meestal vertaald wordt in de Septuaginta. 

Ook in de Gr. Schriften duidt dit werkwoord gewoonlijk een opgaan of opstijgen aan vanuit een 

lagere plaats naar een hogere (zie bijv. Mat. 5: 1 „ging Hij de berg op”; Mat. 13: 7 “de dorens kwam 

op”). Dikwijls komt er daarbij een godsdienstige gedachte, namelijk als er sprake is van het opgaan 

naar Jeruzalem (Mat. 20: 17, 18; Mark. 10 ; 32, 33; Luk. 2:42; 18:31; 19:28; Joh. 2: 13; 5: 1; 11: 55; 

Hand. 11: 2; 15: 2; 21: 15; 24: 11; 25: 1, 9; Gal 2: 1), naar de Tempel (Luk. 18: 10; Joh. 7: 14; 

Hand. 3: 1) of naar het feest (Joh. 7: 8). In dergelijke gevallen krijgt „opgaan” of „opvaren” ook 

reeds de betekenis van een nauwere gemeenschap met God. 
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Soms wordt het werkwoord gebruikt voor het „opkomen” van overwegingen in het hart van de 

mens. (Luk. 24: 38; Hand. 7: 23; 1 Kor. 2: 9). In deze laatste Schriftplaats (en vs. 10) wordt de aan-

dacht gevestigd op het opkomen van Gods openbaringen in het hart van de mens. 

 

Voor ons onderzoek van Joh. 3: 13 is vooral van belang hetgeen we in Openb. 4: 1 lezen: „Na deze 

dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, 

alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na deze geschieden 

moet”. Het is duidelijk dat er hier geen sprake is van een lichamelijk „opvaren”, maar van een „ver-

voering des geestes” (vs. 2). In de geest voer Johannes op “in de hemel”, had een gezicht van de 

Here in heerlijkheid, en vernam ook allerlei aangaande de toekomst. 

 

Welnu, voor wat Christus betreft, weten we dat Hij, ook in Zijn vernederde bestaanswijze, steeds in 

geestelijke gemeenschap bleef met de Vader. Zo zegt Joh. 1: 18 dat Hij “aan de boezem des Vaders 

is”; Joh. 1: 52 dat er door engelen een verband blijft met de hemel; Joh. 14: 10 dat Hij de woorden 

niet uit Hemzelf spreekt, maar dat de Vader in Hem blijft. Als we dan terug tot Joh. 3 komen, mer-

ken we dat de Here had kunnen spreken over overhemelse (dingen). De Gr. tekst van vers 12 ge-

bruikt hier niet „ourania”, maar “epourania” en, zoals bijv. Ef. 1: 20 het ons kan leren, betreft het de 

goddelijke sfeer, het ongeschapene. Vers 13 sluit hiermee aan, en zegt: “En niemand is opgevaren 

tot-in de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen” Daarom kunnen we 

hier ook dit „opvaren” verstaan, niet als het lichamelijk opvaren, maar in de zin van een geestelijke 

gemeenschap met de Vader, waardoor de Here de woorden van de Vader kon uitspreken. 

 

Men kan zich afvragen waarom in vers 13 de nadruk wordt gelegd op “niemand”. Wellicht kan men 

daarop een antwoord ontvangen als men rekening houdt met de gedachten van Joden en niet-Joden 

die in die tijd leefden. 

 

De Perzische Mithras-godsdienst had toen vele aanhangers in de gebieden, die onder Romeinse in-

vloed leefden. Door de meeste aanhangers werd Mithras vereerd als een aardgod, die de overwin-

ning op de dood verzekerde. Maar er waren ook mystiek gezinden die, in hun liturgie, spraken over 

het opvaren van de ziel naar de hemel. Ook bij de Grieken en andere volken was er soms sprake van 

een opvaren in de hemel, waaruit men openbaringen ontving. 

 

Van nog meer belang is het feit, dat in de Joodse apocalyptische geschriften gehandeld wordt over 

de hemelvaart van geloofshelden. Zo lezen we in het vermaarde Boek van Enoch: 

 
70: 1-4 “En het geschiedde daarna, gedurende zijn leven, zijn naam (d.i. zijn persoon) werd opgenomen tot 

die Zoon des mensen en tot de Here der geesten... de plaats van de uitverkorenen en rechtvaardigen “ 

 

71: 1 „En het geschiedde daarna dat mijn geest werd vervoerd, en hij voer op in de hemelen, en ik zag de 

heilige Zonen Gods”. 

 

71: 5 “En hij vervoerde mijn geest tot in de hemel der hemelen“. 

 

71:8 „En ik zag ontelbare engelen ..................  de heilige engelen die zich boven de hemelen bevinden” 

 

71: 10 „En met hen het Hoofd der Dagen, wiens hoofd wit en zuiver was als wol “. 

 

Het was door dergelijke „opvaringen” dat van Enoch gezegd wordt, dat hij de gezichten en openba-

ringen had ontvangen, waarover in dit boek sprake is. 

 

Welnu, het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de nadruk die Joh. 3: 13 legt op het feit dat 

“niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel is nedergedaald, de Zoon des men-
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sen” een reactie is tegen dergelijke Joodse en heidense gedachten. Zoals we op blz. 43 en 44 van 

ons werk Moeten de Christengoden de Wet nog onderhouden? hebben uiteengezet, heeft ook Paulus 

zich verzet tegen dergelijke opvattingen, die ook in de kringen der christenen van Kolosse begon-

nen te heersen en die later meer in het bijzonder door de zogenaamde gnostieken algemeen aan-

vaard werden. Tegen dergelijke “kennis” der verborgenheden, stelt de Apostel de Grote Verborgen-

heid, die hem werd geopenbaard. 

 

In dit verband kunnen we ook denken aan 2 Kor. 12: 1-4, waar Paulus zegt dat hij werd „wegge-

voerd” tot in de derde hemel, waar hij onuitsprekelijke woorden had gehoord. De Gr. tekst gebruikt 

hier niet „anabaino”, maar het werkwoord „harpazo”. Dit laatste woord wordt ook gebruikt voor het 

„wegnemen” van Philippus (Hand. 8: 39) en voor het „wegvoeren”, de Here tegemoet, van hen die 

nog in leven zullen zijn bij zijn wederkomst van Christus (1 Thess. 4: 17). Het werkwoord „Lapar-

zo” legt de nadruk op de macht en de snelheid die gepaard gaat met de handeling (zie bijv. Mat. 11: 

12; 13: 19, Joh. 6: 15; 10: 12; Hand. 23: 10). 

 

Onze algemene conclusie is dus, dat Joh. 3: 13 niet handelt over de lichamelijke opvaart van Chris-

tus, maar over zijn geestelijke gemeenschap met de Vader, die steeds tot Hem sprak. Dit vers is 

daarom niet in strijd met het feit dat Elia reeds lichamelijk ten hemel opvaarde en het levert ook 

geen moeilijkheid in verband met het latere lichamelijke opvaren van Christus. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

In 1959 verscheen een brochure ISRAËL EN DE KERK, samengesteld door de Raad voor de ver-

houding van Kerk en Israël, een studie, in opdracht van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk. 

 

Wijlen mevr. Hiebendaal schreef hierop een commentaar, dat wij hieronder laten volgen: 

 

Na met vreugde de nieuwe verklaring te hebben gelezen van de Generale Synode in de studie „Isra-

el en de Kerk”, zou ik toch graag er op attent willen maken, dat het onjuist is wanneer men blijft 

beweren dat wij nu in het Koninkrijk zouden leven, alhoewel dat Koninkrijk nog niet voltooid is 

(zie blz. 49). 

 

Wanneer wij mensen in onze familie een bruiloft wachtende zijn, worden er vrienden en kennissen 

genodigd om met het bruidspaar en de wederzijdse familie het bruiloftsfeest te vieren. 

Als die bruiloft, om welke reden dan ook, niet door zou gaan dan is het toch voor ons de gewoonste 

zaak der wereld dat wij alle belanghebbenden daarvan in kennis stellen. 

Zo vertelde destijds de Here Jezus van een bruiloft die bereid was; de Bruid bleek echter onwillig 

en de genoden waren het niet waardig. Zou nu God, die voor Zijn Zoon deze bruiloft wilde toebe-

reiden, maar zag dat de leiders van Israël niet binnen wilden komen en zelfs anderen verhinderden 

binnen te gaan, alle belanghebbenden voor die bruiloft maar laten wachten, zonder enig bericht? Dit 

gelooft men toch tot op heden, want men spreekt en schrijft algemeen van negentien eeuwen Nah-

erwartung. 

 

Wij lezen echter dat God door een aparte openbaring aan Paulus heeft doen weten dat er een wach-

tenstijd zou aanbreken van onbekende duur, een bedeling der verborgenheid die van alle eeuwen 

en geslachten verborgen was in God. Ef. 3: 8, 9. Maar NU geopenbaard is aan Zijn heiligen Kol.  

1: 26. Het nabij gekomen Koninkrijk week toen terug, want het is des Vaders welbehagen aan Is-

raël het Koninkrijk te geven. „Ik verordineer u het Koninkrijk gelijk Mijn Vader het Mij verordi-

neerd heeft” Luk. 22: 29. Maar vóór dit Koninkrijk kan aanbreken moet het volk Israël eerst zeer 

gewillig worden. Daarom is er op heden nog geen sprake van een Koninkrijk, waar satan nog de 
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vorst dezer 

eeuw is. „Hoe kan iemand in het huis des sterken komen . zo hij niet eerst de sterke gebonden 

heeft” sprak de Heer. 

Israël verwijt de christenheid nu al: „Hoe kunt u van een Koninkrijk Gods spreken als 2000 jaar na 

het aanbreken daarvan AUSWITZ nog mogelijk is geweest?” 

Volgens de Schrift leven we nu: „in de tegenwoordige boze aioon” Gal. 1: 4. 

 

Onze hele cultuur staat onder het oordeel. Daarom moet Christus komen om alle dingen nieuw te 

maken. 

Israël zal zijn vele dagen zonder koning en zonder vorst, maar daarna zal Israël zich bekeren... en 

bevende komen tot de Here en tot Zijn heil, in de dagen der toekomst. 

Dan pas aanvaardt Christus het Koninkrijk.
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N.T. Verborgenheden 
 

(Slot) 

 

E. Al de verborgenheden. 

 

1 Kor. 13: 2 „En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden  

en de liefde niet had, zo was ik niets”. 

 

Opdat de Korintiërs overtuigd zouden mogen worden hun scheuringen en twisten na te laten en zich 

tevreden zouden stellen met de hun door de Geest toebedeelde gaven en (of) ambt in de Gemeente, 

zegt Paulus, na de gaven opgesomd en de rangorden genoemd te hebben, dat zij zonder twijfel allen 

verlangden de beste gaven te bezitten. Hij wil hun echter een uitnemender weg wijzen om in de 

Gemeente een voorrang te verkrijgen nl. door een grote mate van liefde. Hij personificeert, schrijft 

haar hoedanigheden en daden toe die aan een persoon eigen zijn en schildert haar uitnemendheid en 

schoonheid in de meest schitterende kleuren opdat de Korintiërs hun grote tekort zullen zien. De 

aard der liefde gaat alle talen, profetie, kennis van verborgenheden en wondergeloof te boven en 

tevens alle liefdadigheid en zelfopoffering. 

 

Al de verborgenheden. Paulus kende vele verborgenheden. In 1 Korinthe openbaart hij er twee, in 

Romeinen 2 andere, men kan daarbij nemen de verborgenheid van Christus, voorts had hij er reeds 

1 in 2 Thess. geopenbaard, verder was er de verborgenheid van het geloof en zijn hem door de ge-

zichten en openbaringen des Heren nog meerdere, ons niet beschreven, te kennen gegeven. Dit alles 

nu, zegt hij, zou hem geen nut doen als hij de liefde niet had. 

