
SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

SCHEMATISCHE BIJBELCURSUS 

door Jacob Klein Haneveld & Ab Klein Haneveld

Nederlands Bijbelstudie Centrum - bijbelstudie.nl


Op basis van de SCOFIELD BIBLE CORRESPONDENCE COURSE  
door Dr. C.I. Scofield, 1907


Oorspronkelijk uitgegeven door THE MOODY BIBLE INSTITUTE

86 lessen + diverse Bijbelse thema's


__________________________________________________________________________________


86 LESSEN - SCOFIELD - KLEIN HANEVELD


Les 1 - HET GETUIGENIS VAN JEZUS 

I. HET GETUIGENIS VAN JEZUS 

Het argument: Jezus Christus wist en geloofde dat "de Schriften" (d.i. de Bijbel) waar, 
geïnspireerd en gezaghebbend waren. Hij kende de schrijvers. Wat Hij zei over de Schriften 
is dus waar en doorslaggevend voor iedere gelovige. Johannes 5:39.


1. HET OUDE TESTAMENT 

a) Mozes en de inspiratie van de Pentateuch (vijf boeken van Mozes) 

Matthéüs 22:23-32	 "Mozes heeft gezegd", "de Schriften", "van God gesproken"

Markus 7:8-13	 Vergelijk "gebod Gods" met "Mozes heeft gezegd"

Markus 12:26	 "Boek van Mozes"; "God heeft tot hem gesproken"

Johannes 5:46	 "Mozes heeft van Mij geschreven"

Lukas 16:29-31	 "Zij hebben Mozes en de Profeten, dat zij die horen"

Lukas 24:25-27	 "al hetgeen de profeten gesproken hebben"

	 	 "Mozes en al de profeten"

Lukas 24:44, 45	 "alles ... in de wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen"

Johannes 17:17	 "Uw Woord is de waarheid"


b) De wonderverhalen van het Oude Testament zijn waar 

Matthéüs 19:4	 Schepping: "dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Lukas 17:27	 De zondvloed: "De zondvloed kwam"

Lukas 17:29	 Verwoesting van Sodom

Lukas 17:32	 De vrouw van Lot: "Gedenkt aan de vrouw van Lot"

Matthéüs 12:40	 Jona: "Jona was .... in de buik van de walvis"

Lukas 4:27		 Naäman: "werd gereinigd"
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c) De Psalmen en de profetische boeken zijn geïnspireerd 

Markus 12:36	 "David heeft door de Heilige Geest gezegd"

Lukas 4:17-21 	 "Deze Schrift .... vervuld"

Matthéüs 24:15	 "Daniël, de profeet"


2. HET NIEUWE TESTAMENT 

Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven toen Jezus van de aarde heenging,

maar op Zijn gezag moeten wij het aanvaarden als het geïnspireerde Woord van God.


a) Hij heeft gezegd, de openbaring van de waarheid onvoltooid te laten. Johannes 16:12.

b) Hij beloofde, dat deze voltooid zou worden na Zijn heengaan. Johannes 16:13.

c) Hij koos bepaalde personen uit om zulke aanvullende openbaringen te ontvangen  

en om na Zijn heengaan Zijn getuigen, predikers en leraars te zijn. Johannes 16:13; 
Johannes 15:27; Handelingen 1:8; Matthéüs 28:19; Handelingen 9:15-17.


d) Omdat Hij wist wat zij zouden schrijven, verleende Hij aan hun woorden hetzelfde gezag 
als aan Zijn eigen woorden.


Matthéüs 10:14	 "Uw woorden"

Lukas 10:16	 "Wie u hoort, die hoort Mij"

Johannes 13:20	 "Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij"

Johannes 17:20	 "Door hun woord"


3. IN WELKE MATE IS DE BIJBEL GEÏNSPIREERD? 

a) Het getuigenis van Jezus 

Johannes 14:10	 "De woorden"

Johannes 17:8	 "De woorden"

Johannes 6:63	 "De woorden"

Johannes 8:47	 "De woorden"

Johannes 12:48	 "Mijn woorden"

Matthéüs 5:18	 "Niet één jota, noch één tittel"


b) Het getuigenis van de schrijvers 

Mozes	 	 Exodus 4:10-12; 34:27

David	 	 2 Samuël 23:2

Salomo	 	 Spreuken 30:6

Jesaja	 	 6:5-8

Jeremia	 	 1:7; 36:1, 2

Zacharia	 	 7:7

Bileam	 	 Numeri 22:38; 23:12-16	 	 	 

Paulus	 	 1 Korinthe 2:13

Christus	 	 Johannes 14:10; 8:40; 17:8

Judas	 	 3, 17
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Op grond van het getuigenis van Jezus Christus en van de schrijvers zelf komen wij

dus tot de conclusie, dat de gehele Schrift woordelijk geïnspireerd is - dat de Heilige

Geest de woorden gaf.


De gedachte, dat alleen de boodschap geïnspireerd is en niet de woorden, is in strijd

met de uitdrukkelijke verklaring van de getuigen, die het konden weten.

______________________________________________________________________________________ 

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 1) 

1) Waarom is het getuigenis van Jezus betreffende de inspiratie van de Schrift 

gezaghebbend?


2) In welk Bijbelgedeelte behandelt Jezus het gehele Oude Testament als geïnspireerd?


3) Hoe bevestigt Hij het auteurschap van Mozes betreffende de eerste vijf Bijbelboeken?


4) Welke verzekering geeft Hij aangaande de wonderverhalen van het Oude Testament


5) Welk getuigenis geeft Hij aangaande de inspiratie van de Psalmen en de Profeten?


6) Is Jezus een getuige van de letterlijke inspiratie van de Schrift?


7) Hoe?


8) Verklaar op welke wijze de schrijvers van de Bijbel letterlijk geïnspireerd werden.
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Les 2 - HET BEWIJS DER VERVULDE PROFETIE 

II. HET BEWIJS VAN VERVULDE PROFETIE 

Het argument:


Als de Bijbel voorzeggingen heeft gedaan betreffende toekomstige gebeurtenissen lang 
vóór de tijd, waarin zij hebben plaatsgehad, zodat geen menselijke scherpzinnigheid of 
helderziendheid ze ook maar enigszins heeft kunnen vermoeden of verwachten; en als 
bovendien deze voorzeggingen zo nauwkeurig en precies zijn, dat de mogelijkheid van 
gissen of raden ten enenmale is uitgesloten; en als tenslotte deze oude, uitvoerige en 
bijzondere voorzeggingen op de meest letterlijke wijze in vervulling zijn gegaan, 
bovennatuurlijk, dan moeten wij tot de conclusie komen, dat zulke voorzeggingen dus 
geïnspireerd zijn.


Maar de Schrift bevat inderdaad honderden voorzeggingen betreffende Israël, het land

Kanaän, Babylonië, Assyrië, Egypte, enz. en aangaande vele personen, die zo oud, zo

zeldzaam en tevens zo uitvoerig en nauwkeurig zijn, dat zij onmogelijk in het brein

van enig sterfelijk wezen hebben kunnen opkomen!


En deze voorzeggingen zijn vervuld door natuurelementen of door mensen, die van

hun bestaan niets afwisten, of die er niet in geloofden, of die al het mogelijke gedaan

hebben om hun vervulling te voorkomen. De conclusie, dat de Schrift door God

geïnspireerd werd, is dus volkomen gerechtvaardigd.


"Profetie is ... niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen

Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken" (2 Petrus 1:21).


1. VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE ISRAËL 

a) De Egyptische slavernij en de bevrijding 

Genesis 15:13 met Exodus 1:13, 14

Genesis 15:14 met Exodus 12:27-41


b) De afval 

Deuteronomium 28:15, 37, 62-67 met 2 Koningen 17:5-7

Deuteronomium 28:45, 49, 53 met 2 Koningen 6:24-29

Leviticus 26:15, 31-33 met 2 Koningen 25:1-11

Daniël 9:11,12

Jesaja 6:9, 10

Deuteronomium 28:32-41

Hosea 3:4
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2. GEDEELTELIJK VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE BABYLON 

Jeremia 51, het gehele hoofdstuk, speciaal de verzen 8, 11, 26, 28, 29, 31, 36 en 37.


3. VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE ASSYRIË 

Jesaja 7:17-20 met 2 Koningen 18:9-13

Jesaja 10:12-24


4. VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE CHRISTUS 

a) Zijn mensheid 

Genesis 3:15 met Lukas 2:17; Galaten 4:4

Jesaja 7:14 met Matthéüs 1:21-23

Genesis 12:3 met Hebreeën 2:16, 17


b) Zijn Godheid 

Jesaja 9:6 met Matthéüs 17:5

Psalm 2:7, 8 met Johannes 10:30

Zacharia 13:7 met Filippenzen 2 : 6


c) Zijn afstamming 

Genesis 12:3 met Galaten 3:16

Genesis 21:12 met Lukas 3:34

Genesis 28:14 met Matthéüs  1:2

Genesis 49:10 met Hebreeën 7:14

Jesaja 11:1 met Matthéüs 1:5

2 Samuël 7:14-16 met Lukas 1:31-33


d) Zijn voorloper 

Maleachi 3:1 met Lukas 1:76

Maleachi 4:5 met Lukas 1 :17

Jesaja 40:3 met Matthéüs 3:3


e) Zijn geboorte 

Jesaja 7:14 met Matthéüs 1:18-21

Micha 5:2 met Lukas 2:4-7


f) Zijn ambten 

Profeet	 Deuteronomium 18:15 met Lukas 9:35

	 Jesaja 61:2 met Lukas 4:16-20
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Priester	 Psalm 110:4 met Hebreeën 5:5, 6

	 Jesaja 40:11 met Johannes 10:14


Koning	 Zacharia 9:9 met Matthéüs 21:1-9

	 Micha 5:1 met Matthéüs 2:1, 2


g) Zijn vernedering 

Zacharia 13:6, 7 met Lukas 23:33

Psalm 69:9 met Johannes 7:5

Jesaja 53:2 met Markus 6:3

Jesaja 53:3 met Johannes 19:5

Jesaja 53:3 met Markus 15:33, 34

Jesaja 53:7 met Lukas 23:8, 9

Jesaja 53:7 met Matthéüs 27:12

Jesaja 50:6 met Matthéüs 26:67

Jesaja 50:6 met Johannes 19:1

Jesaja 52:14 met Markus  15:17

Jesaja 52:14 met Lukas 22:63, 64


h) Zijn kruisiging en dood 

Bij de bestudering van de voorzeggingen betreffende de dood van Christus door kruisiging, 
dienen wij te bedenken, dat op de datum waarop deze profetieën werden geschreven, niets 
onwaarschijnlijker heeft geleken. En deze onwaarschijnlijkheid was tweevoudig:


1) dat de Messias zou sterven; 

2) dat Hij sterven zou op een wijze die onder de Joden totaal onbekend was.


Zacharia 12:10 met Johannes 20:24-29

Zacharia 13:6 met Johannes 20:24-29

Psalm 22:1 met Matthéüs 27:46

Psalm 22:7,8 met Lukas 23:35,36

Psalm 22:12, 13 met Markus 15:29-31

Psalm 22:4, 17 *)

Psalm 22:18 met Johannes 19:22-24

Jesaja 52:14 met Markus 15:17; Lukas 22:64; Matthéüs 26:67

Jesaja 53:3 met Johannes 19:15

Jesaja 53:7 met Lukas 23:8, 9; Matthéüs 27:12

Jesaja 53:9 met Matthéüs 27:57, 60

Psalm 34:21 met Johannes 19:33-36
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i) Zijn opstanding 

Psalm 16:10 met Lukas 24:1-3 en Efeze 4:8

Jona 1:17 met Matthéüs 12:39, 40


*) Dit Schriftgedeelte, méér dan 1000 jaren vóór Christus geschreven, is een beeld van een 
executie door kruisiging. Beenderen (van armen, handen, borstkas) uiteengereten; werking 
van het hart aangetast; intense dorst; gedeeltelijke naaktheid, enz. Al deze dingen zijn 
verschijnselen, die gepaard gaan bij de dood door kruisiging.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 2) 

1)	 Waarom is de vervulling van de profetie een bewijs van de inspiratie der Schrift?


2) 	 Kunnen de profetieën geen menselijke voorspellingen of gissingen zijn geweest?


3)	 Welke schijnbare onwaarschijnlijkheid was er in de voorzegging dat Christus de

	 kruisdood zou sterven?  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LES 3 - DE BIJBELBOEKEN 

I. STRUCTUREEL OF UITWENDIG 

1. Oude Testament (39 boeken) 

Groep Boek Schrijver 

Pentateuch	 Genesis 	 Mozes

	 Exodus	 Mozes

	 Leviticus	 Mozes

	 Numeri	 Mozes

	 Deuteronomium	 Mozes


Historisch	 Jozua	 Jozua

	 Richteren	 Samuël ?

	 Ruth	 Samuël ?

	 1 en 2 Samuël	 Onbekend

	 1 en 2 Koningen	 Ezra ?

	 1 en 2 Kronieken	 Ezra ?

	 Ezra	 Ezra ?

	 Nehemia	 Nehemia

	 Esther	 Mordechai


Poëtisch	 Job	 Job ?

	 Psalmen	 David en anderen

	 Spreuken	 Salomo

	 Prediker	 Salomo

	 Hooglied	 Salomo

	 Klaagliederen	 Jeremia


Profetisch	 Jona	 Jona

(vóór de ballingschap)	 Amos	 Amos

	 Hosea	 Hosea

	 Obadja	 Obadja

	 Joël	 Joël

	 Jesaja	 Jesaja

	 Micha	 Micha

	 Nahum	 Nahum

	 Zefanja	 Zefanja

	 Habakuk	 Habakuk
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Profetisch	 Jeremia	 Jeremia

(tijdens de ballingschap)	 Ezechiël	 Ezechiël

	 Daniėl	 Daniël


(ná de ballingschap)	 Haggaï	 Haggaï

	 Zacharia	 Zacharia

	 Maleachi	 Maleachi


2. Nieuwe Testament (27 boeken) 

Groep	 Boek	 Schrijver 

Evangeliën	 Mattheüs	 Mattheüs

	 Markus	 Markus

	 Lukas	 Lukas

	 Johannes	 Johannes


Historisch	 Handelingen	 Lukas

Gemeentelijke Brieven	 Romeinen	 Paulus

	 1 en 2 Korinthe	 Paulus 

	 Galaten	 Paulus

	 Efeze	 Paulus

	 Filippenzen	 Paulus

	 Kolossenzen	 Paulus

	 1 en 2 Thessalonicenzen	 Paulus

	 1 en 2 Timotheüs	 Paulus

	 Titus	 Paulus

	 Filemon	 Paulus


Algemene Brieven	 Hebreeën	 Paulus

	 Jakobus	 Jakobus

	 1 en 2 Petrus	 Petrus

	 1, 2 en 3 Johannes	 Johannes

	 Judas	 Judas


Profetisch	 Openbaring	 Johannes
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1. De Bijbelse indeling van het Oude Testament is in drie delen:


1) De Wet, waarmee bedoeld wordt de vijf boeken van Mozes (Pentateuch).

2) De Profeten, in welke groep ook de historische boeken begrepen zijn.

3) De Psalmen, met inbegrip van de poëtische boeken. Zie Lukas 24:44.


2. De Joodse of Rabbijnse indeling, die gevolgd wordt in bijvoorbeeld Lukas 24:27, bestond 
uit de Wet, de Profeten en de Schriften.


3. De Hebreeuwse poëzie kende drie soorten:


1) Lyrisch, waarvan het lied van Debora een voorbeeld is.

2) Gnomisch, of spreukachtig. Pittige gezegden, waarvan Spreuken het 

karakteristieke voorbeeld is.

3) Dramatisch, zoals Job of Hooglied.


4. De gangbare indeling van de Profeten in Grote en Kleine, gebaseerd op de lengte of de 
kortheid van hun geschriften, is mechanisch en onwetenschappelijk. De juiste indeling is: 
Profeten vóór, tijdens of ná de Babylonische ballingschap. Want hun geschriften spreken 
over deze periode als (1) nabijkomend, (2) als tegenwoordig of (3) als voorbijgegaan.


5. De hierboven gevolgde telling levert een totaal van 66 Bijbelboeken Openbaring.


In werkelijkheid wordt het boek der Psalmen reeds in de oudheid ingedeeld in 5 boeken der 
Psalmen. Dat levert een totaal van 70 Bijbelboeken!


_______________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 3) 

1) 	 Wat zijn de twee grote, structurele indelingen van de Bijbel?


2) 	 Hoeveel boeken heeft het Oude Testament en in hoeveel groepen kunnen zij worden 	 

	 verdeeld? Welke?


3) 	 Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament en in hoeveel groepen kunnen zij worden

	 verdeeld? Welke?


4) 	 Hoe luidt de drievoudige Bijbelse indeling van het Oude Testament?


5) 	 Wat was de Rabbijnse indeling?
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LES 4 - BEDELINGEN 

II GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD 

a) Indeling naar de Bedelingen 

Een bedeling is een huishouding (Grieks: "oikonomia") of "heerschappij" (Hebreeuws: 
"mashal"), waarin God Zich op een bijzondere wijze bezighoudt met de mensen in 
betrekking tot de zonde en de verantwoordelijkheid van de mens.