 

Mogelijk zullen velen onzer hem dit nazeggen en te kennen geven of zich afvragen welk nut al de 

kennis in het algemeen en die der verborgenheden in het bijzonder wel heeft. Is het niet beter zich 

tevreden te stellen met een eenvoudig evangelie, het komt er toch maar op aan te weten of men be-

houden is. Zeker, dit is zeer belangrijk. Maar, men vergeet één ding: dat Paulus in dezelfde brief 

schrijft geen kinderen te zijn in het verstand, 1 Kor. 14: 20 en later in de Kolossensenbrief tot volle 

zekerheid des verstands (der rede) te komen hfdst. 2: 2. 

In 1 Kor. 13: 2 staat niet het absoluut ontkennende woord „niet” (gr. ou) maar het relatieve (gr, mè) 

wat we hier kunnen weergeven door: zou willen. 

 

Men zou dus kunnen lezen: Als ik de liefde als uitnemender weg niet zou willen hebben, wat de 

Korintiërs dus betreft: in al hun harrewarren willen blijven en wat de zaak in het algemeen aangaat: 

alleen verstandelijke kennis der dingen willen hebben en geen dieper gevoel, meer nog onver-

schillig staan tegenover wat Paulus over de liefde schrijft en geen begeerte hebben daaraan te willen 

gaan beantwoorden. En dan kan deze liefde, ook met kennis stichten d.i. opbouwen beter dan met 

gebrekkige kennis of met onkunde van de goddelijke zaken. De liefde verblijdt zich immers ook in 

de waarheid, vs. 6b. 
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F.Uitdelers der verborgenheden. 

 

Dat het weten der verborgenheden met de liefde tot Paulus’ bediening behoorde, blijkt uit 1 Kor. 4: 

1 waarin hij en Sosthenes zich uitdelers der verborgenheden Gods noemen. Zonder de kennis der 

geheimen blijft er veel onverklaard in de Schrift, mèt de kennis ervan kan men niet alleen veel meer 

verstaan maar des te meer een licht zijn schijnend in de duisternis dezer donkere wereld. De kennis 

der geheimen behoort tot de volwassen staat van het verstand, 1 Kor. 14: 20 en is deze begeerlijker 

dan de kinderlijke onwetendheid. Mogelijk zullen wij slechts weinigen met deze kennis kunnen 

dienen daar men in allerlei kringen teveel op gevoelens leeft of de inzichten der traditie aanhangt; 

niettemin is het inzicht in de geheimen Gods een rijke begenadiging waarvoor we zeer dankbaar 

mogen zijn. En al doet het ontbreken van deze kennis bij anderen ons pijnlijk aan, laat dit ons niet 

ontmoedigen maar zij de kennis en verdieping ons tot lust en versterking van ons geloof. Al schijnt 

ze nu niet te baten, wat zal ze een gewin geven in de opstanding. 

 

G.De verborgenheid des geloofs. 

 

“De diakenen moeten eerbaar zijn ….. houdende de verborgenheid des geloofs in een rein gewe-

ten.” 1 Tim. 3: 9. 

De verborgenheid, d.i. het geheimenis van het geloof, is zeker wel de verborgenheid van 1 Kor. 2: 

9, de inhoud van wat Paulus noemt “mijn evangelie” en die van de verzwegen verborgenheid van 

Rom. 16: 25. 

 

Het houden is niet het voor zichzelf houden. De nieuwe vertaling zet: bewaren, maar wij menen dat 

het Grieks nog iets anders zegt, het heeft hier het werkwoord “hebben” wat hier “bezitten” betekent. 

Brouwer vertaalt het zo en zet: 

“Mannen die het gehele geheim des geloofs bezitten in een rein geweten” Vanzelf willen zij dit 

dan ook behouden en bewaren, In 1 Tim. 1: 19 vinden we hetzelfde werkwoord weer in verband 

met geweten en weer gebruikt de S.V. houden, nl. „houdende het geloof en een goed geweten”; we 

menen dat ook hier kan staan „opdat gij de goede strijd strijdt, hebbend een geloof en een goed 

geweten”. 

 

II. DE VERBORGENHEID VAN GOD. 

 

H.De verborgenheid van God. 

 

We komen nu tot een grote tevens dieper en hoger verborgenheid, die van God. 

 

Citeren we eerst Paulus woord hierover. 

 

„Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn, en 

zovelen als er mijn aangezicht niet hebben gezien (dat zijn o.a. ook wij) opdat hun harten ver-

troost mogen worden en zij samen gevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verze-

kerdheid des verstands (van de rede), van het inzicht tot kennis (gr. volle kennis) der verborgen-

heid van God en de Vader: Christus, in Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen 

zijn.” Kol.  2: 1-3. 

 

We moeten in vers 2 niet lezen zoals de S.V. doet: van God en de Vader en van Christus, maar zo-

als de Nwe Vert. overzet: van God: Christus. Deze benaming staat wel in de tweede naamvalsvorm 

maar dit wil hier niet zeggen dat we die door „van Christus” moeten vertalen, deze vorm wordt ge-

eist omdat hij mede bepaling is bij „volle kennis”. De woorden „en de Vader” moeten ook wegval-

len. 
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De verborgenheid van God is Christus. Dit is een geheimenis dat wel geopenbaard is en nochtans 

een verborgenheid in zich draagt, wat Matt. 11 bewijst. Daar zegt de Here: “En niemand kent de 

Zoon dan de Vader”. Het Grieks heeft: „niemand kent ten volle de Zoon dan de Vader”; eerder 

staat er: „noch kent iemand (ten volle) de Vader. Christus’ Persoon kan alleen en dan nog beperkt 

door de Geest geopenbaard worden. Het geheim is dat al de volheid der Godheid in Hem lichame-

lijk woont. God, de Algeest is ten volle in Christus vertegenwoordigd. Dit kan, al blijft het een mys-

terie, alleen omdat Deze geen schepsel is, wat Unitariërs en Jehovagetuigen van Hem maken, maar 

in wezen God, Beeld van Zijn Wezen (Hebr. 1: 3), de grote God en Behouder (Titus 2: 13), die in 

de dagen Zijns vleses wel de Vader boven Zich had maar het in wezen geen roof behoefde te achten 

Gode even gelijk te zijn. Fil.. 2. 

 

I. De verborgenheid van Christus. 

 

In Ef. 3: 4 schrijft Paulus volgens de St. Vert.: “waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn we-

tenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen 

niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten“  Deze 

vertaling is niet juist, voor deze verborgenheid moet staan de verborgenheid of zoals de Nwe Vert. 

zet „het geheimenis” en voor „eeuwen” (St. Vert.) „geslachten”; de Nwe Vert, heeft „vroegere ge-

slachten”. Voorts zij opgemerkt dat de hier genoemde profeten Nw. Testamentische profeten zijn, 

d.i. verkondigers van Gods Raad. 

 

Uit deze woorden blijkt dat er een voortschrijdende openbaring is t.o.v. de Persoon onzes Heren. 

 

In het bijzonder na Zijn verschijning in het vlees en Zijn lijden, dood en opstanding kwam er niet 

alleen meer perspectief maar ook meer ontsluiering van het geheimenis aangaande Hem en kon er 

licht vallen op het probleem van lijden en heerlijkheid, echter niet van de mens uit maar door open-

baring, ontsluiering van God uit. 

 

We willen eerst iets nagaan van het vroeger geopenbaarde. 

 

ZIJN PERSOON. 

 

Als Jehovah of Jahweh vinden we Hem in Zijn heerlijkheid, macht, majesteit en kracht in het O.T. 

geopenbaard, al duidt deze naam Hem niet uitsluitend aan. Het behoort tot Zijn geheimenis dat Hij 

ook in het vlees verschenen en ons zo nabij gekomen is. 

 

 a. Geworden uit een vrouw. 

 

Het eerst wat we ten opzichte van die dagen Zijns vleses van Hem leren is dat Hij zaad van een 

vrouw zou zijn. Dit staat in de bekende tekst die men wel de moederbelofte noemt, Gen. 3:15: „Ik 

zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw (niet: tussen deze vrouw) tussen uw zaad en haar 

zaad“ 

Dit bevestigt Paulus in Gal. 4: 4: „God heeft Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw“. 

Reeds hier staan we voor een geheimenis, de gewone ontwikkeling is uit een man èn een vrouw, de 

Zijne was alleen uit een vrouw. En hierbij blijft het niet, wij geloven dat Johannes 1: 13 anders ver-

taald moet worden. Volgens de gewone tekst staat er: „welke niet uit de bloedeN,  meerv.... (niet: 

uit den bloede, enkelv.), noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans maar uit God gebo-

ren zijn”. Maar oude Kerkvaders, zoals Ireneüs (± 178) Tertullianus (± 208), Augustinus (± 395) en 

andere vaderen leren met een Latijns handschrift (de Codex Veronensis): “die geloven in de naam 

van Hem die niet uit de bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God 

geboren is”, dus in het enkelv. (in de Gr, teksten zou dan het voornaamwoord lios veranderd moe-

ten worden in laos en het werkwoord egeunèthèsan afgekort tot egeunèthè. De verandering zou lo-
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gisch zijn: het lios (die) zou corresponderen met de Griekse constructie: die geloven in de Naam 

van Hem die, enz. Tertullianus zegt (zie Carne Christi, c. 19): hier kunnen niet de gelovigen be-

doeld zijn, want allen die geloven zijn uit het vlees geboren. Hij schrijft de verandering van de tekst 

toe aan vervalsing van de gnostieken (aanhangers van een half-heidense, halfchristelijke leer) van 

de tweede en derde eeuw. Zonder of met deze verandering is een ding zeker: de Zoon is vlees ge-

worden en het vlees heeft hierbij geen eicel gegeven. 

 

 B. Het geslacht van Jezus Christus. 

 

„Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham”. Matt. 

1:1. 

De Heer was allereerst uit Abrahams geslacht, dus uit Sems lijn. Van Abrahams zonen wordt in 

Gen. 21: 12 de tweede aangewezen: “In Isaac zal uw zaad genoemd worden”. Wij tekenen hierbij 

aan dat het woord zaad (zèra) zowel enkel- als meervoud kan zijn, iets dat door het verband uitge-

maakt moet worden. Een zaad als het stof der aarde, als het zand der zee, als de sterren des hemels 

duidt velen aan, maar dat van Gen. 21: 12 heeft een enkelvoudige betekenis en wijst op Christus, 

zoals Paulus in Galaten 3:16 bewijst als hij schrijft: “Hij zegt niet: en den zaden als van velen maar: 

en uwen zade (oud-ned. vorm. voor: en uw zaad). In de vorige beloften zoals die van Gen. 12: 7 en 

17: 7 en 22: 17 heeft het een meervoudige betekenis, in Gen. 21: 12 niet. 

Dit blijkt uit de Nwe Vert. niet met haar: “want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken”, 

hier wordt het zaad als meervoud aangenomen en niet als aanduiding van Hem Die het Zaad bij 

uitnemendheid is. Het Hebr. heeft: “want in Isaac zal genoemd worden tot uw zaad”, wat Paulus 

overzet door: “in Isaac zal u het zaad genoemd worden”. Rom. 9: 7. Wordt bij Abraham een der 

twee toen levende zonen aangewezen, in wiens geslacht hèt zaad zou komen, bij Isaac is dit evenzo 

het geval, wat mede blijkt uit het herhalen van de zegen van Gen. 12: 7 en 26: 4. Jacob wordt, on-

danks zijn bedrog, degene in wiens zaad alle geslachten gezegend worden, Gen. 28: 14. Van Jacobs 

zonen wordt Juda aangewezen; de zegen is nu in een stam vervat. In de linie worden opgenomen 

Thamar (Gen. 38) en Ruth, de Moabitische; deze vormen met Maria de enige 3 vrouwen die in het 

geslachtsregister van Matt. 1 zijn opgenomen. 

 

De Heere was verder uit Davids zaad. Tweemaal wijst Paulus hierop (Rom. 1: 3 en 2 Tim. 2:8) Aan 

David wordt de belofte van het zaad gedaan in 2 Sam. 7: 16: „maar uw huis zal bestendig zijn en 

uw koninkrijk in de eeuw voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn in de eeuw”. Hier vinden we 

o.i. vier dingen: het huis van David, het koninkrijk van David, één op de troon van David, Hij die 

voor zijn aangezicht zal zijn, d.i. als David er ook weer is, dus opgestaan is uit de doden (voor ie-

mands aangezicht zijn is nl in zijn tegenwoordigheid) en zijn eigen troon, uw stoel, dus hij zal er 

mede op zitten. 

 

Dat hierin ook Christus betrokken is blijkt uit Handelingen 13: 34 waar Paulus, sprekende over de 

opstanding van Christus, spreekt over de gewisse weldadigheden Davids, het woord dat in Jes. 55: 3 

uitbreidt tot allen die hongeren en dorsten en aan wie aangeboden wordt zonder prijs brood en wijn 

en melk te kopen. Het blijkt ook uit Hand. 2: 30 waar Petrus wijst op de eed die God David gezwo-

ren heeft om uit de vrucht zijner lendenen de Christus te verwekken om hem op zijn troon te zetten. 

Wat we in 2 Sam. 7 niet vinden het met een eed bekrachtigen van Zijn belofte, vinden we vermeld 

in Ps. 132: 11 en in Hand. 2: 30. Dit is de tweede eed die we in de Schrift vinden; de eerste was aan 

Abraham bij Isaacs offerande en betrof Abrahams hemelse en aardse zaad in het algemeen, die bij 2 

Sam. 7 betreft David en zijn Zaad in het bijzonder. De eerste was in verband met een typische op-

standing uit de dood, achteraf bezien blijkt de tweede betrekking te hebben op de letterlijke opstan-

ding van hèt Zaad. Men ziet dat ook dit alles behoort tot de verborgenheid Gods: Christus. 
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Ps. 132: 11: “De Here heeft aan David de waarheid gezworen waarvan Hij niet wijken zal zeg-

gende: van de vrucht van uw lichaam zal Ik op uw troon zetten.” 

 

Dat Satan gewoed heeft om Gods eed te breken, is verstaanbaar. De eerste maal gebeurde dit toen, 

na Ahazia's dood, zijn moeder Athalia al diens kinderen doodde en alleen de kleine Joas door zijn 

tante gered werd, 2 Kon. 11 en 2 Kron. 22 en 23. De tweede maal was dit bij Hiskia's ziekte; toen 

Jesaja hem kwam aanzeggen dat hij sterven zou, had hij geen zoon, want toen hij stierf was Manas-

se 12 jaar, 2 Kron. 33: 1, deze is dus pas 3 jaar na Hiskia’s genezing geboren. Als Ps. 132 van hem 

is, heeft hij de Here herinnert aan de aan David gezworen eed: Van de vrucht uws lijfs zal Ik op uw 

troon zetten, vs. 11. 

Na Salomo hebben nog 18 koningen uit Davids huis op de troon gezeten, Zedekia niet meegere-

kend. De voorlaatste was Jechonia of Jojakim en van hem profeteert Jeremia dat hij als kinderloos 

moet worden aangeschreven, aangemerkt als een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, 

want daar zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende 

weer in Juda. Van toen af heeft Juda geen vorst meer gehad die als zoon van de voorgaande in Je-

ruzalem regeerde. Zedekia was Jojachims oom hier werd teruggegrepen in het geslacht en ook zijn 

kroon viel, wat Ezechiël voorzegt (21:27): Zet die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Van 

Davids zonen uit Bathseba (Sammua, Sobab, Nathan en Salomo, 2 Sam. 5: 14; 1 Kron. 3: 5; 14: 4) 

vinden we in het O.T. alleen de lijn van Salomo vermeld, diens geslachtsregister vinden we in het 

N.T. in Matt. 1. Maar de lijn van Nathan staat in Luk, 3, uit de eerste was Josef, uit de tweede was 

Maria. 

 

Davids geslacht was zeer arm geworden. De Salomonische lijn lag onder de vloek: geen uit het ge-

slacht zou meer op Davids troon zitten; dat van Nathan was niet door dusdanige vloek getroffen. Uit 

deze lijn was alleen Maria over, de dochter van Heli. Deze moest, wilde het erfdeel niet verloren 

gaan, volgens de inzetting door de Here aan Mozes gegeven (Num. 36), huwen met een uit haar 

stam. Dit was Jozef die uit het huis en geslacht van David was (Luk. 2:4). De eerstgeboren zoon 

erfde dan het bezit der moeder. Waar de Salomonische lijn geblokkeerd was door Gods oordeel was 

dit erfdeel de troon van David. Voor de wet had deze zoon daar aanspraak op door Josef. Pas de 

tweede zoon uit het huwelijk, Jacobus, kreeg de rechten van Josef die er geen recht meer op had, 

ook hier dus een geheimenis. 

 

 c. Het wonderlijke voor en bij zijn geboorte. 

 

In plaats dat voor en bij zijn geboorte gewezen wordt op de vervulling van het woord van Jesaja, nl. 

een Kind is ons geboren (Jes. 11) of het voortkomen van een rijsje (Jes. 53), zijn de verwachtingen 

hoog gestemd t.o.v. de toekomst. Maria zingt dat Hij machtigen van de tronen heeft afgetrokken en 

Zich Israël zijn knecht heeft aangetrokken; Zacharias van een verlossing van de vijanden; Simeon 

van de heerlijkheid van het volk Israël; Gabriël spreekt over het geven van de troon van David en de 

engelen zingen van het vrede op aarde. En dan wordt er een Kindeke geboren dat arm is, neerligt in 

een kribbe, gezoogd moet worden door een vrouw en wiens leven niet zeker is daar het weldra ge-

zocht wordt om gedood te worden. Wel sterke tegenstellingen. Verder wordt het besneden, voorge-

steld in de tempel, later opgevoed in het niet meetellende Nazareth waar de jonge knaap opgeleid 

wordt in het timmervak en het bouwen van huizen. Het was geen wonder dat Hij zo verborgen bleef 

temeer waar ieder zaken te doen had, hetzij als Schriftgeleerde, hetzij als Farizeeër, hetzij als 

koopman hetzij anderszins. 

 

 d.Het wonderlijke van Zijn optreden. 

 

Na 30 jaar treedt Johannes op. Hij predikt een alom bekende op de voorgrond tredende krachtfi-

guur. Hij weet niet eens wie Hij is, Wiens wegbereider hij moet zijn. Daartoe moest hij dopen en 

moest hem een teken gegeven worden. Om Hem aan Israël te openbaren (Joh. 1: 31, 33) en in plaats 
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van het komen ten oordeel om de dorsvloer te doorzuiveren en het kaf te verbranden, moet Johan-

nes Hem dopen als ware Hij mede zondig en schuldig. Johannes moest erkennen dat Hij een Lam is 

dat de zonde moet wegdragen. Geen wonder dat Johannes als hij in de gevangenis zit, de dingen 

niet kan vatten en zijn discipelen zendt met de vraag: Zijt Gij degene die komen zou of verwachten 

wij een ander? d.i. een andersoortige, een geheel anders zich openbarende (Matt. 11: 3). 

 

Voorts, deze Jezus wil niet dat Hij bekend werd als de Messias, Zoon Gods of als de Christus. De 

demonen mochten dit niet zeggen (Mark. 3: 12), de discipelen mogen het niet bekend maken (Matt. 

16: 20; Luk. 9: 21). Judas heeft dit geheim waarschijnlijk verraden, van daar de vraag van de Hoge-

priester. De belijdenis van Christus heeft Hem de dood gekost. 

 

Waar we met dit alles heen willen? Naar het grote feit van de verzoening der wereld. Christus wordt 

buiten Israël geworpen, evenals de zoon in de gelijkenis van de wijngaardeniers (landslieden), 

hiermede wordt Hij Jood-af, behoort niet meer tot het volk. Hij wordt de heidenen overgeleverd, 

gelijk Hij zelf zegt (Matt. 20: 19), maar ook deze willen Hem niet, zij bespotten en kruisten Hem. 

Hiermede wordt Hij uit de wereld, dit aardse leven, geworpen. Zo verliest Hij zijn Jood- zijn, zo 

verliest Hij zijn mens-zijn. En juist door dit verlies, door deze dood komt de verzoening tot stand; 

nu kan God de nieuwe mens scheppen, de jonge mens (Kol.  3: 10), wat Hij ook gedaan heeft en in 

Hem de wereld met Zichzelf verzoenen. Nu wordt Hij de Middelaar Gods en der mensen en als Hij 

dan eenmaal tot Israël komt, zal Hij dit niet meer doen als Besnedene, als Israëliet, als Jood maar 

als Immanuel, God met ons, in Wie wel alle rechten van Zoon van Abraham en Zoon van David 

vastliggen maar in die zin, dat het mindere in het meerdere ten volle begrepen is. 

 

 e. De crisis der wereld. 

 

Nu zal ik niet verder over het leven onzes Heren spreken. We vatten het samen onder de grote uit-

spraak van Matt. 11: 29: “Leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Welk een 

voorbeeld voor iedereen. 

 

We spreken nu nog over een punt uit de dagen Zijns vleses: „Nu is het oordeel dezer wereld, nu zal 

de Overste dezer wereld worden buiten geworpen” Joh. 12: 31. 

Veelal meent men dat de term: „Overste dezer wereld” gelijk te schakelen is met „God dezer eeuw” 

van 2 Kor. 4: 4, waarmede Satan aangeduid wordt. We moeten dit ten sterkste ontkennen. Satan is 

de god dezer eeuw, maar niet de Overste der wereld. Dit zullen we in het kort nagaan. 

 

Joh. 12 zegt dat de Overste dezer wereld buitengeworpen zal worden. Is dit toen met Satan ge-

beurd? In Efese 2: 2 heet hij overste van de macht der lucht, is hij dan in deze sfeer geworpen? In 

Openbaring 12: 9 staat dat hij uit de hemel geworpen wordt, maar dit is toekomstig. Als Satan de 

god dezer eeuw is, waaruit is hij dan geworpen? Het is niet Satan die toen uitgeworpen werd maar 

Christus. Hij is de Overste der wereld. Hij werd uitgeworpen in de crisis der wereld. Er staat niet 

krewa (oordeling, vonnis) maar crisis, het beslissende ogenblik of keerpunt. Toen wierp men niet 

Satan uit maar Christus. 

 

We vinden de term „Overste der wereld” nogmaals in Joh. 14: 30: „De Overste der wereld komt en 

heeft aan Mij niets”. Ook hier duidt Hij Christus aan. Het Griekse woord „komt” heeft in meerdere 

teksten een ruimere betekenis. In sommige teksten is het door „zal komen” vertaald (Joh, 7: 27, 41, 

42) in andere zelfs door „kwam” (Joh. 4: 7; 6: 5; 11: 20, 38; 12: 22; 13: 6; 18: 3; 20: 2, 6; 21: 13) of 

door „ging” (Joh. 11: 29; 20: 18). Men kan in Joh. 14: 30 dan ook lezen: “de Overste der wereld 

kwam”. De woorden „en heeft aan Mij niets” zijn een Hebraïsme en betekenen: de wereld vindt in 

Mij niets. Jes. 53: 3. De term staat nogmaals in Joh. 16: 11: „De Trooster wil komen en het bewijs 

leveren  van gerechtigheid omdat de Overste dezer wereld geoordeeld is”. Waar Satan nog geoor-

deeld moet worden, kan hij met deze woorden niet zijn aangeduid. Wel gelden ze Christus Die ge-
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oordeeld is door Sanhedrin en Pilatus. Hij was het toen al door het eerste, Zijn vonnis stond al vast, 

het besluit er toe was reeds gevallen na Lazarus' opwekking Joh. 11: 49-51. 

 

We citeren wat we reeds meer dan 25 jaar geleden schreven: 

 

1.Dat er, toen Christus dit zei, geen oordeel plaats had over Satan en deze toen niet buitengeworpen 

is maar dat de wereld, in het bijzonder Israëls godsdienstige wereld, een uitspraak deed. 