Voorbeelden: De Bedeling der Wet, waarin de Israëlieten verantwoordelijk waren de

wet te onderhouden.


De Bijbel kent sinds de "zondeval" van de mens een totaal van zeven bedelingen tot

aan "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde" van Openbaring 21. Deze bedelingen zijn van

ongelijke lengte en deels overlappend. Vier zijn reeds voorbijgegaan, wij leven in de

vijfde en hebben nog twee vóór ons.


De periode van de "onschuldige mens" - beginnend bij de schepping van Adam en

eindigend bij de verdrijving van de mens uit de hof van Eden - wordt in de Bijbelse

systematiek niet als bedeling geteld. De vermelde gebeurtenissen zijn illustratief voor

de zondige staat van de gehele mensheid.


1) De toestand van de mens bij het begin	 Genesis 1:26-29

2) Zijn verantwoordelijkheid	 	 Genesis 2:16, 17

3) Zijn val	 	 	 	 Genesis 3:6

4) Het oordeel	 	 	 Genesis 3:24

5) Gevolgen	 	 	 Genesis 3:14-19; Romeinen 5:12, 18, 19


Omdat deze bedelingen in hoge mate hun stempel drukken op de geschiedenis volgt

hier een korte samenvatting.


1. GEWETEN 

Deze bedeling begon bij de schepping van de mens en zal eindigen op de "jongste dag".

De zondige mens heeft een consciëntie, een mede-weter. Via dit natuurlijke geweten

heeft hij een natuurlijke kennis van goed en kwaad. Als gevolg daarvan wordt de

mensheid geacht om het goede te doen en het kwade na te laten. Men spreekt van een

"ingeschapen Gods-besef".


Genesis 2:7 "de Heere God had ... in zijn neusgaten geblazen den adem ("neshama") der 
Levens".

Job 32:8 "de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden 
verstandig."
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Spreuken 20:27 (NBG) "De geest ("neshama") van de mens is een lamp des Heeren, 
doorzoekende al de schuilhoeken van het hart."

Romeinen 2:15 "de heidenen ... betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun 
geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander beschuldigende, of ook 
ontschuldigende.

Romeinen 1:21 "God kennende ... zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun 
onverstandig hart is verduisterd geworden."


2. MENSELIJKE BESTUUR 

Deze bedeling begon na de Noachitische vloed en zal eindigen in de wederkomst van

Christus, die de sinds de vloed verdeelde volkeren zal oordelen en verzamelen onder

de heerschappij van de "Koning der Koningen". De verdeling van de mensheid in

volkeren kwam in de praktijk tot stand via de "torenbouw van Babel" in de dagen van

Peleg. In deze bedeling staan de volkeren onder het gezag van een menselijke

overheid. De traditionele Engelse naam voor deze bedeling is "Human Government".

De geschiedenis der volken - de bedeling van "menselijk bestuur" - begint en eindigt

met Babel.


Genesis 9:6 "Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden"

Genesis 10:32 "de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken;

en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed"

Genesis 10:25 "... Peleg; want in zijn dagen is de aarde verdeeld"

Romeinen 13:4, 5 "want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares,

een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, 
niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil."


3. BELOFTE 

Uit de verstrooide nazaten van de torenbouwers van Babel riep God één man, Abram, met 
wie Hij een verbond sloot. Hij beloofde Abram onvoorwaardelijk:


a) een land

b) een natuurlijk of aards zaad

c) een geestelijk of hemels zaad


Andere beloften waren voorwaardelijk en afhankelijk van getrouwheid en gehoorzaamheid. 
Deze bedeling begon bij de roeping van Abram uit Ur der Chaldeeën. 


Het begin van de vervulling der belofte ligt in de opstanding van Christus, het beloofde 
Zaad, en de voltooiing in de terugverzameling van heel Israël in de wederkomst van 
Christus.


Hebreeën 11:13 "Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen

hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben 
beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren."
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Handelingen 2:39 "Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn."

Handelingen 13:32, 34 "Wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat

namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft ... En 
dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt ...

Galaten 3:16 "Zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet:

En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus."

Galaten 3:17 "Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de

wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen."

Galaten 3:22 "Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou 
gegeven worden."


4. WET 

Deze bedeling begon bịj Sinaï en eindigde bij Golgotha; zij strekte zich dus uit van de 
exodus tot aan het kruis. God bezocht zijn verdrukt volk in genade en verloste hen uit de 
slavernij van Egypte. Op Sinaï bood Hij hun de wet aan, maar niet zonder hen eerst 
herinnerd te hebben aan de wonderbare genade van hun bevrijding. In plaats van God 
ootmoedig te smeken om op basis van genade Zijn bemoeienissen met hen voort te zetten, 
riepen zij in onbeschaamde zelfoverschatting uit: "Al wat de Heere gesproken heeft, zullen 
wij doen". (Exodus 19:8) 


De geschiedenis van Israël in de woestijn en in het land Kanaän is één lang verhaal van 
voortdurende en schandelijke wetsovertreding. Na herhaalde waarschuwingen eindigde 
God tenslotte de beproeving van de mens door de wet met oordeel, en werden eerst Israël 
(de tien stammen) en daarna Juda (de twee stammen) uit het land verdreven in verstrooiing 
en ballingschap, die in wezen nu nog voortduurt. Een klein overblijfsel uit Juda (de twee 
stammen) keerde terug onder Ezra en Nehemia, uit hetwelk "in de volheid des tijds" Jezus 
geboren werd, "geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die 
onder de wet waren, verlossen zou" (Galaten 4:4, 5).


Romeinen 7:12 "Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed"

Romeinen 2:14 "de heidenen, die de wet niet hebben".

Romeinen 10:4 "het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft".

Galaten 3:13 "Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde

voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
(Deuteronomium 21:23).

Galaten 2:21 "indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs 
gestorven".

Romeinen 3:20 "Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor 
Hem".

Kolossenzen 2:14 "het handschrift, dat ... enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit 
het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende".
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Hebreeën 7:18 "Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs 
zwakheids en onprofijtelijkheids wil".

Handelingen 15:10 "wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, 
hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?"


Overigens: De wet doet de zonde toenemen: 

Galaten 3:19	 Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld

Romeinen 5:20	 opdat de misdaad te meerder worde

Romeinen 7:8, 11 	 de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod

Romeinen 7:13	 Opdat de zonde boven mate werd zondigende

Romeinen 3:20	 door de wet is kennis der zonde


5. GENADE (of VERBORGENHEID) 

De dood van de Heere Jezus Christus betekende de inleiding van de bedeling van genade - 
dit betekent: onverdiende gunst. In plaats van gerechtigheid te eisen, zoals onder de wet, 
gééft God de mens gerechtigheid. Volmaakte en eeuwige behoudenis worden nu om niet 
aangeboden aan Jood en heiden op de enige voorwaarde van geloof. Het gehele Nieuwe 
Testament werd geschreven in de eerste jaren van deze bedeling. De vier Evangeliën, die 
handelen over het leven en de leer van Christus, verbinden de bedeling van de wet met de 
bedeling van de genade; hun inhoud is dan ook deels wet, deels genade.


De Handelingen en de Brieven behoren geheel tot de bedeling der genade. Zoals onder de 
Wet de Wet heerste, zo is in deze tegenwoordige bedeling de Genade heersend en dus de 
grondslag voor de Christelijke ethiek!


Romeinen 5:20, 21 "Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder 
worde ... Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou 
heersen ... door Jezus Christus onzen Heere"

Romeinen 6:14 "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de 
(heerschappij van de) wet, maar onder de (heerschappij van de) genade"

Hebreeën 4:16 "Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade".


De bedeling der genade wordt letterlijk zo genoemd: Efeze 3:2 "Indien gij maar gehoord 
hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door 
openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid."


Een andere benaming vinden wij vervolgens in vers 9 (waar overigens abusievelijk het

woord "koinonia" (gemeenschap) staat in de Textus Receptus, i.p.v. "oikonomia"): Efeze 3:9 
"... de bedeling der verborgenheid ... die van alle eeuwen verborgen is geweest in God."


Het begrip "verborgenheid" (in het Oude Testament "satar"; in het Nieuwe Testament 
"musterion") is de vaste verwijzing naar alles wat verband houdt met Gods werk in de tijd 
tussen het "lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna" (1 Petrus 1:11). 
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In de praktijk dus de periode tussen de 69-ste en 70-ste week van Daniël 9. Vandaar ook  
de gelijkenissen, die per definitie handelen over "de verborgenheden van het 
Koninkrijk" (Matthéüs 13:11).


Kenmerkend voor deze bedeling is daarom dat die niet expliciet aangekondigd werd in de 
oudtestamentische profetieën. En ook in het bijzonder dat dit de periode is waarin de Heer 
zijn aangezicht zou verbergen voor Israël en daarmede voor de wereld.


Deuteronomium 29:29 "De verborgene dingen zijn voor den Heere, onzen God; maar de 
geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen."


Deuteronomium 31:17, 18 "Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik 
zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele 
kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij 
deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? Ik dan zal Mijn 
aangezicht te dien dage ganselijk verbergen (= verbergende verbergen), om al het kwaad, 
dat het gedaan heeft."


Deuteronomium 32:20 "Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder 
einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is."

Romeinen 1:18 "Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten 
onder houden."


Maar aan de andere kant: God verzamelt thans uit de heidenen een volk voor Zijn naam 
(Handelingen 15:14). Dat is de Gemeente van eerstgeborenen (Hebreeën 12:23) met een 
hemelse positie, erfenis en bestemming. 


De wegneming ("opname") van de Gemeente naar de hemel is de logische voleinding van 
deze bedeling en tevens de inleiding tot de wederkomst (openbaring) van Christus.


6. VOLHEID DER TIJDEN 

Deze bedeling wordt algemeen over het hoofd gezien, hoewel die toch expliciet genoemd 
wordt als onze tegenwoordige zegeningen worden opgesomd:


Efeze 1:9, 10 "... ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn 
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven; om in de bedeling van de volheid 
der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en 
dat op de aarde is."


Die verborgenheid van Gods wil bestond dus al in het verleden, maar is nu aan ons bekend 
gemaakt. Deze verborgenheid (van Gods wil) houdt in, dat God twee dingen ("beide") bijeen 
wil brengen onder de heerschappij van Christus (letterlijk: onder éến Hoofd), namelijk hemel 
en aarde en al wat daarin is! 
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Op zich werd dat in het Oude Testament aangekondigd en is dus geen verborgenheid. 
Wannéér Hij dat zou doen wél! De letterlijke lezing is, dat Hij dit zal doen "tot in (Grieks: 
"eis", d.i. het Engelse "into") de bedeling ("oikonomia") van de volheid der tijden".


Uit menig Schriftgedeelte blijkt, dat God in onze "bedeling der verborgenheid" alles wat in 
de hemel is aan Christus onderwerpt, hetgeen inhoudt enerzijds: de opname van de 
Gemeente, en anderzijds: de nederwerping ("katabole") van de satan uit de hemel naar de 
aarde. Beide gebeurtenissen worden samen voorgesteld in Openbaring 12. Waaruit dan 
volgt, dat de onderwerping van de aarde in de daaropvolgende periode moet plaats vinden. 
En die wordt hier aangeduid als "de bedeling van de volheid der tijden". Het is de periode 
van de Dag (d.w.z. het oordeel) des Heeren. De tijd van Gods oordelen over de volkeren der 
aarde, beginnend bij Israël, om te komen tot de definitieve openbaring van Zijn Koninkrijk, 
inclusief de repatriëring van Israël, het herstel van de troon van David in een hersteld 
(herbouwd) Jeruzalem en het binden van de satan en zijn handlangers voor de duur van 
1000 jaren.


Waar Gods werk aan Juda (Daniëls volk, Daniël 9:24) na de 69-ste week van Daniël werd 
onderbroken, ten einde eerst een volk uit de heidenen te verzamelen, zal dat werk aan Juda 
worden voortgezet ná de opname van de Gemeente. De Bedeling van de Volheid der Tijden 
begint daarom met een periode van 7 jaren, zijnde de 70-ste week van Daniël, die leidt tot 
weliswaar de val van de Joodse staat en stad (Jeruzalem), maar ook tot de verschijning van 
de Heer op de Olijfberg, zoals vermeld in Zacharia 14, in het zicht van een verwoest 
Jeruzalem. Het hangt samen met het aanroepen van de Naam des Heeren door het 
overblijfsel van Juda en het is dus de officiële bekering van het volk als zodanig.


Na deze 7 jaren (overigens verdeeld in 2 gelijke helften van "vrede" en "haastig verderf",     
1 Thessalonicenzen 5:3) volgt noodzakelijk de periode van de reiniging van het land

(Ezechiël 39), de herbouw van Jeruzalem als hoofdstad van het Messiaanse Rijk, de 
prediking van het Evangelie aan alle volken door de 144.000 verzegelden uit alle stammen 
van Israël, de opkomst en ondergang van het antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad en 
uiteindelijk het "binden" van de satan. Bij deze laatste gebeurtenis breken de 1000 jaren van 
Openbaring 20 aan. De tijdsduur tussen het einde van de 70-ste week en het begin van de 
1000 jaren wordt niet expliciet vermeld, maar op grond van diverse profetische uitspraken 
en principes geloven wij dat dat 33 jaren duurt.


De totale duur van deze Bedeling van de Volheid der Tijden is dan 40 jaren. In deze periode 
komt een eind aan de tijd van "onderbreking" tussen de 69-ste en 70-ste week van Daniel 
9. Er komt een eind aan de totale periode van 70 weken uit Daniël 9:24.


Ook worden de tijden der heidenen vervuld, door de herbouw en het herstel van Jeruzalem 
als de stad van de Grote Koning (Lukas 21:24). En dan nog de tijd van 2000 jaren vanaf de 
opstanding van Christus tot de bekering van Israël (Jozua 3:4). En wellicht ook de 
veronderstelde 6000 jaren van Adam tot aan het Messiaanse Rijk. 
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De "bedeling van de volheid der tijden" begint dus bij de opname van de Gemeente en 
eindigt met de volledige openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde.


7. HET KONINKRIJK 

De uitdrukking "duizendjarig rijk" is in de praktijk zeer misleidend! Zij gaat voorbij aan de 
talloze Schriftplaatsen, waarin sprake is van de eeuwige, onbeperkte, altoosdurende 
heerschappij van Christus. Gedurende de tegenwoordige "bedeling der genade" is Christus 
wel degelijk "met eer en heerlijkheid gekroond" (Hebreeën 2:8, 9) en "uitermate verhoogd" 
Filippenzen 2:9), etcetera. Echter, tot op heden is Zijn Koninkrijk verborgen, en dat is in 
hoofdzaak wat de apostel Paulus in Rome aan de Joodse leidslieden had uit te leggen 
(Handelingen 28:23). In de wederkomst van Christus zal Hij Zijn Koninkrijk alsnog 
openbaren, met als gevolg het binden van de satan (Openbaring 20). Laat vooral tot u 
doordringen dat strikt genomen de Bijbel niet zoiets kent als het 1000-jarig Rijk!


Integendeel: Het Koninkrijk van Christus is officieel aangevangen bij de opstanding en 
verhoging van Christus en is onbeperkt van duur. 1000 jaar is de lengte van de periode 
waarin de satan gebonden zal zijn en aan het einde waarvan hij ook weer enige tijd zal 
worden losgelaten (Openbaring 20:7). Dit is echter niet het einde van Christus' Koninkrijk!


In de bedeling der genade is het Koninkrijk verborgen. 

In de bedeling van de volheid der tijden wordt het Koninkrijk geopenbaard (Openbaring 
10:7).

In de bedeling van het Koninkrijk is het Koninkrijk openbaar.


De zetel der regering zal Jeruzalem zijn en de heiligen van onze bedeling (dat is de

Gemeente) zullen met Hem heersen (Handelingen 15:14-17; Jesaja 2:1-4; Openbaring 
19:11, 21; 20:1-6; Jesaja 11). Maar als de satan "een kleine tijd ontbonden" wordt, zal hij 
ontdekken, dat het natuurlijk hart van de mens nog even zeer geneigd is tot het kwaad als 
voorheen; daardoor zal hij de volkeren kunnen vergaderen om te strijden tegen de Heere en 
Zijn heiligen. Die bedeling zal dan ook eindigen in het oordeel van "de jongste dag". Daarna 
komt de "nieuwe hemel en de nieuwe aarde" (Openbaring 20:3, 7-15; Jesaja 65:17; 66:22; 2 
Petrus 3:13; Openbaring 21:1), maar Zijn Koninkrijk kent geen einde (Jesaja 9:6).


Opmerking: Er bestaat een typologische samenhang van de 7 bedelingen met o.a. de 7

dagen van Genesis 1 en de betekenis van de getallen 1 t/m 7.


________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 4) 

1) Wat is een bedeling?

2) Noem in volgorde de bedelingen en geef een kort verslag van de inhoud.

3) In welke bedelingen werden het Oude en het Nieuwe Testament geschreven?

4) Wat zal de eerste gebeurtenis zijn aan het einde van de huidige bedeling?
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LES 5 - VOLKEN 

 
II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD  

b) Volkenkundige indeling 

Wie de Bijbel met enige aandacht leest, zal al spoedig ontdekken dat meer dan de helft van 
dit heilig Boek zich bezighoudt met één volk - Israël. Het blijkt een zeer belangrijke en 
vooraanstaande plaats in te nemen in het grote en wonderbare heilsplan van God.