 

2.Dat de Overste dezer wereld niet Satan is, maar Christus. 

 

3.Dat het buiten werpen plaats vond door en in Zijn verwerping, kruisiging en dood. 

 

4.Dat het „nu” vervuld werd op dezelfde tijd dat het werd gezegd. 

 

5.Dat de overgang in persoonsaanduiding niet vreemd is in de Evangeliën (van de derde op de eer-

ste persoon en omgekeerd), 

 

6.Dat de wereld in Christus niets had dat haar begeerlijk voorkwam. 

 

7.Dat de Heilige Geest de wereld niet overtuigd heeft maar wel het bewijs geleverd van haar on-

rechtvaardige beslissing door Christus' opstanding. Men noeme dus Satan niet (meer) de „Overste 

dezer wereld”, maar „overste dezer eeuw” („eeuw = van deze wereldontwikkelingsgang). Van de 

volgende „eeuw” is hij het niet meer. Ook daarom is hij niet de Overste der wereld. In de toeko-

mende eeuw heerst Christus als Overste van de koningen der aarde, Openb. 1: 5 

 

 f.Het lijden en de heerlijkheid. 

 

„Naar deze zaligheid (behoudenis) hebben gezocht en gevorst de profeten, die geprofeteerd heb-

ben van de genade aan u (geschied), onderzoekende op welke of hoedanige tijd het lijden (dat) op 

Christus (komen zou), en de heerlijkheid daarna (volgende), welke is geopenbaard, dat zij niet 

zichzelve maar ons dienden deze dingen die u nu aangediend zijn door degenen die u het Evange-

lie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de 

engelen begeren een blik te slaan”. 1 Petr. 1: 10-12. 

 

De profeten schreven over het lijden en over de heerlijkheid van Christus maar zij kregen geen in-

zicht over de tijden en gelegenheden. Of de heerlijkheid onmiddellijk op het lijden zou volgen of 

dat er een tussentijd zou zijn en of deze lang of kort zou duren, daarvan werd hun niets geopen-

baard. Zij zochten er naar, trachtten het dus uit te vinden maar de Geest zei hun dat zij voor anderen 

schreven en zij zich met de gegeven visie tevreden moesten houden. Deze was als een vergezicht in 

de bergen, waarvan de ene top niet los te maken is van de andere tenzij men de ene beklimt; dan 

ziet men het dal tussen beiden liggen en de andere op een afstand oprijzen. Wat het dal te zien geeft 

is in het geheel uit de verte niet te zien. Het lijden is gekomen en voorbij maar de heerlijkheid is 

toekomstig. Het lijden is publiek geweest, zo zal het ook de heerlijkheid zijn en deze is er nog niet. 

Wel is onze Here Persoonlijk verheerlijkt, is de Christus tot Zijn heerlijkheid ingegaan Luk. 24: 26, 

is Hij met eer en heerlijkheid gekroond, Hebr. 2: 9, maar de heerlijkheid waarin Hij als Zoon des 

mensen zal komen Matt. 25: 31 is nog toekomstig. Slechts drie zijner discipelen hebben Hem in die 

staat gezien op de heilige berg, 2 Petr. 1: 16-19, en Paulus later, maar voor Israël is ze nog verbor-

gen. 

 

In het O.T. worden lijden en heerlijkheid vaak samen vermeld maar we vinden dan dit: waar alleen 

over de heerlijkheid wordt gesproken zonder van het lijden gewag te maken er nimmer het lijden 

alleen wordt vermeld maar de heerlijkheid er steeds onmiddellijk na wordt gezien. Zo bv. in Ps. 22 
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waar de verandering ligt tussen vers 21 en 22, in Ps. 102 tussen vs. 11 en 12 e.v., in Jes. 53 tussen 

vs. 10a en 10b-12. Het schijnt dat de profetie wanneer op het lijden wordt gewezen steeds wil aan-

geven dat dit de afloop is. De heerlijkheid kan zonder het lijden worden vermeld omdat daaraan 

geen einde zal zijn, aan het lijden kwam een einde en het ging over in heerlijkheid. “Moest de 

Christus niet deze dingen lijden en alzo tot Zijn heerlijkheid ingaan” Luk. 24: 26. Nadat de Here 

in Matt. 16: 21 Zijn lijden heeft aangekondigd, zegt Hij in vs. 27 dat de Zoon des mensen zal komen 

in de heerlijkheid Zijns Vaders. 

 

 g.Zijn werk. 

 

Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods en ook het dwaze Gods en het zwakke Gods. Maar 

dit dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen, 1 Kor. 1: 24, 

25. Het was en is nog de Jood een ergernis dat Christus geen Messias was in glans en macht en 

kracht, niet een in heerlijkheid. Het was en is nog de Griek een dwaasheid dat Christus geen held 

was in spel en kunst. Voor beiden is het kruis iets verachtelijks of zwaks. Maar beiden zien aan wat 

voor ogen is, niet wat Zijn Persoon bij God voor hen verricht heeft. Er waren dingen bij God te 

doen, Hebr. 2: 17 en deze zijn gedaan, door het ergerlijke en dwaze van 's mensen ogen heen. De 

weg tot God is ontsloten, Christus is de representant van de volkomen en volmaakte mens in alle 

ambten en alle sferen, juist omdat Hij Zich zo ontledigd heeft. In alles de mensen gelijkend, is Hij 

in alles boven hen en alles uitgekomen, is al de hemelen doorgegaan opdat Hij alle dingen zou ver-

vullen. En dit niet alleen, maar opdat Hij alles in allen zou vervullen, Ef. 4: 10 en 1: 23. 

 

En zo belijden we met de grote apostel met verandering van de punctuatie (die niet geïnspireerd is): 

 

Een pilaar en vastheid der waarheid en boven alle twijfel groot is de verborgenheid of het geheim 

der godzaligheid: 1 Tim. 3: 16. 

 

God geopenbaard in het vlees, 

 

     Gerechtvaardigd in de Geest (het opstandinglichaam)  

 

          Gezien van de engelen, 

 

               Gepredikt onder de heidenen, 

 

                    Geloofd in de wereld, 

 

       Opgenomen in heerlijkheid. 

 

We weten dat er strijd is of er moet staan God of Die. De handschriften verschillen. In wezen gaat 

het om één streepje, voor ons overgebracht om een o met of zonder dwarsstreepje erin. Met één er 

in is het de afkorting van Theos (God), zonder betekent het „Die”. Waar verborgenheid in het Gr. 

onzijdig is, kan het voornaamwoord (als dit er gestaan heeft), er geen betrekking op hebben, want 

dit staat in de mannelijke vorm, anders moest het alleen een O zijn. We kunnen niet zeggen: een 

geheim die geopenbaard is. Moet er “Die” staan dan slaat het terug op Christus Jezus van vs. 13 

maar is Deze dan niet de lichamelijk Zich geopenbaard hebbende Jahweh van het O.T. en is de Lo-

gos, het Woord, dan niet God? Joh. 1:1. Met een al of niet verbleekt streepje blijft toch het feit, hier 

al of niet uitgedrukt: God geopenbaard in het vlees en is dit geheim der godzaligheid, d.i. ware 

vroomheid. 
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III. DE GROTE VERBORGENHEID. 

 

K. De verborgenheid van Paulus’ tweede bediening. 

 

Nu rest nog de laatste verborgenheid, die van Ef. 3: 1 - 12. Feitelijk is het onjuist dit zo te zeggen 

want in dit gedeelte is er sprake van twee verborgenheden: deze verborgenheid van vers 3 en de 

verborgenheid van Christus in vers 4 en 5. We geven eerst de struktuur 

 

Al / 1 Gevangene voor u 

       Bl / 2  Bedeling der genade Gods 

              Cl / 3 Openbaring der verborgenheid 

                     D1 / 4 & 5 De verborgenheid van Christus  

              C1 /  6 & 7 Inhoud der verborgenheid  

       Bl /  8 & 9 Bedeling der verborgenheid 

Al / 10-12 Taak der gemeente 

 

Moeilijkheid voor het rechte verstaan en inzicht geeft het feit dat er sprake is van twee verborgen-

heden, doordat in de St. Vert, „deze” staat in plaats van “de” en deze vertaling alleen vers 4 tussen 

haakjes plaats en niet ook vers 5. Nu schijnt er te staan dat “deze” verborgenheid in andere eeuwen 

de kinderen der mensen niet zo is bekend gemaakt als zij nu, in de Nw. Testamentische tijd, is geo-

penbaard aan zijn heilige profeten en apostelen. Dat is onjuist. We citeren de tekst aldus: 

 

Om deze oorzaak (nl. om wat in hfdst. 1 en 2 geleerd werd) ben ik, Paulus, de gevangene voor u 

die (van de) heidenen zijt. Als gij maar gehoord hebt van de bedeling van de genade Gods die mij 

gegeven is aan u (d.i. ten behoeve van u) dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze 

verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb) 
 

en nu gaat de zin verder in vers 6; hier late men het woord „namelijk” weg, dit staat cursief in de 

S.V. en staat dus niet in de Gr. tekst, wat met de schuin gedrukte woorden in de S.V. het geval is 

naar men weet. 

 

dat de heidenen mede-erfgenamen (Gr. mede-bezitverkrijgers) en mede-lichaam (Gr.) en mede-

deelgenoten der belofte in Christus zijn door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. 

 

Vs. 6 is de omschrijving van wat is “de verborgenheid”, het gedeelte van vs 4 en 5 is een tussenzin. 

De S.V. laat deze lopen alleen in vs. 4, dit is onjuist, vs. 5 hoort er bij; vs. 4 en 5 betreft de verbor-

genheid van Christus. En daarvan lezen we dat zij steeds vroeger enigermate is geopenbaard „waar-

aan gij dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in de verborgenheid van Christus welke in 

andere eeuwen (Gr. mensenleeftijden of geslachten) de kinderen der mensen niet is bekend ge-

maakt gelijk zij nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”. 

 

Reeds meerdere malen hebben we over de verborgenheid en de bedeling der verborgenheid ge-

schreven. 

 

Uit correspondentie hebben we gemerkt dat enkele lezers nog niet goed het verschil tussen de ge-

loofs- en de verborgenheidbedeling, d.i. dus tussen de tweede en derde sfeer, konden inzien. Daar-

om willen wij andermaal bij deze dingen stil staan in de hoop dat anderen dit niet als een „gedog-

matiseer” over de verborgenheid zullen aanmerken maar des te meer en bij herhaling het grote be-

lang dezer dingen zullen inzien en zich bovenal zullen verblijden over de grote rijke genade die God 

daarin geschonken heeft en wil toepassen. We maken nu de volgende opmerkingen: 
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1.De verborgenheid is alleen aan Paulus geopenbaard: mij geopenbaard, vs. 3, mij gegeven, vs. 8, ik 

een dienaar, vs. 7. De verborgenheid van Christus deelde hij met anderen vs. 5 en “zijn evangelie” 

eveneens, want Barnabas en Silas waren hierin zijn medegenoten Hand. 13: 2; 15: 40. 

 

2.Ze is niet de gelijkschakeling van Jood en Heiden want die was er al in Rom. 4:11 Abraham de 

Vader van allen, van de besnijdenis en voorhuid en in Rom. 8:17 mede- erfgenaam van Christus, 

allen zaad Abrahams, Gal. 3: 29 en met hem gezegend Gal. 3: 9. Ze betreft de belofte aan Christus 

gedaan, 

 

3.Deze behelst het Hem geven van een Lichaam, een volheid, opkomend uit Hem als Hoofd, Ef. 4:  

15; volheid (plèroma), is o.m. iets dat een vulling aanduidt. Christus is zo rijk dat God die rijkdom 

mede laat uitdrukken door een groep van welke Hij het Hoofd is, het besturende orgaan maar dat zo 

nauw met Hem verbonden is als natuurlijk hoofd met een natuurlijk lichaam. 

 

4.Deze belofte betreft niet Zijn positie maar Zijn verrijking en daarmee de tentoonspreiding van de 

genade Gods. Reeds voor de Efezen openbaring had Paulus 5 maal geschreven dat Christus is geze-

ten in Gods Rechterhand (Rom. 8: 34; Hebr. 1: 3; 8: 1; 10: 12; 12.: 2) en Petrus schreef dit éénmaal 

(1 Petr. 3: 22). Paulus deed het nog tweemaal in Ef. 1: 20 en 3: 1. Deze positie had Christus dus 

reeds vóór de openbaring der Efezen verborgenheid. Maar deze verborgenheid geeft Hem een ver-

breding, verrijking, vervulling. 

 

5.De verhouding der gelovigen t.o.v. Hem is nu een andere geworden: zij zijn geen broeders van 

Christus, zoals in Rom. 8: 29, maar mede-lichaam Ef. 3: 6. Zij zijn niet medebroeders maar elkan-

ders leden Ef. 4: 25. 

 

6.Daarbij zijn zij mede-gezet Ef. 2: 6, een positie die we alleen hier vinden. Tevens is hun sfeer een 

andere in de overhemelen Ef. 1: 3. Hun taak is niet voor de zuchtende schepping Rom. 8: 21, maar 

voor de overheden en machten in de overhemelen en dit na Ef. 3: 10 niet om de zuchtende schep-

ping vrij te maken van de dienstbaarheid (slavernij) der verderfenis, d.i. der vergankelijkheid Rom. 

8: 21, maar om met Christus deze alle (ta panta) dingen te vervullen omdat ze de vervulling zijn van 

Hem, Die alles in allen vervult Ef. 1: 23. 

 

7.Om niet meer te noemen, de hoop is een andere. De Romeinen gelovigen verwachtten de weder-

komst des Heren. Hun einddoel is immers het aionische leven (Rom. 7: 22); wat komt bij de verplet-

tering van Satan (Rom. 16: 20). De leden des Lichaams hebben een vóórhoop (Ef. 1: 12), zij wor-

den mèt Christus geopenbaard (Kol.  3: 4), zij zijn dus reeds bij Hem vóór Hij wederkomt en wel 

door de bijzondere persoonlijke uitopstanding (Fil. 3: 11) 

 

Ondanks dit alles - en er zou nog veel meer op te merken zijn - vindt een lezer dat deze leer ge-

bouwd is op een smalle basis. Hij zegt dat betreffende de isolering der Brieven Efezen, Filippensen 

en Kolossensen niets vast ligt en men alleen door uitleg er toe gebracht kan worden dat ze na Han-

delingen geschreven zijn. Hij meent dat wij en vele UdS lezers de zaak omdraaien en de leer dezer 

brieven willen bewijzen door de datering als vaststaand feit aan te nemen. Zo komen we in een cir-

kelgang en zolang we deze cirkel niet weten te doorbreken zal een Schriftkenner door ons niet over-

tuigd worden. We willen hiertegenover opmerken dat we als we ons aan de Schrift houden, logisch 

kunnen bewijzen dat deze Brieven dateren van na Handelingen 28. In deze brieven komt voor dat 

Paulus een gevangene is (Ef. 3: 1; 4: 1; Fil. 1:7; Kol. 4: 10, 18; Filemon 22; 2 Tim. 1: 8. Waar we 

nu slechts van Paulus eerste gevangenschap lezen in de Handelingen en de tweede afgeleid kan 

worden in Filippensen en Filemon blijkt o.i. dat de Brieven dateren van na zijn reis naar Rome. Nog 

af gezien van de werkelijke verschillen waarvan we reeds spraken. 
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Bedoelde lezer zit met nog een moeilijkheid. Hij meent dat 1 Thess. 3: 10 „nacht en dag zeer over-

vloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt” 

en 2 Thess. 1:11 „waarom wij ook altijd bidden voor u dat God u waardig achte der roeping en 

vervulle al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht” niet zo heel veel 

van Ef. 3: 14 e.v. verschillen; in vs. 16 werd daar gebeden om met kracht versterkt te worden naar 

de inwendige mens. We merken op dat, als er al zeker parallellisme zou zijn, daarmede nog niet 

bewezen is dat we hiermee in dezelfde sfeer zijn. Wie echter de gebeden van Ef. 1: 15 en 23 en van 

3: 14-21 leest, voelt dat ze reeds hierom van 1 Thess. en 2 Thess. verschillen dat ze de inhoud van 

Paulus' voorbede in den brede weergeven en hij hier bidt voor het rechte verstaan der grote verbor-

genheid. Dit geschiedt niet in 1 en 2 Thess. 

 

K. De bedeling der verborgenheid. 

 

God werkt dit grote geheimenis van Efezen uit in de bedeling der verborgenheid. Het woord “bede-

ling der verborgenheid (oikonomia) betekent eigenlijk huiswet, huisbestuur. In Luk. 16 is het ver-

taald door “rentmeesterschap”. Verder betekent het een uitdeling van gaven. In Ef. 3 loopt het paral-

lel met “bedeling der genade Gods”.) 

 

Al is er nu voor de uitwerking van Gods plan in deze, tijd nodig omdat Hij hen, die Hij tot een zeke-

re positie roept, ook daartoe moet bereiden en al is de bedeling der verborgenheid nu ook na Hand. 

28 gevolgd, toch binde men haar niet alleen aan tijd. Bedelingen zijn geen maanden die elkaar op-

volgen en dus daarom opeenvolgend moeten zijn, ze kunnen zeer goed naast elkaar dus parallel 

lopen. Het zijn besturen Gods, en Hij is vrij de één onder dit, de ander onder een ander bestuur en 

daarmede roeping te plaatsen gelijk Hij wil Daarom kan men niet zeggen dat allen in deze bedeling 

tot de Lichaams- gemeente van Ef. 3 of tot de Broedergemeente van Rom. 8 behoren, evenmin als 

alle gelovige Joden orthodoxe Joden zijn (d.i. hun geloofsinhoud). 

 

Voor elke groep is kennis nodig en deze gaat niet om buiten het Woord. Israël kreeg de kennis door 

de Wet en verder door zijn profeten en in zijn psalmen. Wij ontvangen ze door Paulus, maar alles 

door het Woord. Hierin stelt de Vader der barmhartigheid voor elke groep Zijn doel en geeft daarbij 

alles wat nodig is om Zijn doel te bereiken. De doelstelling is de hoop, de doeldiening is alles wat 

voor de doelstelling nodig is. Wij als ouders doen dit ook voor onze kinderen. De doelstelling is dat 

zij zelfstandige mensen worden met een eigen positie of werkkring; de doeldiening is dat we hen 

voorzien van kleding, onderwijs, enz. In het geloof is doelstelling de hoop, het andere is doeldie-

nend, zo de voorbeelden, de vertroostingen, de terechtwijzingen, enz. 

 

De doelstelling voor de bedeling der verborgenheid komt tot ons in Efezen en wordt verder uitge-

werkt in Kolossensen, Filippensen. Om deze te zien bidt Paulus dat men moge inbrengen de Geest 

der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, verlichte ogen des harten opdat men moge weten 

welke zij de hoop van Zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de 

heiligen en welke zij de uitnemende grootheid Zijner kracht die Hij gewrocht heeft in Christus 

door Hem uit de doden op te wekken. Ef. 1: 20. 

 

Wij willen onze uiteenzetting besluiten met op nog een uitwendige en op een inwendige zijde te 

wijzen. 

 

De uitwendige zijde is dat de verborgenheid er is voor u die van de volken zijt, Ef. 3: 1. Dit is een 

bewijs te meer dat Israël als volk is uitgeschakeld, dus Efezen geschreven is na Handelingen 28 

waarin de behoudenis Gods gezonden wordt tot U van de volken. Niet dat de afzonderlijke Israëliet 

er niet in kan delen, Paulus is daarvoor reeds bewijs, maar Israël wordt thans niet als Gods volk 

aangemerkt. 
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De inwendige zijde is dat Gods genade door Israëls uitvallen nog rijker geworden is. In Paulus' eer-

ste bediening gaf God de genade van het Nwe Verbond 2 Kor. 3, nu geeft Hij buitenverbondse ge-

nade en wel één die veel rijker is. Daarvoor opende Hij de bedeling der genade of die der verbor-

genheden, de bediening der genade waarvoor Paulus dan bidt. Deze gaat alle voorafgaande genade 

verre te boven. Hierin worden we ten volle verzoend Kol. 1: 21 om heilig en onberispelijk en on-

schuldig voor Hem te zijn, vs. 22. Als gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet be-

wogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt van hetwelk ik, Paulus, een dienaar 

ben geworden. 

 

God schenkt nu uitnemende rijkdom van genade door de goedertierenheid Gods over ons in Chris-

tus Jezus Ef. 2: 7. Vijanden Gods rechtvaardigt Hij nu niet alleen en doet vrede hebben tot Hem, 

maar Hij zet hen op de hoogste trap der ere waarin zij in smetteloos gewaad, blinkend boven de 

glans der zon, alle dingen tot hun bestemming en vervulling zullen leiden. De verborgenheid is on-

naspeurlijk breed en lang en diep en hoog en doet de uitnemendheid van Christus ten hoogste uit-

schitteren. 

 

Daarom vrienden laten wij jagen volgens het wit naar de prijs der roeping Gods die boven is in 

Christus en laten wij iets beseffen van de geestelijke zegeningen waarmee Hij gezegend is en wij 

het in Hem worden. En laat ons instemmen met de woorden van Openb. 7: 12: 

 

Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de 

sterkte is onze God en zeker niet minder onze Here Jezus Christus! 
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Uit de Schriften 
 

XXXV   No. 12   DEC. 1963.

 

Christen en Kerk 
door S. Van Mierlo. 

 

1. Uit de Schriften is een “onafhankelijk positief tijdschrift, ten dienste van het onderzoek der 

Schriften”. Ten gevolge van de algemene richtlijnen: verbale inspiratie, onderscheiden hetgeen ver-

schilt (in de eerste plaats de aionen, bedelingen en geestelijke posities), het zo letterlijk mogelijk 

opvatten van de Schrift, de grens van Hand. 28: 28 voor het terzijde stellen van Israël, het bijzonde-

re van de tegenwoordige tussenbedeling, is de redactie verplicht de gehele Schrift opnieuw te on-

derzoeken. Ze wil natuurlijk goed rekening houden met de interpretaties van anderen (en er dikwijls 

goed gebruik van maken, zodat het dan ook niet nodig blijkt op uitvoerige wijze sommige dingen 

zelf te behandelen), maar zonder ze als norm der waarheid te aanvaarden. 

 

Uit bovenstaande volgt, dat de redactie meent dat de meeste ruimte nog steeds moet worden voor-

behouden aan onderzoek. Veel epistels zullen dus door sommigen beschouwd worden als een te 

“zware” lectuur omdat men de gelovigen heeft gewend gemaakt aan een meer populaire literatuur, 

die op eenvoudige wijze, hetzij slechts de “eerste beginselen” levert, hetzij het resultaat van onder-

zoek door een “autoriteit”. 

 

Al wordt dan de meeste ruimte voorbehouden voor studie, wil de redactie deze lezers tegemoet ko-

men met meer eenvoudige artikelen. Overigens zijn er al geschriftjes beschikbaar, die nieuwe lezers 

kunnen helpen. 

 

De redactie van UdS verwacht van de lezers genoeg actieve liefde tot de Waarheid, om zich gelei-

delijk de moeite te geven allereerst onze stukken met aandacht te lezen en te herlezen, en daarna 

zelf te onderzoeken en zich een persoonlijke overtuiging te vormen. Want de redactie stelt zich niet 

voor als een autoriteit, waarvan men de opvattingen zó maar moet aanvaarden. Ze is steeds dank-

baar voor opbouwende kritiek, die goed rekening houdt met het reeds gepubliceerde. 