 
Afgezonderd van de heidense volkerenwereld, staat Israël in een speciale verbonds-
verhouding tot God, die hen vele en bijzondere beloften heeft gedaan, die nimmer aan 
enig ander volk zijn gegeven.  

Het Oude Testament vermeldt slechts hún geschiedenis, zowel in de historische als in de 
profetische boeken. Andere volken worden slechts genoemd als zij iets met Israël van doen 
hebben.


Daarnaast zullen wij nog een ander volk ontdekken, dat eveneens dikwijls genoemd wordt   
- de Gemeente. Het woord "gemeente" is de vertaling van het Griekse "ecclesia", hetgeen 
betekent: "vergadering van (er) uit geroepenen". De Gemeente is een apart volk, dat in een 
zeer uitzonderlijke verhouding tot God staat en dienovereenkomstig ook uitzonderlijke 
beloften van Hem ontvangen heeft. Tenslotte vinden wij in de Bijbel nog een derde groep 
van mensen, die betrekkelijk weinig genoemd wordt, en in elk opzicht verschilt, zowel van 
Israël als van de Gemeente, namelijk: de Heidenen.  
 
God kent dus drie verschillende klassen van mensen op aarde, die slechts één ding met 
elkaar gemeen hebben: zij stammen allen af van Adam, die hun gemeenschappelijk 
stamhoofd is. God heeft immers "uit één enkele het gehele menselijke geslacht 
gemaakt" (Handelingen 17:26).  
 
Vanaf de schepping van Adam tot aan de roeping van Abram was deze eenheid van het 
menselijk ras in alle opzichten absoluut en volkomen. Geen deel van het menselijk geslacht 
werd door God bevoorrecht of met onderscheiding behandeld. Deze periode van Adam tot 
Abram wordt in de Bijbel behandeld van Genesis 1:1 tot Genesis 11:9.

 
Vanaf Genesis 11:10 tot Maleachi 4:6 houdt de Bijbel zich voornamelijk bezig met Israël. 
Het betreft dus bijna het gehele Oude Testament. De Gemeente is in het Oude Testament 
een "verborgenheid" (Efeze 3:9, 10) en wordt niet expliciet genoemd, terwijl de Heidenen 
slechts vermeld worden, voor zover zij iets met Israël te maken hebben.  

Ook de vier Evangeliën spreken voornamelijk over de Joden. Maar wel wordt daarin het 
ontstaan van de Gemeente als een op handen zijnde gebeurtenis aangekondigd in verband 
met een wereldwijde prediking van het Evangelie aan Joden en Heidenen in Mattheüs 
16:18; Romeinen 15:8.  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Vanaf het boek Handelingen tot en met de Brief van Judas echter heeft de Schrift het bijna 
uitsluitend over de Gemeente. In dat deel van Gods Woord wordt ons getoond hoe God de 
Joden als volk tijdelijk ter zijde heeft gesteld en hoe Hij uit Joden en Heidenen Zijn 
Gemeente vergadert.

 
In het laatste Bijbelboek, Openbaring, zien wij hoe alle drie klassen van mensen op het 
toneel verschijnen en Hij Zijn voorgenomen plannen met elk van hen verwezenlijkt. Ter 
vergelijking van de positie van de Joden, de Heidenen en de Gemeente, zijn de volgende 
Schriftplaatsen belangrijk:  

De Jood De Heiden De Gemeente  

Romeinen 9:4, 5 	 Efeze 2:11, 12 	 Efeze 1:22, 23 

Johannes 4:22 	 Efeze 4:17, 18	 Efeze 5:24-33 

Romeinen 3:1, 2 	 Markus 7:27, 28 	 1 Petrus 2:9


I. DE JODEN 

Alle beloften die God aan Israël als volk heeft gegeven, houden verband met de aarde. Als 
zij getrouw en gehoorzaam zullen zijn, zal God hen zegenen met aardse voorspoed, rijkdom 
en macht. 


Als zij daarentegen ontrouw en ongehoorzaam zullen zijn, zal God hen "verstrooien onder 
alle natiën, van het ene einde der aarde tot aan het andere" (Deuteronomium 28:64). Zelfs 
de belofte van de komst van de Messias is bedoeld tot zegen "van alle geslachten des 
aardbodems" (Genesis 12:3).


II. DE GEMEENTE 

Verder toont de Schrift ons duidelijk, dat noch Israël, noch de Gemeente altijd bestaan 
hebben. Beide hebben een historisch en een duidelijk vermeld begin. Dat van Israël vinden 
wij in de roeping van Abram uit Ur der Chaldeeën (Genesis 12:1). Zoeken wij naar de 
geboorte of het begin van de Gemeente, dan is het in elk geval duidelijk dat zij niet bestaan 
kan hebben vóór of tijdens het aardse leven van Christus; want Jezus spreekt over Zijn 
Gemeente als iets toekomstigs, wanneer Hij verklaart: "Op deze petra (rots) zal Ik Mijn 
gemeente bouwen" (Mattheüs 16:18). Niet: "Heb Ik gebouwd", maar: "Ik zal bouwen". Dit is 
misschien in strijd met onze verwachtingen, omdat we waarschijnlijk geleerd hebben dat 
Adam, de aartsvaders en alle oudtestamentische heiligen, tot de "Kerk aller eeuwen" 
behoren.

 
De apostel Paulus verklaart in Efeze 3:5-10 met nadruk, dat de Gemeente in de oud-
testamentische profetieën een "verborgenheid" was, d.w.z. "verborgen in God" en in Zijn 
raad. Volgens de Schrift begint de Gemeente officieel bij de opstanding van het Hoofd, 
Christus, en in de praktijk (achteraf bezien) op de Pinksterdag in Handelingen 2, en eindigt 
zij haar aardse loopbaan bij de opname, in 1 Thessalonicenzen 4.
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TEGENSTELLINGEN 

Als wij gaan vergelijken wat in de Schrift wordt gezegd over Israël en de Gemeente, zullen 
wij zien dat zij, in oorsprong, roeping, belofte, eredienst, leefregels en toekomstverwachting, 
deels overeenkomen, maar ook van elkaar verschillen. Vergelijk:  
 
Israël 	 	 	 Gemeente 
 
1. Roeping 

Genesis 12:1 	 met 	 Hebreeën 3:1; Filippenzen 3:20  
Deuteronomium 8:7-9 	 met 	 Mattheüs 8:20; 1 Petrus 1:4; 1 Korinthe 4:11  
Genesis 24:34, 35 	 met 	 Markus 10:23; Jakobus 2:5

Deuteronomium 28:7 	 met 	 Johannes 16:2

Deuteronomium 28:13 	 met 	 Mattheüs 18:4  
 
Israël Gemeente  
 
2. Leefregel  
 
Deuteronomium 7:1, 2 	 met 	 Mattheüs 5:44; 1 Korinthe 4:12, 13 
Exodus 21:24, 25 	 met 	 Mattheüs 5:39

Deuteronomium 21:18-21 	 met 	 Lukas 15:21-23


3. Eredienst 

Leviticus 17:8, 9 	 met 	 Mattheüs 18:20  
Lukas 1:10 	 met	 Hebreeën 10:19, 20 
Numeri 3:10 	 met 	 1 Petrus 2:5  
 
4. Toekomst 

In de profetieën betreffende de toekomst van Israël en de Gemeente treedt het onderscheid 
en de tegenstelling nog duidelijker aan de dag. De Gemeente zal in haar geheel van de 
aarde worden verheerlijkt en opgenomen in de hemel, terwijl het volk van Israël nog een 
grote heerlijkheid en macht op aarde wacht. In dit verband is de bestudering en de 
vergelijking van de volgende Schriftplaatsen belangrijk:  
 
Israël 	 	 	 Gemeente 

Lukas 1:31-33 	 met 	 Johannes 14:2, 3 

Handelingen 15:14-16 	 met 	 1 Thessalonicenzen 4:17

Romeinen 11:1, 11, 24-26	 met 	 Filippenzen 3: 20, 21

Jesaja 11:11, 12 	 met 	 1 Johannes 3:2
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Jeremia 16:14, 15; 23:5, 6;  
32:37, 38; Zefanja  3:14, 15 	 met	 Openbaring 19:7-9


In de bijzondere verhouding van Israël en de Gemeente tot God blijkt opnieuw de 
tegenstelling:


ISRAËL WAS 

1) geroepen om een getuige te zijn van de eenheid van God te midden van de algemene 
afgodendienst. 


	 

	 Vergelijk Deuteronomium 6:4 met Jesaja 43:10, 12


2) voorbestemd om de volkeren te tonen de zegen van het dienen van de ene en  
waarachtige God. 


	 Deuteronomium 33:26-29; 1 Kronieken 17:20, 21; Psalm 144:15.


3) uitverkoren om de schrijvers voort te brengen en tevens de bewaarder te zijn van het 
geïnspireerde Woord van God. 


	 Romeinen 3:1, 2; Deuteronomium 4:5-8.


4) geroepen om de bewaarder te zijn van de Messiaanse belofte. 


	 Genesis 3:15; 12:3; 21:12; 28:10-14; 49:10; 2 Samuël 7:16; Jesaja 55:3, 4; Mattheüs 1:1.


DE GEMEENTE IS 

1) het lichaam, waarvan Christus het Hoofd is.  
	 

	 Efeze 1:20-23; 1 Korinthe 12:12, 13; Efeze 5:30.


2) Een woonplaats en tempel van God. 

	 

	 1 Petrus 2:5; Efeze 2:19-22.


3) Een aanschouwelijke les in genade. 

	 

	 Efeze 2:7 (toekomst)


4) Een illustratie van de wijsheid Gods. 


	 Efeze 3:10 (heden).
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5) Een lichaam van mede-erfgenamen en mede-regeerders van Gods Zoon. 


	 Romeinen 8:16, 17; Openbaring 20:6.


6) Een nieuw priesterdom, waarvan Christus de Hogepriester is. 


	 1 Petrus 2:5; Openbaring 1:6.


Het volk Israël is een aards volk met een aardse roeping, met aardse zegeningen gezegend 
en met een aardse toekomstverwachting. De Gemeente daarentegen is een hemels volk 
met een hemelse roeping, met hemelse zegeningen gezegend en met een hemelse 
toekomstverwachting. Het volk Israël leefde onder een verbond van werken, terwijl de 
Gemeente leeft onder onvoorwaardelijke genade. 


Wij kunnen gerust zeggen dat de Judaïstische leer meer gedaan heeft om de ontwikkeling 
van de Gemeente te verhinderen, haar roeping te verdraaien, haar geestelijk leven schade te 
berokkenen, dan alle andere oorzaken tezamen.

 
In plaats van te blijven wandelen op de haar voorgestelde weg van scheiding, vervolging, 
smaadheid, haat en verzetsloosheid, gebruikte de kerk de Joodse Schriften om het 
betreurenswaardige feit te rechtvaardigen dat zij zich bezighoudt met de beschaving van de 
wereld, de verwerving van aardse rijkdom, het gebruik van een indrukwekkend ritueel, de 
bouw van imposante kerkgebouwen en kathedralen, de aanroeping van Gods zegen over de 
strijd tussen militaire machten, en de verdeling van een gelijke broederschap in 
"geestelijken" en "leken".


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 5) 

1) In hoeveel klassen verdeelt de Schrift de mensheid?


2) Wie was de eerste Hebreeër?


3) Wat is het onderscheid tussen Joden, Heidenen en de Gemeente?


4) Wanneer begon de Gemeente?


5) Welk is de bijzondere verhouding van de Gemeente tot Christus?


6) Welk is de bijzondere verhouding van Israël tot God? 


7) Welk is de bijzondere positie van de Heidenen tot God?


8) Welke toekomst wacht het volk Israël?  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Les 6 - DE TWEE KOMSTEN 

II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD  

c.) Gemengde indelingen 

A. DE TWEE KOMSTEN 

Er zijn twee tegengestelde en ogenschijnlijk tegenstrijdige lijnen in de profetieën betreffende 
de komst van de Messias. Eén groep van voorzeggingen spreekt over Hem als Degene, Die 
komen zal in zwakheid, armoede en vernedering; een Man van smarten, vertrouwd met 
ziekten; een wortel uit dorre aarde; geen gestalte noch heerlijkheid, dat wij Hem zouden 
hebben begeerd. Hij zou door God en mensen verlaten worden en Zijn graf zou bij de 
goddelozen gesteld worden. 
 
 Jesaja 53 (gehele hoofdstuk) 	 	 Daniël 9:26  
	 Jesaja 7:14 	 	 	 Zacharia 13:6, 7 

	 Psalm 22:1-18 	 	 	 (Markus 14:27) 
 
Een andere groep van profetieën spreekt daarentegen over de Messias als een machtige en 
onweerstaanbare Soeverein en Koning, Die de aarde zal reinigen door vreselijke oordelen; 
Die het verstrooide Israël zal hervergaderen in het land der belofte; Die de troon van David 
zal herstellen in grotere heerlijkheid dan in de dagen van Salomo; en Die op aarde een rijk 
zal stichten op de grondslagen van volmaakte gerechtigheid en absolute vrede. Zie als 
voorbeelden: 
 
 Jesaja 11:1, 2, 10-12 	 	 Daniël 7:13, 14

	 Deuteronomium 30:1-7 	 	 Micha 5:2 

	 Jesaja 9:6, 7 	 	 	 Mattheüs 1:1 

	 Jesaja 24:21-23 	 	 	 Mattheüs 2:2 

	 Jesaja 40:9-11 	 	 	 Lukas 1:31-33 

	 Jeremia 23:5-8 

Op de door God vastgestelde tijd begon de vervulling van de Messiaanse profetieën met de 
geboorte van de Zoon van de maagd, overeenkomstig Jesaja; in Bethlehem overeenkomstig 
Micha. En vervolgens werden alle profetieën betreffende de vernedering van de Messias op 
de meest letterlijke wijze vervuld. 


Doch de Joden wilden hun Koning "nederig en rijdende op een ezel" niet aannemen, maar 
zij verwierpen en kruisigden Hem.


Vergelijk Zacharia 9:9 met Mattheüs 21:1-5 en Johannes 19:15, 16. 
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Maar dit betekent niet dat de goddeloosheid van de mens het voorgenomen doel van God 
heeft verijdeld. Want naar Zijn eeuwig raadsbesluit zal Zijn Zoon voor de tweede maal op 
aarde komen. Ook zullen alle voorzeggingen betreffende de heerlijkheid en het koningschap 
van de Messias op dezelfde nauwkeurige en letterlijke wijze in vervulling gaan als in het 
verleden de profetieën betreffende Zijn lijden in vervulling gingen. 

	 Hosea 3:4, 5 	 	 Handelingen 1:6, 7 

	 Mattheüs 24:27-30 	 	 Handelingen 15:14-17 

	 Lukas 1:31-33 (vers 31 is reeds letterlijk vervuld, de rest is nog toekomst.)

 

"LIJDEN" EN "HEERLIJKHEID" VAN DE MESSIAS 

De Joden waren "traag van hart" om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden 
aangaande het lijden van hun Messias; maar velen zijn traag van hart om te geloven al wat 
zij gesproken hebben aangaande Zijn heerlijkheid (Lukas 24). Ongetwijfeld zijn zij meer te 
beschuldigen dan de Joden, want het moet gemakkelijker zijn te geloven, dat de Zoon van 
God zou komen "op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid", dan dat Hij 
zou komen als het Kind van Bethlehem en als de Timmerman van Nazareth.

 
Als men vraagt, hoe het mogelijk was dat de Joden zo verblind waren voor de duidelijke 
betekenis van zoveel en zulke ondubbelzinnige voorzeggingen, dan is het antwoord dat zij 
op precies dezelfde wijze verblind waren als vandaag duizenden christenen verblind zijn 
voor de even duidelijke betekenis van een veel groter aantal voorzeggingen betreffende Zijn 
heerlijkheid, namelijk door de methode van het "vergeestelijken" van de Schrift. 


Met andere woorden: de oude Schriftgeleerden vertelden de Joden dat de profetieën 
betreffende het lijden van de Messias niet letterlijk opgevat moesten worden, precies zoals 
vandaag moderne Schriftgeleerden de christenen vertellen dat de profetieën betreffende de 
aardse heerlijkheid van de Messias niet letterlijk opgevat moeten worden. Maar de tweede 
komst van Christus, d.i. Zijn wederkomst, is een belofte, gegeven zowel aan de Gemeente 
als aan de Joden. 
 
Hij is persoonlijk en lichamelijk ten hemel gevaren. Hij zal ook persoonlijk en lichamelijk 
daaruit wederkeren. Op het moment dat onze Heiland voor de ogen van Zijn discipelen 
verdween, "stonden twee mannen bij hen in witte klederen", die ook zeiden: "Deze Jezus, 
Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel 
hebt zien heenvaren" (Handelingen 1:11).

 
 1 Thessalonicenzen 4:16, 17	 	 Filippenzen 3:20, 21  
	 Titus 2:13 	 	 	 	 1 Johannes 3:2 

	 Openbaring 22:12 
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In verband met deze "zalige hoop" worden wij vermaand te "waken" (Markus 13:33, 35, 37; 
Mattheüs 24:42; 25:23); te "verwachten" (1 Thessalonicenzen 1:10) en "bereid te zijn". 
(Mattheüs 24:44) Het laatste gebed in de Bijbel is een gebed om de spoedige wederkomst 
des Heeren (Openbaring 22:20).  
 
Uit deze Schriftwoorden blijkt overduidelijk:

  

1) dat de wederkomst persoonlijk en lichamelijk zal zijn;

2) dat het niet betekent de dood van de gelovige;

3) noch de verwoesting van Jeruzalem;

4) noch het nederdalen van de Heilige Geest op de Pinksterdag;

5) noch de geleidelijke verbreiding van het Christendom.


Maar de "zalige hoop" van de Christen is, 


1) dat de ontslapen heiligen zullen worden opgewekt;

2) dat de levende gelovigen zullen worden veranderd; 

3) dat zij tezamen de Heer tegemoet zullen gaan; 

4) dat zij, die nu kinderen Gods zijn, Hem gelijkvormig zullen worden; 

5) dat de getrouwe gelovigen beloond zullen worden voor de werken, die zij sinds hun 	

behoudenis verricht hebben "om Zijns Naams wil". 

TEGENSTELLING TUSSEN CHRISTUS' EERSTE EN TWEEDE KOMST 

Uit de volgende Schriftplaatsen blijkt verder de tegenstelling tussen de twee komsten van 
de Heere Jezus Christus. Vergelijk:


Eerste komst Tweede komst 

Lukas 2:7 	 met 	 Mattheüs 24:30 

Hebreeën 9:26 	 met 	 Hebreeën 9:28 

Lukas 19:10  
(Johannes 3:17)	 met 	 2 Thessalonicenzen 1:7, 8 

Johannes 12:47 	 met 	 Handelingen 17:31 

Wij zouden deze tegenstellingen tot in het oneindige kunnen vermenigvuldigen, maar wij 
willen volstaan met het trekken van de volgende conclusies:


SAMENVATTING 

1. De beloften aan Israël maken de wederkomst van onze Heer noodzakelijk. 
Deuteronomium 30:1-6; Jesaja 11:10-12; Jeremia 23:5-8; Hosea 3:4, 5; Handelingen 
15:14-16; Zacharia 12:10; Zacharia 13:6; Zacharia 14:4-9; Lukas 1:31-33; Mattheüs 
24:27-30.
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2. De voorzeggingen betreffende de heidenen maken de wederkomst van onze Heer 
noodzakelijk. Jesaja 11:10; Handelingen 15:16,17.


3. De beloften aan de Gemeente maken de wederkomst van onze Heer noodzakelijk. 
Openbaring 22:12; 1 Johannes 3:2; 1 Thessalonicenzen 4:16; Handelingen 1:11; 
Filippenzen 3:20, 21; Titus 2:13 en meer dan 300 andere teksten in het Nieuwe 
Testament.


De Schriftgedeelten die spreken over Zijn zichtbare en lichamelijke verschijning aan het 
einde van deze bedeling moeten wij goed onderscheiden van die welke spreken over Zijn 
Goddelijke eigenschappen van alwetendheid en alomtegenwoordigheid, waardoor Hij alle 
dingen weet en altijd overal tegenwoordig is (zie Mattheüs 18:20 en Mattheüs 28:20). Maar 
"de Mens Christus Jezus" is thans persoonlijk en lichamelijk aan de Rechterhand Gods in 
de hemel. Handelingen 7:55-56; Hebreeën 3:1; Kolossenzen 3:1.  
 
Illustratie: Gedurende de Frans-Pruisische oorlog was generaal Von Moltke, door zijn genie 
en bekwaamheid en door een netwerk van telegraafverbindingen, onzichtbaar op alle 
fronten tegenwoordig, hoewel hij zich persoonlijk en lichamelijk steeds op zijn hoofdkwartier 
in Berlijn bevond. Later in de oorlog voegde hij zich bij het leger voor Parijs en bevond hij 
zich dus werkelijk en zichtbaar op het slagveld. Zo is ook onze Heiland door Zijn Goddelijke 
eigenschappen thans bij al de Zijnen verspreid over de gehele wereld, onzichtbaar 
tegenwoordig, maar Hij zal pas zichtbaar en persoonlijk op aarde tegenwoordig zijn bij Zijn 
wederkomst.


WAT DE WEDERKOMST DES HEEREN NIET BETEKENT 

1. De profetieën betreffende de wederkomst des Heeren werden niet vervuld door de 
komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag, noch door Zijn openbaring in machtige 
opwekkingen en gebedssamenkomsten.


a) Omdat in de belofte van Christus aangaande de komst van de Heilige Geest Hij 	
duidelijk spreekt over "een andere Trooster" (Johannes 14:16; 15:26; 16:7).


b) omdat de geïnspireerde schrijvers van Handelingen, de Brieven en de Openbaring 	
meer dan 150 maal de wederkomst des Heeren noemen ná Pinksteren, en altijd als 
een nog toekomstige gebeurtenis.


c) omdat geen van de voorzegde gebeurtenissen, die met de wederkomst des Heeren 	
gepaard zullen gaan, plaats hebben gehad op de Pinksterdag. Deze gebeurtenissen 
zijn o.a. de opstanding van de ontslapen heiligen; de verandering van de levende 
gelovigen; hun ontmoeting met de Heer in de lucht (1 Thessalonicenzen 4); het rouw 
bedrijven van alle geslachten der aarde (Mattheüs 24:29; Openbaring 1:7).  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Dit zijn de verschijnselen, die de wederkomst des Heeren zullen begeleiden. Niet één 
van deze dingen had echter plaats op de Pinksterdag, noch in enige andere 
openbaring van de Heilige Geest.


2. De dood van een Christen is niet hetzelfde als de komst van Christus. Bewijzen:


a) Toen de discipelen van de Heer begrepen hadden dat één hunner zou blijven, totdat 
Hij wederkomen zou, werd onder hen het gerucht verspreid dat "deze discipel niet zou 
sterven" (Johannes 21:22-24).


b) De geïnspireerde schrijvers spreken altijd over de dood van een gelovige als over zijn 
heengaan. In geen enkel geval wordt de komst des Heeren verbonden met het sterven 
van een Christen (zie Filippenzen 1:23; 2 Timotheüs 4:6; 2 Korinthe 5:8).  
De stervende Stefanus zag de hemel geopend, en de Zoon des Mensen, niet 
komende, maar "staande ter rechterhand Gods" (Handelingen 7:55, 56).


c) Geen van de voorzegde gebeurtenissen, die plaats moeten hebben bij de wederkomst 	
des Heeren, geschieden bij het sterven van een Christen.


3. De verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen was niet de wederkomst van Christus. 
Bewijzen:


a) In Mattheüs 24 en Lukas 21 worden drie gebeurtenissen voorzegd: 


(1) de verwoesting van de tempel 
(2) de wederkomst des Heeren  
(3) de voleinding der wereld (eeuw). Zie Mattheüs 24:3. 

Omdat men deze volkomen verschillende gebeurtenissen door elkaar gemengd heeft, is de 
gedachte ontstaan dat de vervulling van de één de vervulling van alle zou betekenen.


a) De apostel Johannes schreef zover bekend het boek Openbaring ná de verwoesting 
van Jeruzalem en spreekt daarin over de wederkomst des Heeren als een nog 
toekomstige gebeurtenis - Openbaring 1:4, 7; 2:25; 3:11; 12:10; 22:7, enz.


b) Geen van de voorzegde gebeurtenissen, die de wederkomst des Heeren moeten 	
vergezellen, zijn geschied bij de verwoesting van Jeruzalem. 

4. De verbreiding van het Christendom is niet hetzelfde als de wederkomst. 

a) De verbreiding van het Christendom geschiedt gradueel, terwijl de Schriften spreken 	
over de wederkomst des Heeren als iets plotselings en onverwachts.  
Mattheüs 24:27, 36-42, 44, 50; 2 Petrus 3:10; Openbaring 3:3.
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b) De verbreiding van het Christendom brengt verlossing aan de goddelozen, terwijl de 	
komst van Christus geen verlossing brengt, maar "een haastig verderf".  
1 Thessalonicenzen 5:2, 3; 2 Thessalonicenzen 1:7-10; Mattheüs 25:31-46. 

Opmerking: Soms wordt gezegd dat de wederkomst des Heeren niet kan plaats hebben 
vóórdat de gehele wereld bekeerd is door de prediking van het Evangelie én onderworpen is 
aan de geestelijke heerschappij van Christus gedurende duizend jaren. Dit kan echter niet 
waar zijn, 

1) omdat de Schrift duidelijk laat zien dat de aarde bij de wederkomst des Heeren in een 
buitengewoon goddeloze toestand zal verkeren.  
Vergelijk Lukas 17:26-32 met Genesis 6:5, 6 en Genesis 13:13; Lukas 18:8; 21:25-27. 

2) omdat de Schrift de hele loop van deze bedeling van het begin tot het einde beschrijft 
in bewoordingen die de mogelijkheid van een bekeerde wereld ten enenmale uitsluiten.  
Mattheüs 13:36-43, 47, 50; Mattheüs 25:1-10; 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:1-9;  
2 Petrus 3:3, 4; Judas 17-19.


3) omdat het doel van God in deze bedeling niet is de bekering van de wereld, maar de 
uitroeping en de "vergadering van een volk voor Zijn Naam". Pas daarna zal Hij 
wederkeren en dan pas - niet eerder - zal de wereld bekeerd worden.   
Handelingen 15:14-17. 

4) omdat het onmogelijk zou zijn om te "wachten" op een gebeurtenis, die de eerste 
duizend jaar nog niet kan plaats hebben.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 6) 

1) Welke twee lijnen van Messiaanse profetieën kent het Oude Testament? 

2) Welke van deze twee zijn vervuld? 

3) Wanneer? 

4) Wanneer zullen de andere profetieën vervuld worden? 

5) Welke beloften maken de wederkomst des Heeren noodzakelijk? 

6) Waarom zal de wederkomst niet nà maar vóór het duizendjarig rijk plaats hebben? 

7) Noem enkele voorzegde gebeurtenissen, die met de wederkomst des Heeren gepaard 
zullen gaan.
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Les 7 - WET EN GENADE 

II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD


c) Gemengde Indelingen 

B. WET EN GENADE 

De duidelijkste en misschien wel de belangrijkste verdeling van het "Woord der Waarheid" is 
die tussen Wet en Genade. Deze twee geheel tegengestelde principes zijn inderdaad 
kenmerkend voor de twee voornaamste bedelingen - de Israëlitische en de Christelijke. 
"Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus 
gekomen" (Johannes 1:17).

 
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er vóór Mozes geen wet geweest is, en evenmin dat er 
vóór Jezus Christus geen genade en waarheid geweest zijn. Het verbod aan Adam om te 
eten van "de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad", was wet. En ongetwijfeld 
trad de genade op heerlijke wijze aan de dag in het feit, dat de Heere God Zijn zondigende 
schepselen opzocht en hen bekleedde met vellen van dieren - Genesis 3:21 - een wonder-
baar type van Christus, "Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en 
heiligmaking, en verlossing" (1 Korinthe 1:30).

 
Wet, in de betekenis van één of andere openbaring van Gods wil, en genade in de betekenis 
van één of andere openbaring van Gods goedheid, hebben altijd bestaan. Daarvan geeft de 
Schrift overvloedig bewijs. Maar "de Wet", werd door Mozes gegeven en heeft geheerst van 
Sinaï tot Golgotha en was kenmerkend voor deze tijdsperiode. 


Op dezelfde wijze heerst de Genade in onze bedeling, die begonnen is bij Christus' 
opstanding en die eindigen zal bij de opname der Gemeente. 


De genade geeft aan deze bedeling haar bijzonder en apart karakter.

 
Het is echter van het allergrootste belang te bedenken, dat de Schrift deze twee beginselen 
nimmer, in welke bedeling ook, door elkaar mengt. Wet en Genade zijn twee tegengestelde 
principes, die niets met elkaar gemeen hebben, en elkaar volkomen uitsluiten. 


De Wet heeft een plaats en een werkzaamheid duidelijk en totaal onderscheiden van die van 
de Genade.
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Wet tegenover Genade 

 
Overal in de Bijbel worden Wet en Genade voorgesteld als twee aan elkaar tegengestelde 
sferen.


 
Helaas worden deze twee beginselen in het tegenwoordige Christendom en in  
de hedendaagse prediking op jammerlijke wijze door elkaar gehaald, en dat  
doet grote afbreuk aan beide. De Wet wordt daardoor van zijn verschrikking  
beroofd en de Genade van haar vrijheid.


 
U dient zich steeds voor ogen te houden, dat wij in het Nieuwe Testament onder Wet bijna 
altijd hebben te verstaan: de Wet, die door Mozes gegeven werd. 


Onder de Wet verbiedt en eist God Onder de Genade stelt God in vrijheid 
(Galaten 5:1)

De Wet is een "bediening des doods" 

(2 Korinthe 3:7)

De Genade is een bediening van verzoening  

De Wet vervloekt De Genade verlost van die vloek 

(Galaten 3:13)

De Wet doodt de Genade maakt levend

De Wet stopt iedere mond voor God de Genade opent iedere mond om Hem te 
prijzen

De Wet verwijdert de mens van God en stelt 
hem schuldig

De Genade brengt de schuldige mens nabij 
God

De Wet zegt: "Oog om oog en tand om 
tand"

De Genade zegt: "De boze niet te 
weerstaan, doch wie u een slag geeft op de 
rechterwang, keer hem ook de andere toe" 

(Mattheüs 5:38, 39)

De Wet zegt: "Haat uw vijanden" De Genade zegt: "Hebt uw vijanden lief en 
bidt voor wie u vervolgen (Mattheüs 5:43)

De Wet zegt: "Doe en leef" (Galaten 
3:10-12)

De Genade zegt: "Geloof en leef"

De Wet had nimmer een zendeling De Genade moet worden gepredikt aan alle 
mensen.

De Wet veroordeelt de beste mens De Genade rechtvaardigt de slechtste mens 
(Lukas 23:43; Romeinen 5:6; 1 Timotheüs  
1:15; 1 Korinthe 6:9-11).

De Wet is een systeem, gebaseerd op recht   De Genade is gebaseerd op gunst.

De Wet stenigt een overspeelster De Genade zegt: "Ook Ik veroordeel u 
niet" (Johannes 8:11)
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Er zijn enkele uitzonderingen. Maar het onderscheid, dat men gewoonlijk maakt tussen de 
zogenaamde "morele" wet (of de tien geboden) en de "ceremoniële" wet (de voorschriften 
betreffende de offer- en priesterdienst), is in de Bijbel volkomen onbekend. De gehele Wet, 
de "morele" en de "ceremoniële", vormt één compleet systeem. 


Een Jood was rechtvaardig" (vergelijk Lukas 1:6); of "naar de gerechtigheid der wet 
onberispelijk" (zoals Paulus van zichzelf verklaart in Filippenzen 3:6), niet omdat hij nimmer 
de geboden gebroken had, maar omdat hij - na gezondigd te hebben - altijd het door de 
Wet voorgeschreven offer gebracht had.

 
Ook dienen wij altijd te bedenken, dat in de Wet liggen opgesloten de wonderbare typen  
- de schone voorafschaduwingen - van de Persoon en het werk van de Heere Jezus 
Christus als Priester en Offer. De bestudering van deze geweldige typen is voor de 
geestelijk gezinde gelovigen telkens weer een bron van onvoorstelbaar genot en zegen.  
 

Sommige uitdrukkingen in de Psalmen zouden volkomen onverklaarbaar en totaal 
onbegrijpelijk zijn, als zij alleen betrekking hadden op de morele Wet, de bediening des 
doods in letteren en in stenen ingedrukt (gegrift)" (2 Korinthe 3:7).  

Maar zij worden duidelijk als wij zien dat ze ook betrekking hebben op de typen van met 
name de ceremoniële Wet - deze lieflijke schilderingen van genade. Wij denken aan 
uitspraken als deze:

 
"... die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij 
nacht" (Psalm 1:2).

 
"Uw wet is al mijn verlustiging" (Psalm 119:77).

 
"Hoe lief heb ik Uw wet; zij is mijn overdenking de ganse dag" (Psalm 119:97).  

Drie dwaalleringen, betrekking hebbend op de juiste verhouding tussen Wet en Genade, 
hebben in de Gemeente veel verwarring veroorzaakt.  

1. Het Anti-nomianisme 

Dit is de ontkenning van alle gezag over de levens van de gelovigen en de verwerping van 
elke levensregel. Het anti-nomianisme verklaart, dat God van de gelovige, omdat hij niet uit 
de werken, maar uit vrije genade behouden is geworden, geen heilige levenswandel eist of 
verwacht. Dat dit een zeer gevaarlijke leer is, laat zich gemakkelijk verstaan, want het 
ontneemt de gelovige elke verantwoordelijkheid tot een leven van heiligmaking en het geeft 
hem een vrijbrief tot zonde en ongerechtigheid. 
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De Schrift waarschuwt voor deze valse leraars en zegt van hen:


"Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij 
gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt" (Titus 1:16).

 
"Want er zijn sommige mensen ingeslopen... die de genade onzes Gods  
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus  
Christus verloochenen" (Judas :4).  

2. Het Ceremonialisme


In zijn eerste vorm de eis, dat gelovigen de Joodse inzettingen moeten houden, zoals  
de besnijdenis en de sabbatsviering.  