 

2. Hetgeen in paragraaf 1werd uiteengezet, moet niet de indruk geven dat de redactie wil beperken 

tot een zuiver intellectueel onderzoek, of iets dergelijks zou verwachten van de lezers. Dat zou wil-

len zeggen, dat men de Bijbel zou herleiden tot een menselijk religieus boek. De Bijbel - in de zin 

van het gedrukte boek - is niet Gods Woord, maar een Schrift, waardoor de mens Gods Woord kan 

horen. Daartoe is nodig: geloof, liefde en een door de Heilige Geest verlicht verstand. Het doel is: 

God te leren kennen in Christus, Hem en de naaste lief te hebben, Hem te verheerlijken, Zijn wil te 

doen in het dagelijks leven. Een verstandelijk onderzoek is dus geen doel in zichzelf, maar een mid-

del. Door een oppervlakkig geloof kent men Gods wil niet op voldoende wijze, maar door kennis en 

geloof van hetgeen God heeft geopenbaard in de gehele Schrift, kan er een geestelijke gemeenschap 

ontstaan met God (en de naaste), die een diepe realiteit is voor het totale leven van de gelovige. Hoe 

meer men aandachtig gaat luisteren naar al hetgeen God ons wil zeggen, door middel van Zijn ge-

schreven Woord, des te meer kan men in alle levensomstandigheden rekenen op een leiding van de 

Heilige Geest. Dus ook in de gevallen die zich in het dagelijkse leven voordoen, en waarover de 

Schrift ons misschien geen volledig aangepaste aanwijzing geeft. 

 

Verre van ons te willen beperken tot een intellectueel onderzoek, proberen we de lezers te helpen 

tot een Gode volkomen toegewijd leven te komen. 

 

 



Uit de Schriften 1963 Pagina 136 
 

3. Uit paragraaf 2 volgt, dat het onze bedoeling niet is aan de lezers voor te schrijven hoe ze in het 

dagelijks leven, in allerlei bijzondere omstandigheden, moeten handelen. We menen dat ze, door 

meer persoonlijk biddend schriftonderzoek, er toe zouden moeten komen zelf in elke levensomstan-

digheid verzekerd te zijn wat ze moeten doen. Men moet, inderdaad steeds naar zijn geweten hande-

len, maar, wil men getrouw zijn aan Gods wil, dan moet het geweten verlicht worden door Gods 

Geest. 

 

Wat we echter wel kunnen doen is, in sommige gevallen, de aandacht vestigen op zekere dingen, 

die dan door de lezer in overweging  genomen kunnen worden om zijn eigen overtuiging te vormen. 

In vele gevallen is het zeer moeilijk, en kan het zelfs gevaarlijk zijn, een wel bepaalde raad te geven 

aan een ander, want: 1. men kent die andere niet op voldoende wijze, noch al de omstandigheden; 2. 

zelf kan men zich vergissen. We denken hier aan allerlei vragen betreffende: de opvoeding van kin-

deren, legerdienst, politiek, kerklidmaatschap, begrafenis, enz. enz. Daarbij doen zich, in ons geval, 

vragen op die voortkomen uit onze visie op de bedelingen en geestelijke posities. Het is vooral in 

verband hiermee dat we de aandacht kunnen vestigen op zekere punten, maar dergelijke vin-

gerwijzingen kunnen alleen dan nuttig zijn voor een lezer, als hij reeds overtuigd is, dat onze visie 

ongeveer juist is. 

 

We bedoelen niet dat de lezer zou moeten geloven, dat we de volle waarheid „hebben” want we 

weten zeer goed dat we steeds de Waarheid méér moeten benaderen, door beter te luisteren naar 

Gods Woord. We bedoelen hier in het bijzonder dat de lezer het van harte eens moet zijn met ons, 

voor wat betreft de algemene richtlijnen waarover sprake was in het begin van paragraaf 1. In geval 

een lezer geen zekerheid heeft dat we bijv. nu in een tussenbedeling leven, waar God de wereld op 

een andere wijze „bestuurt” dan gedurende de tijd der Handelingen, moet hij van ons niet verwach-

ten een goede raad te ontvangen betreffende zijn houding in allerlei gevallen. 

 

In de volgende paragraaf willen we meer in het bijzonder het kerkprobleem beschouwen. 

 

4. Vóór alles, moeten we goed bepalen, waarover we spreken, en dus uitleggen wat we onder de 

term „Kerk” verstaan. We spreken natuurlijk hier niet over een gebouw. Op de Schrift kan men niet 

steunen, want dit woord komt er zelfs niet in voor. Meestal is men het er dan ook over eens, dat het 

Hebreeuwse „kahal” en het Griekse „ekklesia” in de Schrift een andere betekenis hebben dan die 

men gewoonlijk aan het woord „Kerk” hecht, en onderscheidt men dikwijls tussen „Kerk” en „Ge-

meente”, tussen zichtbare en onzichtbare „Kerk”, tussen organisatie en „volk Gods”. We hebben 

hierover een en ander geschreven in Koninkrijk en Kerk en willen ons hier beperken tot het prakti-

sche geval waar een gelovige in een stad of dorp woont, waar zich ook bepaalde „kerken” bevinden, 

in de zin van organisaties (met of zonder speciaal kerkgebouw of lokaal), waarvan de leiders zich 

houden aan een bepaalde opvatting van de Bijbel. Hij kan zich dan de vraag stellen: moet hij zich 

op zeer besliste wijze bij die groep aansluiten, door lid te worden van deze zichtbare organisatie. 

Of, ten minste, min of meer regelmatig de kerkdienst of vergadering bijwonen. Moet (of mag) hij de 

bijzondere rituele inzettingen van die groep waarnemen, zowel zelf als zijn vrouw en kinderen (bijv. 

doop en avondmaal)? 

 

De vraag is dus niet of een gelovige, die getrouw wenst te zijn aan hetgeen God hem wil toespreken 

uit de Schrift, in principe deel moet (of mag) maken van een organisatie. We menen dat de Schrift 

het duidelijk maakt, dat men zo veel mogelijk gemeenschap moet zoeken en zich niet stelselmatig 

moet afzonderen. Gods wens is toch: liefde tot de naaste, waarbij ook hen, die ten opzichte van ons 

vijandig gezind zijn. 

 

Laat ons eerst de vraag beschouwen of een bepaald persoon (bijv. een lezer van UdS) lid mag wor-

den van een Kerk. Lid worden, wil zeggen dat men de algemene belijdenis aanvaardt, die het ken-

merkende van deze zichtbare organisatie vormt, en die een der redenen is waarom ze van andere 
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kerken gescheiden is. Als deze kenmerken goed bepaald zijn, en tegen de persoonlijke overtuiging 

ingaan, kan men natuurlijk geen lid worden. Neem bijv. het geval van een „vrijzinnige” of „unitari-

sche” Kerk, die niet aanvaardt dat de Here Jezus naar Zijn wezen God is. Dan kan iemand, die in 

Christus gelooft als zijn goddelijke Heiland, er vanzelf geen lid van worden. 

 

In vele gevallen bestaat er echter niet zulk een hoofdkenmerk en wordt het moeilijk een besliste 

mening te hebben. Zo bijv. het geval van een Kerk, die wel op de Bijbel steunt, maar die van hare 

leden niet bepaald verlangt te geloven in de verbale inspiratie der Schrift. Dan zal, op een gegeven 

plaats, veel afhangen van de predikant. Al legt deze misschien de nadruk op de inspiratie, toch zal 

iemand aarzelen lid te worden omdat er elk ogenblik een andere leider kan komen, die zich op be-

sliste wijze verzet tegen de gedachte van een feilloze Bijbel. Maar, al wordt onze gelovige geen lid, 

toch kan hij misschien de behoefte voelen de kerkdienst soms bij te wonen. 

 

Laat ons nu de kwestie der godsdienstige ceremoniën nagaan: vooral doop en avondmaal. De be-

slissing van de gelovige zal afhangen van de betekenis die een bepaalde Kerk aan deze ceremoniën 

hecht en van zijn eigen overtuiging. In de meeste gevallen worden die ceremoniën opgevat als „sa-

cramenten” (en niet als zuivere symbolen), als voorgeschreven door Christus, en dus verplichtend, 

als men Hem wil gehoorzamen. We kunnen ons echter voorstellen, dat een UdS- lezer ze niet als 

zodanig kan aanvaarden. Hij heeft misschien geen groot bezwaar tegen een zuiver symbolische 

handeling, die min of meer overeenstemt met een joodse praktijk en die men vrij is waar te nemen 

of niet. Hij acht het misschien toelaatbaar zichzelf en zijn kinderen te laten dopen in of met water, 

omdat het de gewoonte is in zijn omgeving. Men moet echter rekening houden met de indruk die 

een dergelijke deelname kan uitoefenen op anderen. Als de predikant die doopt, deze handeling op 

een wijze voorstelt, die naar de overtuiging van onze gelovige bepaald on-Schriftuurlijk is, zou een 

actieve medewerking de indruk kunnen geven dat hij het eens is met deze opvatting en zo verant-

woordelijk worden voor geestelijke schade van anderen. 

 

Voor wat betreft het avondmaal, is een UdS-lezer misschien tot de overtuiging gekomen dat het 

geen nieuwe instelling is van de Here, die een christen zou moeten waarnemen, maar dat Hij aan het 

paasmaal der Joden een nieuwe betekenis heeft gehecht, en dit maal noch een sacrament, noch zelfs 

een symbolische ceremonie is, voor alle christenen bestemd. Om geen opzien te baren, kan die ge-

lovige misschien geneigd zijn de schijn te geven het avondmaal te aanvaarden zoals de meeste le-

den van deze Kerk dat doen. Ook in dit geval is het dan mogelijk dat hij verantwoordelijk wordt 

voor geestelijke schade bij anderen. 

 

Dit geval staat in nauw verband met onze houding t.o.v. Israël. Heeft iemand de overtuiging dat het 

Nieuwe Verbond in de toekomst voleindigd zal worden met de stammen Israël en Juda (en niet met 

een Kerk, samengesteld uit christenen uit alle volken) dan kan de deelname aan het avondmaal voor 

gevolg hebben dat men anderen aanmoedigt zich toe te eigenen wat hen niet toebehoort. En daarbij 

kan men anderen hinderen deel te hebben aan een grotere genade dan het Nieuwe Verbond aan Isra-

el zal geven, en ze beletten de Here in de tegenwoordige bedeling te verheerlijken zoals het behoort. 

 

Wil iemand in dergelijke gevallen tot zekerheid komen hoe te handelen, dan moet hij zelf een per-

soonlijke overtuiging hebben, gesteund op een biddend onderzoek der Schrift en geleid door Gods 

Geest. 

 

In bovenstaande paragrafen hebben we ons meestal beperkt tot de verhouding van de gelovige t.o.v. 

zijn eigen geweten en zijn omgeving. Maar de vragen die we hier onderzoeken moeten, en vooral - 

vanuit een veel breder standpunt beschouwd worden. 

 

5. Voor de mens in het algemeen, is het van het grootste belang het juiste antwoord te geven op de 

vraag: „Wat denkt gij van de Christus?” Voor de christen is de hoofdvraag: “Wat denkt gij over 
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Israël?” Want de christen zal zich bewust moeten worden dat hij, willens of niet, in een kosmisch 

drama gewikkeld is, waar - op aarde - Israël op het voorplan staat. De boze geestelijke machten 

hebben steeds Gods Voornemen tegengestaan, en Israël is een hoofdfiguur in dit Voornemen. Alle 

middelen worden dus in werking gesteld om dit volk ofwel fysisch uit te roeien, ofwel geestelijk uit 

de weg te ruimen. Inderdaad, we moeten er goed rekening mee houden dat er, behalve het fysische 

antisemitisme, ook een geestelijk antisemitisme bestaat dat algemeen heerst in de christenheid: men 

wil niet weten van Israëls herstel en van zijn positie van Gemeente van Christus op aarde, in de toe-

komende aioon, van Gods beschikking het tot een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 

Gode ten eigendom geworden volk te doen komen. Dan eerst zal er een zichtbare, éne, algemene 

gemeente zijn, zowel in de zin van organisme als van organisatie, met een door God ingestelde ere-

dienst en „ambten”. 