"En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende:        
Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig 
worden" (Handelingen 15:1).  

De moderne vorm van deze dwaling is de leer dat christelijke gewoonten en gebruiken  
een wezenlijk onderdeel van de behoudenis vormen.  

3. Het Galatianisme


Oftewel de vermenging van Wet en Genade. De leer, dat de rechtvaardiging deels door 
genade, deels door de wet is; of dat de genade wordt gegeven om een overigens 
krachteloos zondaar bekwaam te maken om de Wet te houden; of dat de gelovige uit 
dankbaarheid voor zijn behoudenis de Wet moet volbrengen.  

Op deze dwaalleer, de meest voorkomende van alle, geven de ernstige waarschuwingen in 
de Brief aan de Galaten een duidelijk en afdoend antwoord:  

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam 
zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u 
gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der 
wet, of uit de prediking des geloofs?" (Galaten 3:1-2; 1:6-8).  

Het volgende moge dienen als een uittreksel van de Schriftuurlijke leer over dit belangrijke 
onderwerp:  

I. WET


1. WAT IS DE WET?  

Romeinen 7:122	 "heilig"  
Romeinen 7:14	 "geestelijk"  
1 Timotheüs 1:8	 "wij weten, dat de wet goed is"  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Galaten 3:12	 "niet uit geloof" (maar werken)  
Psalm 19:8-10	 "volmaakt", "waarachtig", 'louter, "rein".

 
2. AAN WIE WERD DE WET GEGEVEN?  

Exodus 20:2	 "hen, die uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid zijn"  
Deuteronomium 5:1, 6	 "geheel Israël"  
Markus 12:29	 "Hoor, Israël"  
Romeinen 2:14	 "de heidenen, die de wet niet hebben"  
Galaten 3:25	 "niet onder de tuchtmeester"  
Romeinen 7:4-6	 "dood voor de wet"


1.
3. HET DOEL EN DE UITWERKING VAN DE WET  

Romeinen 7:7	 "ik kende de zonde niet dan door de wet"  
Romeinen 3:20	 "door de wet is de kennis der zonde"  
Galaten 3:19	 "om der overtredingen wil daarbij gesteld"  
Romeinen 3:19	 "opdat alle mond gestopt worde"  
2 Korinthe 3:7,9 	 "bediening des doods die veroordeling brengt"  
1 Korinthe 15:56 	 "de kracht der zonde is de wet"  
Romeinen 7:8	 "wekt de zonde in mij allerlei begeerlijkheden op".  
Galaten 3:24	 "tuchtmeester tot Christus"  
 
Het is dus duidelijk, dat God - nadat de mensheid 2500 jaren zonder geleefd had  
(Johannes 1:17; Galaten 3:17) - de Wet gegeven heeft met het doel om de schuldige mens  
in de eerste plaats tot kennis van zijn zonde te brengen, en daarna van zijn totale 
hulpeloosheid in betrekking tot Gods rechtvaardige eisen. De Wet van de Tien Geboden 
was enkel en alleen een bediening des doods en in combinatie met de Levitische wet een 
tuchtmeester voor de Joden tot de komst van Christus.

 
4. WAT DE WET NIET KAN DOEN  

Romeinen 3:20	 "niemand rechtvaardigen"  
Galaten 2:16, 21	 "de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet"  
Galaten 3:11	 "door de wet niemand gerechtvaardigd  
Romeinen 8:3	 "wat de wet niet vermocht"  
Handelingen 13:39 	 "niet gerechtvaardigd kon worden"  
Hebreeën 7:19	 "de wet heeft geen ding volmaakt"


II GENADE 

1. WAT IS GENADE?  

Titus 3:4, 5		 "goedertierenheid van God is verschenen"  
Efeze 2:7	 	 "goedertierenheid over ons"  
	 	 1 Timotheüs 1:15; Johannes 3:16; Romeinen 4:5; 5:8
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2. WAT IS GODS DOEL IN GENADE? 

Efeze 2:8, 9	 "door genade zijt gij zalig geworden"  
Titus 2:11-13	 "de zaligmakende genade Gods"  
Titus 3:7 	 	 "gerechtvaardigd door Zijn genade"  
Romeinen 3:24 	 "om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade"  
Handelingen 20:32	  "een erfdeel te geven onder alle geheiligden  
Efeze 1:6, 7	 "de vergeving van de overtredingen  
Hebreeën 4:16	 "genade vinden om hulp te verkrijgen  
Romeinen 5:2 6 	 "de genade, in welke wij staan"  
 
Hoe volkomen en allesomvattend!

 
Genade redt; rechtvaardigt; bouwt op; verlost; vergeeft; geeft een erfenis, geeft een positie; 
voorziet in een troon, die wij vrijmoedig mogen naderen om hulp te verkrijgen; onderwijst 
ons hoe we moeten leven; en geeft ons een zalige hoop.

 
III. GENADE EN WET 

Het zijn verschillende principes, die niet met elkaar vermengd kunnen worden.  

Romeinen 4:4, 5	 "hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade,  
	 	 maar naar schuld"  
Romeinen 11:6	 "anders is de genade geen genade meer  
Galaten 3:16-18 	 "indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet uit de belofte"  

IV. DE GELOVIGE IS NIET ONDER DE WET  

In Romeinen 6:1-10 vinden wij de leer omtrent de eenheid van de gelovige met Christus in 
Zijn dood, waarvan de doop in water een symbool is. 


In het 11 vers begint de verklaring van de principes, die de wandel van de gelovige dienen 
te beheersen - zijn leefregel. Dit is het onderwerp van de overblijvende twaalf verzen. 


In vers 14 vinden wij het grote principe van zijn bevrijding, niet van de straf voor de zonde 
(waarvan hij door de dood en opstanding van Christus reeds bevrijd is), maar van de macht 
en de heerschappij van de zonde, waaraan hij van nature onderworpen was.

 
"Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade."  
	 

Opdat deze uitspraak niet zou leiden tot de gevaarlijke en monsterachtige conclusie, dat 
een godvruchtig leven daarom niet belangrijk zou zijn (Antinomianisme), voegt de Heilige 
Geest er onmiddellijk aan toe: "Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de 
wet, maar onder de genade? Dat zij verre!" (Romeinen 6:15).  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Ongetwijfeld zal ieder vernieuwd hart hierop "Ja en Amen" zeggen. Vervolgens wijst het 7 
hoofdstuk van Romeinen op een ander principe van de bevrijding van de Wet.  
 
Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij 
zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij 
Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen 
der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu 
zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden 
waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter". 
(Romeinen 7:4-6) (Dat dit niet slaat op de ceremoniële wet, blijkt uit vers 7.)


"Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten 
geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze 
tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd 
worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester"  
(Galaten 3:23-25).


"Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik Gode (voor God) leven zou". 
(Galaten 2:19) "Wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, en hij dit 
weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen..." 

(1 Timotheüs 1:8, 9).

 
V. DE LEEFREGEL VAN DE GELOVIGE  
	 

1 Johannes 2:6	 "wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft"  
1 Johannes 3:16	 "behoren voor de broeders het leven te stellen"  
1 Petrus 2:11	 "dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden"  
Efeze 4:1, 2	 "wandelt, waardiglijk der roeping, waarmede gij geroepen zijt"  
Efeze 5:1 enz. 	 "wandelt als kinderen des lichts" (vers 8)  
Galaten 5:16	 "wandelt door de Geest"  
Johannes 13:15	 "opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet"

Johannes 14:21	 "Mijn geboden"  
Johannes 15:10	 "Mijn geboden"  
1 Johannes 3:23	 "Dit is Zijn gebod, dat wij geloven"  
 
Een prachtige illustratie van dit principe wordt gezien in moederliefde. De Nederlandse 
staatswet eist, dat de ouders hun kinderen zullen onderhouden. Doen zij dat niet, dan 
kunnen zij gestraft worden. Maar ons land is vol met gelukkige moeders, die hun kinderen 
liefderijk verzorgen, hoewel zij zelfs niet eens van zulk een wet afweten. De wet is in hun 
harten (Hebreeën 10:16).  

In dit verband is het interessant zich te herinneren, dat God had bepaald, dat de stenen 
tafelen der wet bewaard moesten worden in de ark des Verbonds. Dus daar, waar ook de 
gouden kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron werden bewaard. 
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Het manna was een type van Christus als het "brood des Levens" en de bloeiende staf van 
Aaron was een beeld van de opstanding; beide spraken van genade. De stenen wetstafelen 
waren dus voor het oog bedekt door het gouden verzoendeksel, waarop jaarlijks het bloed 
der verzoening werd gesprengd.

 
Het oog van God kan Zijn gebroken wet alleen zien door het bloed, dat volkomen aan de eis 
van Zijn rechtvaardigheid voldeed en Zijn toorn verzoende (Hebreeën 9:4, 5, e.v.).  

Helaas hebben latere theologen deze heiige en rechtvaardige, maar dodelijke tafelen als het 
ware van onder het verzoendeksel en het verzoenend bloed weggehaald, en hen in de 
christelijke kerken verheven tot leefregel voor de gelovige.


__________________________________________________________________________________  

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 7) 

1) 	 Wat is de Wet?  

2) 	Aan wie werd de Wet gegeven?  

3) 	Wat is het doel en de uitwerking van de Wet?  

4) 	Wat kan de Wet niet doen?  

5)	 Wat is Genade?  

6) 	Wat is Gods doel in de Genade?  

7) 	Is het Schriftuurlijk te zeggen dat de Wet thans dient als leefregel voor de gelovige?  

8) 	Wat is de leefregel van de gelovige?
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Les 8 - DE TWEE NATUREN VAN DE GELOVIGE 
 
II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD  
 
c) Gemengde Indelingen  
 
C. DE TWEE NATUREN VAN DE GELOVIGE 

De Bijbel leert dat ieder wedergeboren mens twee naturen bezit:  
 
1)	 de oude natuur, ontvangen door de natuurlijke geboorte uit zijn ouders, die totaal 

	 hopeloos en verdorven is;  
 
2)	 de nieuwe natuur, ontvangen door de wedergeboorte uit God, die de natuur van 

	 God Zelf is en daarom volmaakt zondeloos en goed.

 
I. DE NATUURLIJKE MENS  
 
1. Zijn schepping en val  

Genesis 1:26, 27 	 "God schiep de mens naar Zijn beeld" 

Genesis 2:16, 17 	 "Van de boom der kennis … niet eten" 

Genesis 3:12-24 	 "Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren" 

Romeinen 5:12 	 "Door één mens de zonde … dood … alle mensen"

 
2. Zijn broosheid en zwakheid  
Job 10:20 	 "Mijn dagen zijn weinig"

Job 14:1, 2 	 "kort van dagen en zat van onrust"

Psalm 90:3-10 	 "zeventig - tachtig jaren"

Jesaja 40:6-8 	 "Alle vlees is gras … verdort"

 
3. De verdorvenheid van zijn natuur 

Psalm 51:7 	 "in ongerechtigheid geboren"

Jeremia 17:9 	 "arglistig is het hart … verderfelijk"

Markus 7:21-23 	 "al deze slechte dingen komen van binnen uit"

1 Korinthe 2:14 	 "aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is"

Romeinen 8:7, 8 	 "kunnen Gode niet behagen"

Efeze 2:3 		 "van nature kinderen des toorns"

Romeinen 3:10-12 	 "niemand rechtvaardig"


God zegt niet, dat niemand van de onwedergeboren mensen gedistingeerd, of beschaafd, 
knap, edelmoedig, vriendelijk of religieus is. Maar Hij zegt wel, dat niemand van hen 
rechtvaardig is, dat niemand God begrijpt, dat niemand God zoekt.  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Uit bovenstaande Schriftgedeelten blijkt dat de onbekeerde mens tot drie dingen niet 
bekwaam is. Hij mag bepaald beschaafd, minzaam of godsdienstig zijn, hij mag zijn 
schulden op tijd betalen, eerlijk zijn, ijverig wezen, een goed huisvader zijn, of al deze 
dingen tezamen, maar één ding is zeker: hij kan niet (1) God gehoorzamen, (2) God 
behagen, en (3) God begrijpen.  
 
Wij hebben er dikwijls grote moeite mee om het vernietigend oordeel van God over de 
menselijke natuur te aanvaarden. Het is voor ons moeilijk om aan te nemen dat onze 
sympathieke en beschaafde vrienden, die dikwijls nauwgezet hun plichten vervullen, en die 
altijd bereid zijn hun medemensen te helpen en voor hun rechten op te komen, in wezen 
Gods rechten volkomen verachten en onverschillig zijn voor het werk van Zijn Zoon. Een 
beschaafd en aangenaam mens, die elke vorm van leugenachtigheid of oneerlijkheid 
tegenover zijn medemens verontwaardigd zou afwijzen, maakt niettemin God elke dag tot 
een leugenaar! 1 Johannes 1:10; 5:8-10.

 
II. DE NIEUWE MENS 

De volgende Schriftgedeelten tonen ons de oorsprong en het karakter van de nieuwe mens. 
Wij zullen zien dat de gelovige, hoewel hij nog onveranderd in het bezit is gebleven van zijn 
oude natuur, daarnaast ook "een nieuwe mens" ontvangen heeft, namelijk "Christus in u, de 
hoop der heerlijkheid" (Kolossenzen 1:27).


Deze nieuwe mens is "geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid" (Efeze 4:24). 
Wedergeboorte is een schepping van God, en niet een verandering: het is de totstand-
koming van iets nieuws, en niet de verbetering van iets ouds. Precies zoals wij de 
menselijke natuur ontvangen hebben door natuurlijke geboorte, zo ontvangen wij de 
Goddelijke natuur door wedergeboorte. 
 
Johannes 3:3 	 "wederom-geboren" 
Johannes 1:12, 13 	 "uit God geboren"  
1 Johannes 5:1 	 "uit God geboren" 

Deze Schriftgedeelten bewijzen dat de populaire en veelvoorkomende uitdrukking "het 
universele vaderschap van God" of de "universele broederschap der mensen" absoluut on-
Bijbels is. 

Niet allen die geboren zijn, maar allen die wedergeboren zijn, zijn kinderen van God. Wel 
zegt de Schrift ons dat Adam de zoon van God was; maar zij verklaart bovendien, dat Seth 
de zoon van Adam was (Lukas 3:38).


Efeze 4:24 	 "geschapen in gerechtigheid"  
2 Korinthe 5:17 	 "een nieuwe schepping" 
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En deze nieuwe mens is verbonden met Christus. 

Galaten 2:20 	 "Christus leeft in mij" 

Kolossenzen 1:27 	 "Christus onder u" 

Kolossenzen 3:3, 4 	 "Christus, die ons leven is" 

Filippenzen 1:21 	 "het leven is mij Christus" 
2 Petrus 1:4 	 "deelhebben aan de Goddelijke natuur" 

Romeinen 8:10 	 "indien Christus in u is" 
1 Johannes 5:11,12	 "dit leven is in Zijn Zoon" 

Maar deze nieuwe Goddelijke natuur, die Christus' eigen natuur is, bevindt zich in de 
gelovige tezamen met de oude natuur. Het is dezelfde Paulus, die kon zeggen: "Dat is niet 
meer ik, maar Christus leeft in mij, die ook zegt: "Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in 
mijn vlees, geen goed woont" (Romeinen 7:18); en "zo vind ik dan deze regel: als ik het 
goede wil doen, dat het kwade mij bij ligt" (Romeinen 7:21).

 
Het was Job, de "oprechte, vrome en godvrezende man", die uitriep: "Ik herroep en doe 
boete". Het was Daniël, "een zeer beminde man" van God, die zei: "Mijn sierlijkheid werd 
aan mij veranderd in een verderving' (Daniël 10:8), toen hij de verheerlijkte Oude van Dagen 
zag. Deze twee naturen zijn voortdurend met elkaar in conflict.


Bestudeer zorgvuldig de strijd tussen de twee "Ego's" - de oude en de nieuwe Paulus in 
Romeinen 7:14-25. Het is deze ervaring, die jong-gelovigen zo vaak ontmoedigt.


De eerste blijdschap over de bekering vermindert, de wandel wordt minder waakzaam, en 
de jong-bekeerde is teleurgesteld en ontmoedigd, omdat hij ontdekt, dat het vlees met zijn 
oude gewoonten en verlangens zich opnieuw laat gelden. Dit kan ertoe leiden dat hij zelfs 
gaat twijfelen aan zijn behoudenis. Dit is een gevaarlijke toestand. Paulus roept in deze 
crisis om verlossing en noemt zijn oude natuur een "lichaam des doods". De wet maakt zijn 
benauwdheid slechts nog groter en hij vindt bevrijding van het "vlees", niet door inspanning 
of door wetsbetrachting, maar "door Jezus Christus - onze Heere" (Romeinen 7:24, 25). 

De aanwezigheid van het vlees is evenwel geen excuus om naar het vlees te wandelen. De 
Schrift leert ons dat onze oude mens "met Christus gekruisigd is" en dat wij in die zin "der 
zonde dood" zijn. Wij worden vermaand, om die toestand tot een praktische ervaring te 
maken, door onze leden, die op de aarde zijn "te doden" (m.a.w. voor dood te houden).


De kracht die wij daarvoor nodig hebben, is de Heilige Geest, die in iedere gelovige woning 
heeft gemaakt  (1 Korinthe 6:19). Het is de gezegende taak van de Geest, om het vlees te 
onderwerpen. 