 

De “Kerk” wil niets weten van hetgeen ze een „chiliastische dwaling” noemt, want ze beweert, of-

wel dat zij zelf het “ware Israël” is, ofwel dat de Israëlieten zich in haar moeten laten integreren. 

Feitelijk is het een strijd om leven en dood, waarvan zich weinig kerkoversten bewust zijn, en nog 

veel minder kerkleden. De boze machten zijn er inderdaad in geslaagd, onder meer door de antise-

mitische overlevering der eerste eeuwen, de meeste christenen in dit opzicht met duisternis te om-

hullen. 

  

Als men dit begint in te zien, krijgt het kerkvraagstuk een geheel ander aspect. Zonder twijfel kan 

de christen, die zich aan Gods geschreven en levende Woord houdt, in contact blijven met kerkle-

den en zelf lokale organisaties vormen, maar hij zal misschien beginnen in te zien welk groot ge-

vaar er bestaat door zijn denken, spreken en handelen op onbewuste wijze mee te werken aan dit 

radikale antisemietisme. Het kerkvraagstuk zal voor hem niet langer beperkt blijven tot een per-

soonlijke of familie kwestie, ook niet tot een lokale of nationale. 

 

Het gevolg van een dergelijk inzicht zal zich overigens niet lang laten wachten. Niettegenstaande 

zijn pogingen in contact te blijven met kerkleden, zal men zich van hem afwenden en in zekere zin 

vervolgen. De ondervinding heeft geleerd dat velen, die iets beginnen in te zien van de gevolgen 

van onze „leer”, er de voorkeur aan geven de zaken niet zo ernstig op te vatten, min of meer in een 

onbesliste positie te blijven of wel zich zelfs op positieve wijze tegen onze visie te verzetten. 

 

Israëls toekomstige éénheid 
 

door E. W. Hiebendaal 

 

Laten wij eens proberen ons in te leven in het wèl en wee van Israël als volk opdat we enigszins 

beseffen wat de scheiding van de twaalf stammen voor dat volk betekende, die na hun scheuring 

nooit meer één geheel zijn geworden onder één koning. 

 

De bedoeling is in de Bijbel proberen na te speuren, hoe en wanneer de 12 stammen Israëls weer 

onder een eigen koning zullen worden verenigd. We zullen niet alle, maar wel de voornaamste 

plaatsen in de Schrift aanwijzen. 

 

1Kon. 11: 35 

 

 

 

1Kon. 12: 24 

 

 

Om Salomo's afgodendienst, waar hij toe kwam door zijn vele vreemde vrouwen, 

zijn er 10 stammen van Israël door God van hem afgescheurd. 

Wanneer later Salomo's zoon Rehabeam met geweld deze stammen terug wil ha-

len, laat God hem zeggen door de profeet Semaja: „Keer terug, want deze zaak is 

van Mij geschied” 

En wanneer de huizen Juda en Israël onder hun daarop volgende koningen steeds 



Uit de Schriften 1963 Pagina 139 
 

 

 

 

Ez. 21: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Kron. 9: 1, 3 

 

1Kron. 4: 24, 

41, 42, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand. 2: 29, 

34 

 

Ez. 34: 24 

 

 

Ez. 37: 22, 24 

 

 

 

dieper weg zinken in afgodendienst, gaan eerst de z.g. 10 stammen en later de 2 

stammen in ballingschap, het huis Israël en het huis Juda genoemd. Dan klinkt het 

Godswoord tot de laatste goddeloze koning Zedekia: “Ik zal die troon omge-

keerd, omgekeerd, omgekeerd stellen, ja, ze zal niet zijn totdat hij kome, die 

daarop recht heeft en aan wie Ik het geven zal”. 

Sindsdien heeft Israël nooit meer een koning gekregen. (Koning Herodes was een 

Idumeeër, door Rome aangesteld). 

Vanaf die vloek ziet Israël zowel in het O.T. als in het N.T. met heimwee uit naar 

die koning, die de beide huizen weer verenigen zal. God, Die de breuk sloeg, zal 

deze ook Zelf weer helen en wel op een zo volmaakte wijze als alleen God ver-

mag te doen. 

Wanneer na hun ballingschap de twee huizen Juda en Israël van koning Kores 

verlof krijgen om terug te keren naar hun land, maakt het huis Juda met priesters 

en Levieten daar direct gebruik van. (Het ging immers om de wederopbouw van 

de tempel!) De eerste 9 hoofdstukken, geslachtsregisters van 1 Kronieken onthul-

len over die terugkeer verrassende dingen. 

1.Dat na de terugkeer gans Israël in geslachtsregisters geteld is. 

2.Dat bij de eersten die wederkeerden uit de ballingschap niet alleen kinderen van 

Juda en Benjamin maar ook van Efraïm en Manasse zijn. 

Efraïm en Manasse behoorden toch bij de z.g. 10 stammen; voorts leest men hier 

het geslachtsregister van ALLE stammen. Waarschijnlijk waren deze registers bij 

de verwoesting van stad en staat door Jeremia gered. Zo weten we ook dat de 

stam Simeon ten zuiden van Judea in de woestijn kwam wonen in de dagen van 

Hiskia en er nog woonde tot op deze dag, dus na de terugkeer. De 10 stammen 

van het huis Israël, hoewel alzo vertegenwoordigd toen de tempel herbouwd 

werd, als totaal zijn ze niet teruggekeerd. Dat geheel Israël vertegenwoordigd 

was, blijkt uit Ezra 6: 17 en 8: 35 waar staat, dat, o.a. 12 geitenbokken geofferd 

werden voor GEHEEL Israël, naar het getal der stammen Israëls. 

We lezen in Gen. 49 wat Jacob zegt tot zijn 12 zonen betreffende de koningsbe-

lofte aan Juda: in vs. 8 “Juda, GIJ ZIJT HET, U zullen uw broeders loven, uw 

hand zal zijn op de nek uwer vijanden; voor U zullen zich uws vaders zonen 

nederbuigen”, vs. 10: “de scepter zal van Juda ZICH NIET UITBREIDEN 

(Hebr. txt.) TOTDAT Sito komt en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn”. 

De zegening van Jacob ziet op hetgeen geschieden zal aan het einde dezer aioon 

(in toekomende dagen) bij de wederkomst van Christus, 

KONING DAVID. 

Niemand heeft smartelijker geleden onder de breuk dan Jeremia, die de wegvoe-

ring van het huis Juda heeft meegemaakt. Maar ook niemand kreeg zoveel belof-

ten van God voor een uiteindelijk en volledig herstel van de 12 stammen Israëls 

onder een eigen koning en wel koning David, die God opwekken zal. 

David, zegt Petrus, is niet opgevaren, hij is gestorven en begraven en zijn graf 

was nog onder hen d.w.z. David was nog niet opgestaan. Maar God zal hem op-

wekken en onder de Heer zal David koning van Israël worden. 

“Ik zal hen tot één volk maken en één koning zal over hen allen koning zijn; 

niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrij-

ken en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Eén herder zal er voor allen 

zijn.” 
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Jer. 30: 9, 11, 

16 

 

 

 

Hos. 3: 4, 5 

 

Jes. 55: 3,4 

 

Micha 3: 13 

 

 

 

Amos 9: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebr. 11: 13, 

35 

 

 

Hand. 26, 6, 7 

 

 

Gen. 15: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en van Juda: “Vreem-

den zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Heer, hun God dienen èn 

David, hun koning, die Ik hen verwekken zal. Ik ben met u, luidt het woord des 

Heren om u te verlossen, want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid 

heb, voorgoed afrekenen. Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden 

worden.” 

„De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder 

vorst, DAARNA ZULLEN ZIJ ZICH BEKEREN en zoeken de Here, hun God 

en David, hun koning en zullen vrezende komen tot de Heer en tot Zijn goed-

heid in HET LAATSTE DER DAGEN.” 

„Want Ik zal met u een verbond, een eeuwig verbond maken en u geven de ge-

wisse weldadigheden Davids. Zie, Ik heb hem tot een getuige der volken gege-

ven” 

“Ik zal hen bijeen brengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden 

der weide, hun koning trekt voor hen uit en de Heer aan hun spits.” 

„TE DIEN DAGE zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal 

haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar 

herbouwen als in de dagen van ouds.” 

Is het wonder dat Jacobus in Handelingen 15 naar deze profetie grijpt als ziende 

het herstel der 12 stammen aanstaande. 

DE BETEKENIS VAN HET JUBELJAAR. 

Zegt de Schrift ook wanneer die hereniging der beide huizen Israëls zal plaatsvin-

den? Zullen ze dan bekeerd zijn? 

We lezen in Lev. 25 de instelling van het Jubeljaar: „Gij zult het vijftigste jaar 

heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een Jubeljaar 

zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht te-

rugkeren”. 

Zoals alle hoogtijden van Israël: Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest eeuwig 

(d.i. voor de a.s. aioon) zijn en een profetische betekenis hebben, zo ook het Ju-

beljaar. Het Koninkrijk wat eenmaal aan Israël zal worden opgericht zal er De 

grote vervulling van zijn, waar het WARE Israël tot zijn bezitting en tot zijn ge-

slacht zal terugkeren. (Men ziet dat er voor DEZE TIJD geen sprake is van: „het 

koninkrijk dat IS EN DAT KOMT “een uitdrukking die men nu veel hoort). 

De geloofshelden van Hebreeën 11: „deze allen zijn gestorven zonder de beloften 

te hebben ver kregen”. Mèt Abraham en David zullen zij aan de betere opstanding 

deel hebben. De betere opstanding is de opstanding in het hemels koninkrijk of de 

dagen des hemels op aarde. De opstanding is juist „de Hope Israëls” zoals geen 

ander volk die heeft. Het is de grootste verzameling der toekomst in een land van 

de Nijl tot de Eufraat. 

De Hr. Huygens, schrijver van „Gesprekken in Israël”, (uitg. Bosch en Keuning te 

Baarn) in gesprek met een rabbijn uit Jemen in Israël vraagt hem: „Zal uw vader, 

in Jemen gestorven, uit de doden opstaan in Israël?” „Absoluut” zegt de vrome 

Jood. 

Ook alle verlorenen der 10 stammen die in het geloof gestorven zijn, zullen tot 

hun landpalen terugkeren. Alle Joodse kindertjes die onder Hitler gevallen zijn, 

zullen in Israël opstaan immers ook de door Herodes vermoorde kindertjes in 

Bethlehem, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Als de moeders wei-
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geren zich te laten troosten zegt het Godswoord: „Bedwing uw stem van geween, 

uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Ja, er is hoop voor uw toe-

komst, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.” HUNNER IS HET 

KONINKRIJK DER HEMELEN”, zei de Heer. 

Welk een JUBELJAAR!!! 

In dat grote Jubeljaar komt ook het land terug aan hen van wie het oorspronkelijk 

was. Ook spreekt de Schrift van een verzameling van de twee huizen Israëls nog 

in deze aioon en wel in Het LAATSTE DER DAGEN. (De DAG DES HEREN). 

Op de dag van wolken en duisternis zal Ik ze midden uit de volkeren doen uit-

trekken uit de landen bijeen vergaderen en naar hun eigen land brengen. 

Wanneer het hun bang te moede is zullen ze verlangend naar Mij uitzien en zeg-

gen: „Komt, laat ons wederkeren tot de Heer, want Hij heeft verscheurd (de 

huizen Israëls) en Hij zal ons helen. Hij heeft ons geslagen en zal ons verbin-

den”. 

In dat toekomende grote JUBELJAAR worden de beide bekeerde huizen Juda en 

Israël geroemd om hun uiterlijke en innerlijke eenheid. Dan kennen ze allen de 

Heer, van de kleinste tot de grootste, dan zal God het Nieuwe Verbond met hen 

voltooien. 

Zo zegt de Here, Here: „Zie Ik neem het hout van Jozef dat in Efraïms hand is 

geweest en van de stammen Israëls en Ik voeg het bij het stuk hout van Juda en 

maak het tot één stuk hout. En de volken zullen weten dat Ik, de Heer, Israël 

heilig, (afzonder).” 

OPDAT ZIJ VOLMAAKT ZIJN IN ÉÉN, opdat de wereld gelove. 

In het Nieuwe Testament verwachtten allen die reeds in het spoedig komende 

Koninkrijk geloofden dat binnen niet te lange tijd heel Israël tot berouw en beke-

ring zou komen. Dit immers is en blijft de voorwaarde. Dan zou God Christus 

zenden tot wederoprichting aller dingen. 

Dan zou God, de Heer, Hem de troon van vader David geven, zo had de engel 

Gabriël tot Maria gezegd en Zacharias profeteerde van de hoorn des heils die op-

gericht zou worden in het huis van David. 

Het door Rome geknechte volk zong wel bij de intocht: “Gezegend het komende 

rijk van onze vader David” maar het bekeerde zich niet. Vandaar dat de discipe-

len eerst alleen werden gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls naar 

het woord van Ezechiël: “Ik zal mijn schapen verlossen dat zij niet meer tot een 

roof zullen zijn en Ik zal één enige herder over hen verwekken, mijn knecht 

David die zal ze weiden en die zal hen tot een herder zijn.” 

Matt. Daarom mochten de discipelen nog niet gaan op de weg der heidenen of 

die der Samaritanen. 

Zo zien wij dus dat geheel Ps. 23 voor Israël is. Over een herder der volken wordt 

in de gehele Schrift niet gesproken. Volken waren ook nooit verstrooid. Wanneer 

de Heer spreekt van de „andere” schapen die Hij ook zal toebrengen opdat het zal 

worden één kudde en één herder dan doelt Hij op de nog verloren schapen der 10 

stammen. 

Als Kajafas, de hogepriester, door de Heilige Geest profeteerde, dat Jezus sterven 

zou voor het volk, staat er duidelijk achter “en niet alleen voor het volk, maar 

opdat Hij ook de kinderen Gods die verstrooid zijn tot één zou vergaderen”. 

Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit alle landen waarheen Ik ze heb 
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verdreven. Ik zal David een rechtvaardige Spruit verwekken, In ZIJN DAGEN 

ZAL JUDA behouden worden en Israël veilig wonen, De profeten zagen Christus 

komst in vernedering en Zijn komst in heerlijkheid kort na elkaar volgende. 

“Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o, huis van Juda en gij, 

o, huis van Israël, zo zult gij doordat Ik u heil schenk een zegen worden. Gij 

wordt met de erenaam ISRAËL genoemd. Want de heerlijkheid des Heren zal 

zich openbaren en AL WAT LEEFT ZAL HET ZIEN.” “In die dagen zullen 10 

mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van één 

Joodse man en zeggen: Wij zullen met u gaan want wij hebben gehoord dat 

God met u is,” 

Wat Mozes was voor de stichting, het begin van het volk Israël dat zal David zijn 

voor de voltooiing, voor de VOLMAKING van het volk Israël. De wederkomen-

de Heer uit de hemel en de wederkomende David uit het graf vervulden na des 

Heren hemelvaart aller gedachten zo sterk, dat Petrus de naam David in zijn Pink-

sterrede meerdere malen noemt. Ook Paulus in zijn eerste toespraak noemt David 

driemaal. En Jacobus die ook des Heren wederkomst aanstaande acht haalt op het 

apostelconvent de profetie van Amos 9 aan: „Daarna zal Ik wederkeren en de 

vervallen hut van David weder opbouwen.” 

Als de Heer hen zal verschijnen en op de bazuin zal blazen (wie uit de volken 

kent de verschillende blaaswijzen van de bazuin?) zal Hij hen te dien dage ver-

zamelen als de kudde die zijn volk immers is. 

En welke eenheid zal het anders kunnen zijn dan deze éénheid waarom de Heer 

Jezus bidt in Johannes 17. In het hogepriesterlijke gebed beveelt de Here Jezus 

niet dat zij één zijn maar Hij slaat Zijn ogen op naar de hemel en Hij bidt om die 

wonderlijke vervulling, die daad Gods die de breuk in Israël weer herstellen zal: 

opdat zij één zijn gelijk Wij één zijn, Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij in VOL-

MAAKTHEID één worden, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden 

hebt. 

De profeten (daaruit sprak de Heer steeds) zeggen bijv. herhaaldelijk: “Ik zal hen 

één hart geven” Dat betekent niet minder dat ieder gelijkelijk zal denken en wil-

len, zodat al de harten Israëls samen één hart zullen vormen. 

Hoe zou het anders mogelijk zijn dat van hun kleinste tot hun grootste een iege-

lijk de Heer zou kennen! 

De Joodse Ds. Rottenberg schreef: “Echad” betekent „een”, dat als grondgedachte 

uitdrukt het volledig geheel van integrale samenstellende delen. Dezelfde gedach-

te is overal in het O.T. na te speuren en dit te loochenen of te veronachtzamen zou 

de tekst geweld aandoen.” blz. 156 De Triniteit van Israëls Godsbegrip. 

Hoe staan ook de Psalmen vol van die Davidische toekomst: “Ik heb eens gezwo-

ren bij Mijn heiligheid, zo Ik aan David lieg! Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn 

en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon! Hij zal in de eeuw bevestigd wor-

den gelijk de maan en de getuige aan de hemel is getrouw.” 

We staan nu voor het feit dat het grootste deel der profetie voor Israël nog ver-

vuld moet worden. De inleiding tot het Koninkrijk menen we te zien in het Boek 

der onthulling van Jezus Christus. Johannes was IN den Geest IN den dag des 

Heren, Op. 1: 10. Met deze „Dag des Heren” zal onze boze aioon worden beëin-

digd. Dan zwijgt de Heer niet langer zoals in onze tijd: “Dan trekt Hij uit als een 

Held. Ik heb vanouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden, Mij ingehouden, 

maar nu zal Ik schreeuwen.” 
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De stad Babel aan de Eufraat zal dan weer herbouwd zijn. De Tempel in Jeruza-

lem zal dan herbouwd zijn, de antichrist zal daar zitten zichzelf vertonende dat hij 

God is. Er zal een laatste wereldrijk zijn en een laatste wereldgodsdienst. De “tij 

den der heidenen” zijn dan bijna ten einde. De tijd is dan nabij dat de God des 

hemels Zijn Koninkrijk zal verwekken dat in De EEUW niet zal verstoord wor-

den. Dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, het zal alle an-

dere koninkrijken vermalen maar zelf zal het in de eeuw bestaan. Het rijk en de 

heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven 

worden aan het volk der heiligen der Allerhoogste. 

Eerst echter zal Israël in deze aioon nog de maat hunner vaderen vol maken door 

het aanvaarden van de antichrist als Messias. Hij, die komt in zijn eigen naam zult 

gij aannemen, zei de Here Jezus. Maar met de adem Zijner lippen zal Hij de god-

deloze doden. Dit zijn de laatste dagen dezer aioon, de dag van wolken en duis-

ternis, de dag des Heren. Dan zal Hij de trots der overmoedigen doen ophouden 

en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. En als de Heer die dagen niet be-

kortte dan zou geen vlees behouden worden maar ter wille van de uitverkorenen 

heeft Hij die dagen bekort. 

Want de vensters in de hoogte zijn geopend, de grondvesten der aarde beven, de 

aarde scheurt in scheuren, de aarde berst in barsten, de aarde waggelt wagge-

lend, daar tuitelt tuitelend de aarde als een beschonkene en wiebelt als een 

nachthutje, haar wangedrag weegt zwaar op haar, zij valt en blijft niet over-

eind. 

En de steden der volken zijn gevallen. 

God zal dan in gerechtigheid „de wereld” oordelen. 

De Here Jezus sprak van: “Op de aarde benauwdheid der volken, terwijl de men-

sen het hart zal bezwijken van vrees en angst voor de dingen die over “de we-

reld” komen”. Men weet dat met “de gehele wereld” (gr. txt. oikumène) de geor-

dende, de z.g. beschaafde, althans de georganiseerde wereld is bedoeld. 

Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat God DAN doen zal voor 

hen die op Hem wachten. En wat Hij dan bereiken zal met een door Hem verza-

meld, gelouterd en weer in zijn profetenambt ingezet Israël. 

Maar nu, zo zegt de Heer, uw Schepper, o Jacob, uw Formeerder, o, Israël: 

Vrees niet want Ik verlos u, Ik roep u bij uw naam, gij zijt Mijn. Al gaat gij door 

het water, Ik ben met u, gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Al 

gaat gij door het vuur, gij zult u niet branden. 

Voor die tijd heeft de Heer aan Israël het gebed: het onze Vader gegeven. Als ze 

in de woestijn moeten vluchten voor de woede van het beest, zullen ze bidden: 

geef ons heden het van de hemel neerdalende brood en verlos ons van de boze. 

Israël zal daar verzadigd worden met het manna dat van de hemel daalt. Van deze 

overwinnaars wordt gezegd: hun brood is gewis, hun water verzekerd, want zij 

zullen de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen. 

Dan zal ook Ps. 91 in vervulling gaan; al vallen er duizend aan uw zijde en tien-

duizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. In die bescherming zal 

zichtbaar zijn wie God dient en wie Hem niet dient. 

De naam van de God Jacobs maakt hun onaantastbaar. 

Geen “zending onder Israël” of ook “gesprek met Israël” zal met dit volk iets be-

reiken, dan alleen een individueel resultaat. God Zelf zal hen op de knieën bren-
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gen door een tijd zoals nooit is geweest, en ook niet meer zijn zal. 

Wat we heden in Israël zien gebeuren is niet te vergelijken met wat zal geschie-

den TE DIEN DAGE als de Heer ten andere male Zijn Hand zal opheffen om het 

overblijfsel los te kopen. Zijn volk dat overgebleven is in Assur, Egypte, in Pa- 

tros, in Ethiopië en in Elam en in Sinaar en in Hamat en de kustlanden der zee. 

Dan zal de Heer een banier oprichten en Israëls verdrevenen verzamelen en de 

verstrooiden van Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. 

Naar rechts en links zult gij u uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit 

nemen en de verwoeste steden bevolken.  

Het gaat er om de Schrift te laten spreken over de wonderlijke samenvergadering 

der twee huizen Israëls, die de Heer DAN onder één, enig hoofd zal stellen. 

Deze allen zullen door God op de knieën zijn gebracht. Heel Jer. 30 is daar het 

bewijs van: Wee, geweldig is die dag, geen andere is hem gelijk, een tijd van 

nood voor Jacob, maar  hij wordt er uit gered. 

Precies zoals de aartsvader Jacob toen hij met de Engel des Heren had geworsteld 

want zeide hij: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is 

behouden gebleven. En de “zon ging over hem op” toen hij door Pniël getrok-

ken was. 

De laatste 10 verzen van Zefanja spreken van een berouwvol en nederig volk. 

Ook zullen zij allen tesamen rechtvaardigen zijn en zij zullen in de eeuw de 

aarde erfelijk bezitten, Ik, de Heer, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 

Dit is het getuigenis der Schrift betreffende de aardse toekomst van het volk Isra-

el in de toekomende eeuw of aioon. 

Gods Woord zegt, dat Israël van nature een hard volk is, met een nek als een ijze-

ren zenuw en een voorhoofd van koper. 

Ook de Heiland heeft, op aarde zijnde, de ganse dag de handen uitgestrekt naar 

een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

Dat God hen één weg en één hart moge geven zoals in het O.T. meerdere malen 

beloofd wordt daar heeft de Heer Jezus om gebeden. Zo één dat zij eenmaal allen 

gelijkelijk zullen denken en willen, zodat alle harten Israëls één hart zullen vor-

men in de totaliteit van de twee huizen Juda en Israël onder één koning opdat zij 

in VOLMAAKTHEID één zijn. 

En als hun misdaad de wereld rijk heeft gemaakt, hoeveel te meer zal hun VOL-

TALIGHEID zegen aanbrengen. 

 

  

 

 

 

 