Galaten 5:16, 17	 "Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het  
	 	vlees niet" 
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Romeinen 8:13	 "Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; Maar indien gij		
	 	 door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven"


Dus in plaats van te trachten de verlangens van ons vlees te weerstaan en te bestrijden 
door wilskracht of door goede voornemens, dragen wij de strijd over aan de Geest van God, 
Die in ons woont.  
 
Het zevende hoofdstuk van de Romeinen-brief is een beschrijving van de strijd tussen de 
wedergeboren mens en zijn oude "ik" en is daarom zeer persoonlijk. "Ik wil", "ik doe niet", 
"ik wil niet … ", "ik doe", is een droeve erkenning van nederlaag, die weerklank vindt in 
zovele christenharten.


In het achtste hoofdstuk gaat de strijd voort, maar hoe heerlijk onpersoonlijk. Er is geen 
angst meer, want Paulus is niet in de strijd betrokken. De strijd is nu tussen "vlees" en de 
Heilige Geest. Paulus zelf ervaart vrede en overwinning.


Wij moeten wel bedenken dat dit betrekking heeft op de overwinning over het vlees, d.w.z. 
de innerlijke begeerten van de oude natuur. Verzoekingen die van buitenaf tot ons komen, 
worden overwonnen, als wij de toevlucht nemen tot Christus als onze Hogepriester (1 
Johannes 1:7).


III. HET GEHEIM VAN OVERWINNING OVER DE OUDE NATUUR 

Bestudeer nauwkeurig de volgende Schriftgedeelten.


Filippenzen 3:3 	 "Die niet op vlees vertrouwen"  
Kolossenzen 3:3	 "gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God"  
Romeinen 6:11	 "dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus"  
Romeinen 13:14 	 "Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees  
	 	 niet tot begeerlijkheden"  
Romeinen 8:12 	 "wij zijn schuldenaars maar niet van het vlees, om naar het vlees 

	 	 te leven"  
Galaten 5:16, 17	 "Wandelt door de Geest"

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 8) 

1) Beschrijf de natuurlijke mens. 
2) Waartoe is de natuurlijke mens niet bekwaam? 

3) Wat is wedergeboorte? 

4) Wat verstaan wij onder "de nieuwe mens"? 

5) Heeft de gelovige de oude natuur nog? 

6) Hoe kan hij de oude natuur overwinnen?  

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 40 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 9 - STAAT EN TOESTAND VAN DE GELOVIGE 
 
II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD 


c. Gemengde Indelingen 

D. STAAT EN TOESTAND VAN DE GELOVIGE  

Voor het recht verstaan van de Schriften, speciaal van de Brieven, is het van groot belang, 
dat wij duidelijk het onderscheid zien tussen: de staat van de gelovige en zijn toestand of 
levenswandel.  

Veel in de Brieven heeft betrekking op de onveranderlijke staat of positie van de gelovige, 
terwijl andere gedeelten betrekking hebben op zijn ziele-toestand. 


De staat van de gelovige is het resultaat van het werk van Christus en is volmaakt en 
volkomen vanaf het moment dat hij Christus door het geloof heeft aangenomen. Hij kan in 
de hemel niet volmaakter in de ogen van God worden dan hij nu reeds hier op aarde is. De 
volmaakte positie, die wij thans in Gods ogen innemen, is ons uitsluitend door het geloof 
ten deel gevallen. Voor Hem heeft de meest zwakke, onwetende en onstandvastige mens 
op aarde, mits hij een oprecht gelovige in de Heere Jezus Christus is, precies dezelfde 
zekerheden en rechten als de meest voorbeeldige gelovige. 


Waaruit deze positie bestaat, kunnen wij in het kort opmaken uit de volgende Schrift-
gedeelten: 


Johannes 1:12 	 kinderen Gods  
1 Johannes 5:1 	 uit God geboren  
Romeinen 8:17 	 erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus  
1 Johannes 3:2 	 kinderen Gods … Hem gelijk zijn  
1 Petrus 2:9 	 uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig 	 

	 	volk, Gode ten eigendom  
Openbaring 1:5,6 	 tot koningen en priesters  
Kolossenzen 2:10 	 gij zijt in Hem volmaakt  
Romeinen 5:1 	 gerechtvaardigd … vrede met God  
Johannes 3:16 	 eeuwig leven  
Hebreeën 10:19 	 vrijmoedigheid … in het heiligdom  
Efeze 1:3 	 gezegend met elke geestelijke zegening  
Efeze 1:6 	 begenadigd (d.i. aangenomen) in de Geliefde  
Efeze 2:4-6 	 levend gemaakt met Christus, mede opgewekt,  
	 mede gezet in de hemel 
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Efeze 2:13 	 nabij gekomen  
Efeze 1:13	 verzegeld met de Heilige Geest  
1 Korinthe 12:13	 tot één lichaam gedoopt  
Efeze 5:30 	 omdat wij leden zijn van Zijn lichaam  
1 Korinthe 6:19	 tempel van de Heilige Geest 


Al deze wonderbare dingen zijn waar van iedere gelovige. Niet één van deze zegeningen, 
die wij hierboven hebben opgenoemd, wordt verkregen door gebed, door ijver, door 
zelfverloochening of door goede werken. Zij vormen alle tezamen de gave Gods, in Christus 
Jezus, die uitsluitend door het geloof ons deel is geworden. Daarom zijn zij in gelijke mate 
het bezit van alle gelovigen. 


Op hetzelfde ogenblik dat de wrede stokbewaarder van Filippi geloofde in de Heere Jezus 
Christus, werd hij een kind van God, een mede-erfgenaam van Christus, en de eigenaar van 
een onvergankelijke erfenis. 

 
Op hetzelfde ogenblik dat hij met zijn hart geloofde en met zijn mond beleed dat Jezus 
Christus Heer is en uit de doden is opgestaan, werd hij gerechtvaardigd van zijn zonden, 
had hij vrede met God, ontving hij het eeuwige leven, werd hij aangenomen in de Geliefde, 
werd hij verzegeld met de Heilige Geest, werd hij gedoopt in het lichaam van Christus.  
Op hetzelfde ogenblik werd hij bekleed met de gerechtigheid Gods, levend-gemaakt met 
Christus, opgewekt met Hem en met Hem gezet in de hemel.  

Hoe zijn praktische toestand geweest mag zijn, is een geheel andere zaak. Ongetwijfeld lag 
deze ver beneden het peil van zijn verheerlijkte staat in Gods ogen. Hij was niet meteen 
even hemels in zijn wandel, als hij was in zijn positie voor God. 


De volgende Schriftplaatsen tonen op welke wijze deze twee dingen voortdurend 
onderscheiden worden: 


I. TEGENSTELLING TUSSEN "STAAT" EN "TOESTAND" VAN DE GELOVIGE  

Staat Toestand 


1 Korinthe 1:2-9	 	 1 Korinthe 1:11; 3:1-3; 4:18; 5:1, 2 


1 Korinthe 6:11 	 	 1 Korinthe 6:7  

1 Korinthe 6:15a 1	 	 1 Korinthe 6:15b  

Mattheüs 16:17 	 	 Mattheüs 16:23  

Kolossenzen 1:12, 13 	 	 Kolossenzen 3:8, 9 
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II. GOD GEEFT DE GELOVIGE EERST DE HOOGST MOGELIJKE STAAT EN 
VERMAANT HEM DAARNA OM TE WANDELEN IN EEN DAARMEE 
OVEREENSTEMMENDE TOESTAND  

Staat (Gave) Toestand (Vermaning)  

Romeinen 6:6 	 	 	 Kolossenzen 2:20

onze oude mens mede gekruisigd 		 indien gij dan met Christus afgestorven zijt 


Mattheüs 5:14 	 	 	 Mattheüs 5:16

gij zijt het licht der wereld 	 	 laat zo uw licht schijnen 


2 Timotheüs 1:9	 	 	 Filippenzen 2:12 

Die ons behouden heeft	 	 uw zaligheid bewerken met vreze en beven 


Efeze 2:6 	 	 	 	 Kolossenzen 3:1

heeft ons mede opgewekt	  	 indien gij dan met Christus opgewekt zijt 


Kolossenzen 3:4 	 	 	 Kolossenzen 3:5  
Christus, die ons leven is 	 	 doodt dan de leden, die op de aarde zijn


Efeze 5:8a 		 	 	 Efeze 5:8b  
Thans zijt gij licht in de Heere 	 	 wandelt als kinderen des lichts 


1 Thessalonicenzen 5:5 	 	 1 Thessalonicenzen 5:6  
gij zijt allen kinderen des daags 	 	 Laten wij dan ook niet slapen 


Hebreeën 10:10 	 	 	 Johannes 17:17 

eens voor altijd geheiligd 	 	 heilig hen in Uw waarheid 


1 Korinthe 1:30 	 	 	 1 Thessalonicenzen 5:23 

Christus Jezus … is heiligmaking 	 	 de God des vredes heilige u geheel en al 


Hebreeën 10:14 	 	 	 Filippenzen 3:12 

voor altijd volmaakt 	 	 	 niet verkregen hebben, maar ik jaag ernaar 


Filippenzen 3:15 	 	 	 Hebreeën 6:1

allen, die volmaakt zijn 	 	 laat ons tot de volmaaktheid voortvaren 


1 Johannes 4:17 	 	 	 1 Johannes 2:6 

gelijk Hij is … wij ook zijn 	 	 "wandelen gelijk Hij gewandeld heeft  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Wij kunnen deze lijst nog aanzienlijk uitbreiden met teksten die elkaar schijnbaar 
tegenspreken en die bewijzen dat de Schrift zeer duidelijk onderscheid maakt tussen de 
staat en de toestand van de gelovige, tussen zijn positie voor God en zijn praktische 
levenswandel. 


Het is duidelijk dat hij niet eerst een proeftijd behoeft door te maken, om onderzocht te 
worden of hij wel waardig is, zulk een onbegrijpelijke, hoog-heerlijke, positie te bekleden. 
Integendeel: op hetzelfde ogenblik dat hij gelooft in de Heere Jezus, ontvangt hij deze 
hemelse positie alleen uit genade en als resultaat van het volbrachte werk van Christus. 


Wat zijn positie voor God betreft, is hij "in eeuwigheid volmaakt (Hebreeën 10:14), maar als 
hij op zichzelf ziet, op zijn toestand, dan moet hij zeggen: "Niet, dat ik het reeds verkregen 
heb, of reeds volmaakt ben" (Filippenzen 3:12). 


Alle nazorgwerk van God ten behoeve van ons: de toepassing van Zijn Woord op onze 
wandel en ons geweten (Johannes 17:17; Efeze 5:26); de tuchtiging door de hand van onze 
hemelse Vader (Hebreeën 12:10; 1 Korinthe 11:32); de werkzaamheid van de Heilige Geest 
In ons (Efeze 4:11, 12); al de moeilijkheden en beproevingen op de woestijnreis (1 Petrus 
4:12, 14); en onze uiteindelijke verandering, wanneer Hij zal verschijnen; - zij hebben alle ten 
doel om het karakter van de gelovige gelijkvormig te maken aan de positie die hij inneemt 
vanaf het ogenblik van zijn bekering.


Onze positie is niet het resultaat van een volmaakt karakter, ons karakter is de vrucht van 
een volmaakte positie die wij in Christus voor God innemen.  

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 9) 

1) Wat is het verschil tussen de staat en de toestand van de gelovige? 


2) Noem een aantal zegeningen die de gelovige krachtens zijn volmaakte positie voor God 
nu reeds bezit.
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Les 10 - DE OORDELEN 
 
II. GEESTELIJK - INDELINGEN NAAR DE INHOUD  

c. Gemengde Indelingen 

E. DE OORDELEN 

De uitdrukking "Algemeen Oordeel", die zo dikwijls voorkomt in de christelijke literatuur, is 
in de Bijbel niet te vinden. En, wat belangrijker is, de gedachte die men aan deze 
uitdrukking verbindt evenmin.


In het algemeen wordt in de christelijke wereld slechts gedacht aan het Oordeel als over 
één grote gebeurtenis, zoals dat plaats zal hebben aan het einde van de wereld op de 
"jongste dag", waarop alle menselijke wezens, heiligen, zondaars, gelovigen, ongelovigen, 
Joden en Heidenen, de levenden en de doden, gesteld zullen worden voor de Grote Witte 
Troon van God, om daar te worden geoordeeld.  
 
De Bijbel spreekt niet over slechts één oordeel, maar over vele oordelen. Behalve de vele en 
verschrikkelijke oordelen, beschreven in het boek Openbaring, is er in de Bijbel sprake van 
zeven oordelen, die in vier opzichten volkomen van elkaar verschillen, namelijk wat betreft:


1) de personen die geoordeeld worden;

2) de plaats van het oordeel;

3) de tijd van het oordeel;

4) het resultaat van het oordeel;


I. DE ZONDEN ZIJN GEOORDEELD 

Tijd: A.D. 30; - Plaats: het kruis; Resultaat: de dood van Jezus en rechtvaardiging voor de 
gelovigen door de opstanding.  
 
Johannes 19:17	 "Hij, Zelf Zijn kruis dragende, ging uit naar de plaats genaamd 

	 	 	 	 Golgotha".  
 
1 Petrus 3:18	 	 "Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig

	 	 	 	 voor de onrechtvaardigen".  
 
2 Korinthe 5:21		 "Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

	 	 	 	 gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem".  
 
Johannes 5:24	 	 "Komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het  
	 	 	 	 leven".  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1 Petrus 2:24	 	 "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout;  
	 	 	 	 opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven 

	 	 	 	 zouden".  
 
Galaten 3:13	 	 "Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden  
	 	 	 	 zijnde voor ons". 


Romeinen 8:1 	 	 "zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus 

	 	 	 	 zijn".


II. HET "EIGEN-IK" DER GELOVIGEN WORDT GEOORDEELD 

Tijd: altijd en voortdurend - Plaats: overal - Resultaat: heiliging.


De zonden van de gelovige zijn reeds eens en voor altijd geoordeeld in de Persoon van 
Jezus, toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Daarom kan het oordeel, dat wij

verdiend hebben vanwege onze zonden, nimmer vallen op wie Christus als hun Heiland 
hebben aanvaard. Onze werken als gelovigen zullen nog in de toekomst worden beoordeeld 
voor de Rechterstoel van Christus, nadat Hij ons bij Zijn wederkomst tot Zich heeft 
genomen.  
 
Maar er is ook een tegenwoordig oordeel van de gelovige, waarover in verscheidene 
Schriftgedeelten gesproken wordt:


"Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. 
Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat 
wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden." 1 Korinthe 11:31, 32


Dit oordeel, waartoe het Woord van God ons vermaant, is ons oordeel van het "eigen-ik", 
het vlees of de zonde-natuur. Toen God aan het kruis ons vereenzelvigde met Zijn Zoon in 
Zijn dood en opstanding, werd het vlees door Hem geoordeeld en gebracht in de dood. 
Lees aandachtig Romeinen 6:5-10.  
 
Wij oordelen ons eigen-ik dus, omdat God het reeds voor ons geoordeeld heeft in de 
Persoon van Jezus Christus. Wij moeten ons eigen-ik in het geloof dáár laten waar God het 
gebracht heeft, namelijk in de dood (Romeinen 6:11-13). Dat is het oordeel over het vlees, 
dat wij voortdurend moeten toepassen. Efeze 4:22-24; Kolossenzen 3:4-14  
 
Hoe moeten wij onszelf oordelen? Op deze vraag geeft Kolossenzen 3:1-5 afdoende 
antwoord. Zie ook Psalm 119:59, 60; Psalm 139:23, 24.  

Wanneer wij als gelovigen nalaten onszelf te oordelen, dan zal de Heere ons moeten 
oordelen, door ons in dit leven te kastijden of te tuchtigen.
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	 "Als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd."  
1 Korinthe 11:28-32


 
"Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen." 
Hebreeën 12:7


Wij hebben een voorbeeld van deze Goddelijke tuchtiging in de gelovigen te Korinthe. Zij 
vierden het Avondmaal op onwaardige wijze. Daar was geen zelfonderzoek en geen 
zelfoordeel. Daarom geeft Paulus hen de waarschuwing: "Een ieder beproeve zichzelven …" 
Omdat zij op deze vermaning geen acht gaven, tuchtigde God hen met allerlei zwakheden 
en ziekten en soms met de dood (Lees 1 Korinthe 11:28-32).  

Wat het tegenwoordig oordeel aangaat, moeten wij hard zijn voor onszelf en barmhartig 
tegenover anderen (Romeinen 14:13).


III. DE WERKEN DER GELOVIGEN ZULLEN WORDEN GEOORDEELD 

Tijd: Als Christus komt - Plaats: "in de hemel" - Resultaat voor de gelovige: "loon" of 
"schade", "Maar hij zelf zal behouden worden". 1 Korinthe 3:14, 15


Het is een ernstige gedachte dat, hoewel Christus onze zonden voor eeuwig heeft 
weggedragen aan het kruis, Hij nochtans onze werken in het gericht zal brengen.


"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, 
opdat een ieder weg drage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" (2 Korinthe 5:9, 10).


Uit het verband blijkt duidelijk dat dit vers uitsluitend op gelovigen betrekking heeft. De 
apostel heeft juist tevoren geschreven over de twee toestanden, waarin wij ons kunnen 
bevinden als de Heer komt; óf wij hebben ons verblijf in het lichaam, ver van de Heer in den 
vreemde, óf wij hebben ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer onze intrek 
genomen. Dit is een taal die onmogelijk gebruikt kan worden voor ongelovigen. Daarom 
stellen wij er een eer in, waar wij ook zijn - bij de Heer of in het lichaam "Hem welgevallig te 
zijn; want wij moeten allen openbaar worden".


"Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want 
wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden." Romeinen 14:10


Uit de woorden "wij" en "broeder" blijkt voldoende dat het hier eveneens om gelovigen 
gaat. Uit vrees dat het ons ongelooflijk zou voorkomen, dat een door-bloed-gereinigde 
zondaar nog in een oordeel gebracht kan worden, haalt de apostel een vers uit Jesaja aan, 
om te bewijzen, dat "alle knie zich zal buigen" en voegt daaraan toe: "zo zal dan een ieder 
van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God" (Romeinen 14:11, 12).
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De volgende verzen geven de basis van het oordeel der werken aan:


"Eens ieders werk zal openbaar worden … door vuur ontdekt … eens ieders werk … 	
zal het vuur beproeven … zal loon ontvangen … zal schade lijden; maar zelf zal hij 	
behouden worden, doch alzo als door vuur" (1 Korinthe 3:11-15).


De volgende verzen bepalen de tijd van dit oordeel.


"De Zoon des mensen zal komen … en alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn 
doen" (Mattheüs 16:27).


"Het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen"  
 (zie 1 Korinthe 15:22, 23) (Lukas 14:14). 


"Oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn" (1 Korinthe 4:5).

 
"De kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere mij zal geven" (2 Timotheüs 4:8). 


De plaats van dit oordeel over de Gemeente is "in de hemel" (1 Thessalonicenzen 4:16, 17).


IV. DE VOLKEREN ZULLEN GEOORDEELD WORDEN 

Tijd: Bij de wederkomst van Christus op aarde.  
 
"Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de 
volken vergaderd worden" (Mattheüs 25:31, 32).  
 
"De Zoon des Mensen zal Zijn engelen uitzenden … uit Zijn Koninkrijk vergaderen … 
die de ongerechtigheid doen" (Mattheüs 13:40, 41).


Plaats: Het dal van Josafat.


"Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik 
zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de 
heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld" (Joël 3:2, 12-14).


Basis: De basis van dit oordeel is de wijze waarop de heidense naties het volk van Israël 
(als priesterlijk en koninklijk volk) behandeld hebben. De Heer noemt in dit oordeel Israël 
Zijn "broeders" (Mattheüs 25:40). Dat heeft geen betrekking op de Gemeente. 


Als de Heer zal zitten op "de troon Zijner heerlijkheid" (d.i. de troon van David - Lukas 
1:31-33), dan is inmiddels de Gemeente reeds met Hem in de hemel opgenomen. De 
"broeders" zijn Israël - d.w.z. Zijn broeders "naar het vlees".  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Hoewel door alle eeuwen heen de Israëlieten in meerdere of mindere mate door de volkeren 
zijn vervolgd geworden, kunnen wij ons nauwelijks een voorstelling maken van de 
toestanden die op aarde zullen heersen tegen het einde van de Grote Verdrukking. Deze 
periode zal o.a. worden gekenmerkt door het getuigenis aan de volkeren van de zijde van 
een godvrezend overblijfsel, onder het volk van Israël, aangaande de wederkomende 
Koning en Zijn toekomstig Koninkrijk.

 
Bovendien zal Israël in deze verdrukkingstijd op een ongekende verschrikkelijke wijze 
vervolgd worden door sommige naties. Dat is de reden, waarom deze periode genoemd 
wordt: "de tijd van Jakobs benauwdheid" (Jeremia 30:7).  

In die tijd zal de vervolging van Israël niet langer een voorbijgaande gebeurtenis zijn in       
‘s werelds zaken; de heidense volkeren zullen onderling verdeeld zijn ten aanzien van de 
nationale belangen van Israël en weergaloze geweldpleging zal Israëls deel worden.  
 
Er zijn twee oorzaken waardoor de kracht en betekenis van "het oordeel der volkeren" zo 
dikwijls wordt misverstaan.  
 
1) Gebrek aan kennis omtrent de profetieën, speciaal wat betreft Israël in haar verhouding 
tot de heidense naties, die volgens het profetisch woord aan het einde van de Verdrukking 
een climax zal bereiken;


 
2) Gebrek aan kennis omtrent de unieke plaats, die het uitverkoren volk inneemt in de liefde 
en in het plan van God. Zij zijn Hem dierbaar als Zijn oogappel en zij zijn in Zijn handpalm 
gegraveerd (Jesaja 49:16). Wij lezen in verband met het oordeel, dat de Heer zal brengen 
over de volkeren, die Israël hebben vervolgd:


"Want die u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan" (Zacharia 2:8).  
Zie verder Deuteronomium 32:9, 10; Jeremia 31:3.


De Heer heeft de wereld nooit gevraagd om Israël te vervolgen, en de Schriften voorspellen 
dan ook een vreselijk oordeel dat komen zal over die heidense volkeren die zich aan deze 
misdaad (anti-semitisme, Jodenhaat) hebben schuldig gemaakt. Het Koninkrijk behoort aan 
gelovig Israël en alleen de volkeren die zich tegenover Israël vriendelijk gedragen hebben, 
zullen straks deel hebben aan hun aardse heerlijkheid.

 
De "schapen" ín Mattheüs 25, die straks het Koninkrijk zullen ingaan op grond van hun 
verdienste in hun verhouding tot Israël, moeten niet verward worden met de christenen van 
deze eeuw, die de hemel zullen ingaan op grond van het volbrachte werk van Christus. 

Evenmin moeten de "heidense bokken", die in het eeuwige vuur geworpen zullen worden op 
grond van hun haat tegen Israël verward worden met mensen, die veroordeeld zullen 
worden vanwege hun persoonlijke verwerping van Christus als hun Heiland (Johannes 3:18).  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Het "oordeel der volkeren" wordt helaas al te dikwijls verward met het laatste oordeel voor 
de "Grote Witte Troon" (Openbaring 20:11). Daarom wijzen wij nog op de volgende 
tegenstellingen tussen beide oordelen:


LEVENDE VOLKEREN 	 	 GROTE WITTE TROON  
Mattheüs 25 	 	 	 Openbaring 20  
Geen opstanding 	 	 	 Wel opstanding  
Levende volkeren geoordeeld 	 	 "De doden" geoordeeld  
Op de aarde 	 	 	 Hemel en aarde voorbijgegaan  
Geen boeken 	 	 	 "Boeken werden geopend"  
Drie klassen: schapen, bokken, "broeders"	 Eén klasse: "de doden"  
Tijd: Als Christus wederkomt 	 	 Nadat Hij duizend jaar heeft geheerst


De heiligen zullen in dit oordeel met Christus verbonden zijn en kunnen alleen daarom al 
niet de voorwerpen van dit oordeel zijn. Zie 1 Korinthe 6:2 en vergelijk daarmee Daniël 7:22 
en Judas 14, 15.  

In feite hebben het oordeel voor de Grote Witte Troon en het oordeel van de levende 
volkeren slechts één overeenkomst: de Rechter.


V. HET HERVERGADERDE ISRAËL ZAL WORDEN GEOORDEELD 

Tijd: na de wederkomst des Heeren op aarde. - Plaats: de woestijn der volken. - Resultaat: 
sommigen zullen verhinderd worden om het land binnen te gaan en anderen zullen daar 
gezegend worden. Zie Psalm 50:4-5; Ezechiël 20:33-44.  
 
Het is duidelijk


1) dat in bovengenoemde Schriftgedeelten alleen sprake is van Israël;

2) dat het de tijd is, waarin "onze Heere zal komen";

3) dat het oordeel bestaat uit het onderzoek van hun getuigenis (Psalm 50:16-22);

4) dat de verworpenen gestraft zullen worden door uitsluiting uit het land (Ezechiël 

20:38).


Hoewel dit oordeel, wat de tijd aangaat, in nauw verband staat met het oordeel over de 
volkeren, onderscheidt het zich van dat oordeel wat betreft de plaats, de voorwerpen en het 
resultaat.  
 
Als de apostel Petrus in de Evangeliën vraagt welk loon hij en zijn medeapostelen zullen 
ontvangen, dan luidt het antwoord van de Heer: "Wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten 
zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 
twaalf geslachten Israëls" (Mattheüs 19:28).
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De eer om als gemachtigden van de Heer te mogen optreden, wordt hier beschouwd als 
een beloning voor de twaalf apostelen. Diegenen van Israël, die hier geoordeeld zullen 
worden, zijn m.i. het bekeerde en gelovig overblijfsel van Zacharia 12, gereinigd in "de bron, 
ontsloten … ter ontzondiging en reiniging" (Zacharia 13:1). Van hen wordt gezegd:


"Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan" (Jesaja 60:21). Zij zullen een bijzondere 
positie hebben in het Koninkrijk als de kern van het herstelde volk; en de speciale plaats en 
waardigheid van elk hunner afzonderlijk in het Koninkrijk zal afhangen van hun getrouwheid 
en getuigenis. Met andere woorden: dit oordeel heeft niet te maken met straf, maar met 
loon!


VI. DE DODEN ZULLEN WORDEN GEOORDEELD 

Tijd: een door God vastgestelde dag, na de 1000 jaren.


"Hij heeft een dag gesteld, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, 
door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft" (Handelingen 17:31). "En wanneer 
de duizend jaren voleindigd zijn" (Openbaring 20:7).


Plaats: voor de "Grote Witte Troon". 


"En ik zag een grote witte troon" (Openbaring 20:11).


Resultaat: de veroordeelden geworpen in "de poel des vuurs'".


"En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, 
werd hij geworpen in de poel des vuurs" (Openbaring 20:15).


Dan zullen "de boeken worden geopend", waarin hun werken zijn opgeschreven. Gelijktijdig 
wordt ook "een ander boek geopend", namelijk het "boek des levens".


"En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd 
geworpen in den poel des vuurs" Openbaring 20:15  
(Zie ook Openbaring 19:20; 20:14).


Wie wel waren geschreven in het Boek des Levens beërven dus de nieuwe aarde!  
 
VII. DE GEVALLEN ENGELEN ZULLEN GEOORDEELD WORDEN  
 
Tijd: "de grote dag"; Plaats: onbekend.


"En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede 
verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder 
de duisternis bewaard" (Judas 6). 
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"… de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel 
geworpen hebbende … om tot het oordeel bewaard te worden" (2 Petrus 2:4).


De gelovigen uit onze bedeling zullen deel hebben aan dit oordeel: 


"Weet gij niet, dat wij over de engelen oordelen zullen?" (1 Korinthe 6:3).


Dit oordeel over de levenden en doden (1 Petrus 4:5), inclusief engelen, vindt blijkbaar 
plaats "ten jongsten dage", of zoals de Bijbel het noemt: "ten laatsten dage".


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 10) 

1) Hoeveel oordelen beschrijft de Bijbel als nog toekomstig en welke zijn deze?


2) In welke vier opzichten verschillen de oordelen onderling van elkaar?


3) Wat is het verschil tussen "het oordeel der volkeren" en het oordeel voor de  
"Grote Witte Troon"?


4) Wat is de basis van het oordeel over de volkeren?
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Les 11 - TYPEN 

I. DE TYPEN


Een type is een door God bedoelde illustratie van één of andere waarheid. Een type kan 
zijn:


1) Een persoon 

Bijvoorbeeld: Adam als een type van Christus, Romeinen 5:14


2) Een gebeurtenis 

Bijvoorbeeld: de gebeurtenissen van de Exodus, d.w.z. de uittocht van Israël uit Egypte,  
1 Korinthe 10:11


3) Een voorwerp 

Bijvoorbeeld: de voorhang van de tempel als een type van het menselijk lichaam van Jezus, 
Hebreeën 10:20


4) Een instelling

Bijvoorbeeld: het Aäronitisch hogepriesterschap als type van het hogepriesterschap van 
Christus, Hebreeën 9:11, enz.


5) Een inzetting 

Bijvoorbeeld: het Pascha als type van Christus, 1 Korinthe 5:7


Typen komen veelvuldig voor in de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes), maar worden 
minder in de andere Bijbelboeken gevonden. 


De vervulling van het type kan men als regel in het Nieuwe Testament vinden.


VERKLARING VAN DE TYPEN 

1. Men mag nooit een type gebruiken als basis van een leer, maar alleen als illustratie van 
een waarheid, die ergens anders uitdrukkelijk wordt geleerd.  
Zie Johannes 13:14; 1 Korinthe 5:7.


2. Men kan niet met zekerheid beweren dat iets een type is, wanneer het niet elders in de 
Schrift als zodanig wordt behandeld.


Het is ongetwijfeld waar dat er vele ware typen zijn die niet onder deze laatstgenoemde 
regel vallen, maar de waarneming ervan is een kwestie van geestelijk onderscheidings-
vermogen en kan dogmatisch niet als een vaststaand feit worden aangenomen. Zo wordt 
bijvoorbeeld Jozef algemeen beschouwd als een type van Christus, hoewel geen enkel 
Schriftgedeelte dit expliciet bevestigt.
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II. DE HISTORISCHE GESCHRIFTEN 

Deze zijn (1) letterlijk waar: De gebeurtenissen daarin vermeld, hebben werkelijk plaats 
gehad. En toch (2) hebben zij - misschien vaker dan wij vermoeden - een allegorische of 
geestelijke betekenis. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Izak en Ismaël (zie Galaten 
4:22-31).


Wie kan ontkennen dat de geschiedkundige delen van de Schrift vol zijn van geestelijke 
analogieën? Denk bijvoorbeeld eens aan de geschiedenis van Mefiboseth (2 Samuël 9:1-13) 
of aan de geschiedenis van Jesaja's reiniging (Jesaja 6:1-8), enz. Deze ware verhalen zijn 
vol geestelijke lessen voor de gelovigen. Het is dus geoorloofd - mits men vasthoudt aan 
hun historische waarheid en betrouwbaarheid - de geschiedkundige Schriften te 
vergeestelijken.


III. DE PROFETIEËN 

Hier bereiken wij de grond van absolute letterlijkheid. Beelden worden dikwijls gevonden in 
de profetieën, maar het beeld heeft altijd een letterlijke vervulling. Er bestaat geen enkel 
geval van een "geestelijke" of "figuurlijke" vervulling van een profetie. Voorbeelden: Deze 
kunnen overvloedig gevonden worden in les 2.  
 
Omdat God in het verleden de profetieën altijd op de meest letterlijke wijze heeft vervuld, 
wordt deze regel voor de verklaring van de onvervulde profetieën door Hem Zelf bevestigd. 
Jeruzalem is altijd Jeruzalem, Israël is altijd Israël, Sion altijd Sion. 


Maar de geïnspireerde regel, gegeven in 2 Petrus 1:20 moet door u die het "profetisch 
woord" bestudeert, altijd in acht genomen worden. "Dit eerst wetende, dat geen profetie der 
Schrift is van eigen uitlegging." Met andere woorden: geen enkele profetie kan zichzelf 
verklaren, maar moet vergeleken worden met al de andere profetische openbaringen over 
datzelfde onderwerp. Dat is dus een kwestie van Schrift met Schrift vergelijken.  
 
De totale som van alle openbaring betreffende een of ander onderwerp, is de ware leer van 
de Schrift over dat onderwerp.


Een verdere waarschuwing vormt de gouden regel van Schrift-uitlegging: Lees de 
dingen in hun verband. Door eenvoudig te lezen wat voorafgaat en wat volgt, zal 
ieder Schriftgedeelte in de meeste gevallen zijn moeilijkheden oplossen. 

KORTE SAMENVATTING  
 
Typen worden verklaard door hun gebruik in het Nieuwe Testament en door hun overeen-
komst met waarheden die elders in de Schrift duidelijk worden geleerd. Geschiedkundige 
verhalen mogen worden vergeestelijkt.


Profetieën mogen nooit worden vergeestelijkt; ze zijn altijd letterlijk.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 11) 

2) Wat is een type?


3) Welke soorten van typen worden in de Schrift gevonden?


4) Wat is de regel voor het verklaren van typen?


5) Geef de regels voor de verklaring van het profetisch Woord.
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Les 12 - DE ZEVEN VERBONDEN 

DE ZEVEN VERBONDEN 

De Bijbel openbaart ons het feit dat het God behaagd heeft om met mensen verbonden te 
sluiten. Wij onderscheiden in de Schrift zeven grote verbonden en zij omvatten tezamen de 
meest essentiële feiten in de verhouding van de mens tot God gedurende de loop van de 
menselijke geschiedenis.


Elk verbond wijst op een Goddelijk doel en de meeste van hen bevatten zowel een absolute 
voorspelling als een onveranderlijke belofte betreffende de vervulling van wat God Zich 
heeft voorgenomen. Gerekend vanaf de tijd waarin een verbond gesloten werd, heeft het 
altijd te maken met de toekomst en het is bedoeld als een boodschap van zekerheid voor 
hen tot wie het is gericht.


De verbonden kunnen verdeeld worden in twee groepen:


1. DE VOORWAARDELIJKE VERBONDEN 

Een voorwaardelijk verbond is een verbond waarin God de vervulling van Zijn belofte 
afhankelijk gesteld heeft van de gehoorzaamheid van de mensen met wie Hij het verbond 
heeft gesloten. Een voorwaardelijk verbond garandeert, met absolute zekerheid, dat God 
van Zijn kant Zijn verplichtingen zal nakomen, zodra de mens aan de gestelde voorwaarden 
heeft voldaan. Maar het verklaart tevens met gelijke zekerheid dat Hij Zich van Zijn 
verbondsbelofte ontheven acht als de mens niet aan de voorwaarden voldoet.


2. DE ONVOORWAARDELIJKE VERBONDEN 

Een onvoorwaardelijk verbond is eenvoudig een verklaring van Gods zijde, dat Hij zekere 
dingen zal doen geheel los van menselijke gehoorzaamheid of verdienste. Aan Zijn 
verbondsbelofte is geen voorwaarde verbonden. God is getrouw, Hij zal doen wat Hij heeft 
beloofd. Deze vorm van verbond wordt geïllustreerd in Genesis 15:1-18. Abraham geloofde 
ten volle in de belofte van God omtrent een "nageslacht" (Genesis 15:6; Romeinen 4:16-23). 
Maar hij wenst dat het verbond bekrachtigd wordt door een uitwendig zegel. Daarom gaf 
God hem aanwijzingen omtrent de bereiding van de lichamen van de dieren, die voor deze 
bekrachtiging nodig waren. 


Én hoewel het ongetwijfeld de gewoonte was dat beide contracterende partijen samen 
tussen de stukken van de lichamen door wandelden, bracht God echter een diepe slaap 
over Abraham en wandelde Hij alleen als een vurige fakkel tussen de stukken door. Omdat 
het een onvoorwaardelijk verbond was, waarin Abraham geen verantwoordelijkheid droeg, 
was het noodzakelijk dat hij op geen enkele wijze bewust deel zou hebben aan de 
bekrachtiging van het verbond. Het ging geheel buiten hem om. De Heer had niet gezegd: 
"Zo zal uw zaad (nageslacht) zijn, indien …", maar Hij had zondermeer verklaard: "Zo zal uw 
zaad zijn".
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Van de volgende zeven grote verbonden is slechts het Mozaïsche Verbond voorwaardelijk; 
de andere zijn onvoorwaardelijk. De gehele Schrift kristalliseert zich eromheen en is de 
onthulling van deze verbonden. Omdat alle menselijk leven geleefd wordt onder zekere 
kenmerkende omstandigheden, behorend tot de verbonden van God, is het uitermate 
belangrijk voor ieder die de Bijbel bestudeert dat hij een duidelijk inzicht heeft in deze 
typische en wereld veranderende verklaringen van God.


I. HET ADAMITISCH VERBOND 

1. Onvoorwaardelijk verbond - Genesis 3:14-19


2. Elementen van het verbond 
a) De vloek over de slang;

b) Blijvende vijandschap tussen het zaad van de satan en dat van de vrouw;

c) Uiteindelijke overwinning van het Vrouwen-zaad langs de weg van lijden;

d) De smarten van het moederschap;

e) De onderwerping van de vrouw aan de man;

f) De schepping in slavernij gebracht;

g) Lichamelijke dood.


Zie Galaten 4:4; 1 Johannes 3:8; Mattheüs 4:1; Mattheüs 13:37-39; Lukas 8:14; Johannes 
13:2; Hebreeën 2:14; Johannes 14:30; Lukas 22:53.


Dit is een onvoorwaardelijk verbond, waarin God de mens meedeelt wat zijn levenslot zal 
zijn als gevolg van zijn zonde en hoe de overwinning tot stand komt.


II. HET NOACHITISCHE VERBOND 

1. Onvoorwaardelijk verbond - Genesis 8:20-9:27

 
2. Elementen van het verbond  

a) Het menselijk ras zal niet opnieuw uitgeroeid worden door een zondvloed!

b) De natuurlijke volgorde van de seizoenen zal niet verstoord worden. 

c) De drie zonen van Noach worden de stamvaders van drie verschillende 

volkeren-groepen. 	 

d) Instelling van de menselijke overheden om het kwaad te wreken.


III. HET ABRAHAMITISCH VERBOND 

1. Onvoorwaardelijk verbond - Genesis 12:1-3; Handelingen 7:3.


Bijkomende bijzonderheden: Genesis 13:14-17; 15:1-18; 17:1-8.
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2. Elementen van het verbond  

a) Het ontstaan van het volk van Israël;

b) Verleent het eigendomsrecht op het land Kanaän aan het "Zaad" van Abraham, 

hetwelk is Christus (Galaten 3:16);

c) Bevat het verbond der verlossing;

d) Beloften van Goddelijke bescherming aan de nakomelingschap van Abraham;


Het verbond met Abraham is in de meest absolute zin onvoorwaardelijk en bestaat uit zeven 
maal "Ik zal", uitgesproken door God. Het is bevestigd aan Izak (Genesis 26:24) en aan 
Jakob (Genesis 35:12).


Dit verbond openbaart de soevereine wil van God in Abrahams persoonlijke zegen, in de 
eeuwige genade voor Israël en in de komst van het Zaad, "hetwelk is Christus".


IV. HET MOZAISCH VERBOND 

1. Voorwaardelijk verbond - Exodus 19 t/m 30.  
 
2. Wanneer gesloten? - 2500 jaren na de schepping, 430 jaren na het Abrahamitisch 	
	 	    Verbond.  
 
3. Aan wie gegeven? - Exodus 19:3; Deuteronomium 5:1-3; Romeinen 2:12; 3:19;

	 	  1 Timotheüs 1:9-11.  
 
4. Het doel van de Wet  
	 


a) Negatief - Romeinen 3:19, 20; Galaten 2:16-21; Hebreeën 7:18, 19; Galaten 3:16, 17. 

b) Positief - Romeinen 3:19; 7:7-13; Galaten 3:10; 3:23, 24.


5. De verhouding van Christus tot het Mozaïsche Verbond 

a) Hij leefde onder het verbond der Wet - Galaten 4:4; Mattheüs 3:13; 15; Lukas 
17:12-14; 15:10


b) Hij hield de Wet - Johannes 8:46; Lukas 22:8. 

c) Hij droeg de vloek der Wet als plaatsvervanger van de zondaar Galaten 3:10-13; 2 

Korinthe 5:21; Galaten 4:4, 5.

d) Zijn offer vervulde en verving het Aäronitisch priesterschap en de wettische 

offeranden - Hebreeën 9:11-15; 10:1-12, 26, 27.


6. De gelovige in Christus is onder het Nieuwe Verbond, niet onder het Oude  
    - Romeinen 8:1; Galaten 3:13-17.  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Door de overdracht van de drievoudige Wet (de geboden, Exodus 20:1-17; de rechten, 
Exodus 21:1 tot 24:11 en de inzettingen, Exodus 24:12 tot 31:18) aan Israël door Mozes, 
sloot God een voorwaardelijk verbond met dat volk.  
 
De termen van de Wet kunnen worden samengevat in de uitdrukking "Indien gij zult … zal 
Ik; en indien gij niet zult … dan zal Ik niet".  
 
In Deuteronomium 28:1-12, evenals in verscheidene andere plaatsen van het Oude 
Testament worden deze voorwaarden van het Verbond der Wet uitvoeriger behandeld. 
Ofschoon het verbond afhankelijk werd gesteld van de getrouwheid en gehoorzaamheid van 
Israël, voorspelde God hun ongehoorzaamheid en het lijden dat daarop zou volgen 
(Deuteronomium 28:63-68). De geschiedenis heeft de Goddelijke voorspelling betreffende 
hun falen slechts bevestigd.  
 
Het moet voor ieder vaststaan dat geen enkel kind van God, onder de genade, leeft onder 
dit hopeloos voorwaardelijk verbond van de werken der Wet — Romeinen 6:14.


V. HET DIASPORA VERBOND 

("diaspora" is het Griekse woord voor verstrooiing). Dit verbond (door sommigen het 
Palestijns Verbond genoemd) heeft betrekking op de verbanning uit en de terugkeer naar 
het beloofde land.  
 
1. Onvoorwaardelijk verbond - Deuteronomium 30:1-9


2. Elementen van het verbond 


a) Verklaring betreffende een wereldwijde verstrooiing van Israël (vs. 1); 


b) Het profeteert de bekering van Israël in de verstrooiing (vs. 2); 


c) Het belooft met het oog op de bekering, de wederkomst des Heeren (vs. 3);


d) De Heer zal in Zijn wederkomst het verstrooide Israël weer bijeen vergaderen en 
terugbrengen in hun eigen land (vs.3-5);


e) Het garandeert de wedergeboorte van het herstelde Israël (vs.6);


f) Het belooft oordeel over Israëls verdrukkers (Genesis 12:3; Deuteronomium 30:7);


g) Het garandeert grote zegen en welvaart voor het herstelde Israël in het beloofde land 	
(vs.8-9). 


De gang van Israël door de geschiedenis wordt uitvoerig beschreven in Deuteronomium 
28-30.
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VI. HET DAVIDISCH VERBOND  

1. Onvoorwaardelijk verbond – 2 Samuël 7:5-29

2. Elementen van het verbond


a) Een "huis" of nageslacht (koningshuis);

b) Een "troon" - koninklijk gezag; 

c) Een "koninkrijk" – gezagsgebied;

d) Deze drie dingen zijn voor "eeuwig";

e) Een voorwaarde: ongehoorzaamheid zal worden bestraft met kastijding, maar 

niet met opheffing van het verbond.


Nadat David voorstelde om een huis (tempel) te bouwen voor de Heere, liet de Heere David 
weten dat Hij voor David een huis zou bouwen. Een koninklijk huis, een dynastie. De 
primaire betekenis daarvan is dat vanaf David altijd iemand uit zijn nakomelingen (zaad) op 
zijn troon zou zitten. Dit Davidische koningshuis zou niet uitsterven, maar ook de troon niet 
verliezen. Weliswaar behoudt God Zich het recht voor om eventueel iemand van die troon te 
verwijderen, maar in dat geval zou een andere afstammeling van David die troon bezetten.  
 
Dit verbond is voor elke afstammeling van David voorwaardelijk. Dit verbond is voor het 
huis van David onvoorwaardelijk.  
 
In hoge mate bouwt dit verbond voort op de belofte van Genesis 49:10: "De schepter zal 
van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en 
Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn", inhoudend dat dus reeds sinds Juda sprake 
is van een schepter en koningschap, blijkbaar berustend niet bij Perez, van wie David 
afstamde, maar bij Zerah en zijn afstammelingen, die wij buiten de Bijbel tegenkomen in de 
wereldgeschiedenis. 


Dat dit basiselement van het Davidisch verbond niet algemeen wordt aanvaard, heeft geen 
Bijbelse grond, maar komt voort uit de constatering, dat men die troon van David sinds 
Zedekia en de Babylonische ballingschap van Juda uit het oog heeft verloren. De Bijbel zelf 
is hierin echter zeer beslist:


2 Samuël 7:12 - Zoon van David met bestendig huis en koninkrijk … (Salomo & Christus)

2 Samuël 7:16 - uw huis zal bestendig zijn … koninkrijk … stoel … tot in eeuwigheid 

2 Samuël 7:19 - van verre heen — for a great while to come — von fernen Zukünftigem 

2 Samuël 7:24 - Israël U bevestigd tot een volk in eeuwigheid … vgl. Jeremia 31:36 ev.

2 Samuël 7:26 - het huis van Uw knecht David zal bestendig zijn voor Uw aangezicht 

2 Samuël 7:29 - het huis van Uw knecht, dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij 

1 Kronieken 17 - bevestiging van 2 Samuël 7 

Psalm 89 - bevestiging van 2 Samuël 7; zie bijzonder vs. 31-36 

1 Koningen 2:4 - Indien … zo zal geen man u afgesneden worden van de troon Israëls 
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1 Koningen 2:45 - Salomo … de troon van David zal bevestigd zijn … tot in eeuwigheid 

1 Koningen 9:5 - Wel een troon, maar eventueel verworpen uit het land 

1 Koningen 11:35 - Jerobeam koning over Israël.…. 

	              Niettemin voortbestaan van de troon van David 

2 Kronieken 13:4 - het koninkrijk over Israël aan David gegeven tot in eeuwigheid,  
	            hem en zijn zonen (zoutverbond) 

2 Kronieken 21:7 - huis Davids niet verderven om des verbonds wil … met David … 

	             hem allen dage een lamp … te geven 

2 Kronieken 23:3 - gelijk als de Heere van de zonen van David gesproken heeft 

Psalm 132:11 - Indien … zullen ook uw zonen (meervoud!) tot in eeuwigheid op uw troon         

	        zitten  
 
En terwijl in de dagen van Jeremia juist een einde kwam aan de regering van het huis van 
David in Jeruzalem, laat de Heer weten dat op de troon van David niettemin geen 
troonopvolger zal ontbreken. En zijn tijdgenoot Ezechiël levert daaraan ook een bijdrage. 
Bestudeer nauwkeurig:


Jeremia 33:17 - David - een man —op de troon van het huis Israëls 

Jeremia 33:21-26 - David heeft een zoon op de troon over Abraham, Izak, Jakob,  

             zolang dag en nacht, etc. bestaan. 

Ezechiël 21:26 - Ik zal de nederige verhogen en de hoge vernederen. 

Ezechiël 21:27 - Ik zal die kroon omgekeerd omgekeerd omgekeerd stellen,  
	         totdat hij kome die recht heeft en Ik dat geven zal.


Een en ander impliceert dat de troon van het Davidische koningshuis door Jeremia en "des 
konings dochteren" (Jeremia 41:10; 43:6, 7; 44:14) gebouwd en geplant (Jeremia 1:10) is in 
Brittannië, waar wij het oudste koningshuis ter wereld vinden.  
 
De grondslag van het Britse Imperium werd gelegd door koningin Elizabeth, de laatste op 
de troon van het afzonderlijke Engeland. De eerste vorst van het gehele rijk was Jakobus 1, 
de Jakobus VI van Schotland. Toen deze in 1603 zijn plechtige intocht in Londen hield, trok 
hij de stad binnen door de Aldersgate. Op die poort was een beeltenis aangebracht, 
voorstellende … de profeet Jeremia met de inscriptie:


"Then shall there enter into de gates of this city kings and princes sitting upon the throne of 
David, riding in chariots and on horses, they and their princes, the men of Judah, and the 
inhabitants of Jerusalem; and this city shall remain forever" (Jeremia 17:25).  
 
De geschiedenis van de scepter van Juda en de troon van David buiten Jeruzalem valt 
echter buiten het bestek van deze cursus. Dat er in de dagen van Christus’ wederkomst een 
koninklijk "huis van David" zal zijn, blijkt uit Zacharia 12:12.
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3. De uiteindelijke koning zal zowel menselijk als Goddelijk zijn  

    Jesaja 7:13, 14; 9:5, 6.

 
4. Hoe het koninkrijk uiteindelijk zal worden opgericht


    Jesaja 11:10-12; Jeremia 23:3-8; 33:14-21; Ezechiël 37:22-28; Hosea 3:4,5; Micha 5:2.


5. Samenvatting van het verbond in het Oude Testament  

a) Het verzekert David van de voortzetting van zijn huis en troon van geslacht tot geslacht 	
tot de uiteindelijke komst van Christus als de ultieme Koning. 


b) Het verzekert David een onsterfelijk nageslacht, koningschap en koninkrijk in Zijn Zaad 	
of Zoon, Die zowel de Zoon van David als de Zoon van God is. 


Dat koninkrijk zal op aarde worden geopenbaard en is in de eerste plaats Israëlitisch. Het 
begint met het herstel van Juda (2 stammen) en Israël (10 stammen) in het land der belofte 
en het wordt later universeel over de gehele wereld (Zacharia 14:9).


6. Het Davidisch Verbond in het Nieuwe Testament  

a) Het verbond bevestigd aan de Maagd - Lukas 1:26-33; 

b) De Koning geboren in Bethlehem volgens Micha 5:1; Mattheüs 2:1-6; 

c) Het koninkrijk "nabij gekomen" - Mattheüs 3:1, 2; 4:17; 10:5-7;

d) De koning komt "zachtmoedig" en "nederig" volgens Zacharia 9:9; Mattheüs 21:1-5.

e) De verwerping van het koninkrijk zichtbaar - Mattheüs 11:16-30; 12:14-21, 41, 49. 

f) De verborgen vorm van het koninkrijk aangekondigd - Mattheüs 13;

g) De Gemeente van het Nieuwe Verbond aangekondigd - Mattheüs 16:13-21; 

h) De Koning verschijnt voor Jeruzalem - Mattheüs 21:1-5;

i) De Koning verworpen, gekruisigd en opgewekt - Johannes 19:14,15;  

Handelingen 2:29-32;

j) De Koning zal wederkeren en Zijn troon op aarde oprichten - Handelingen 1:11;  

15:16, 17; 4:24-28. Vergelijk Psalm 2:1-12; Openbaring 20:1-6.


7. Samenvatting van het verbond in het Nieuwe Testament 

Jezus Christus is als mens de erfgenaam van het oude koninkrijk van David, Zijn stamvader 
naar het vlees. Dat koninkrijk is Israëlitisch en zichtbaar. Het zal worden hersteld en 
geopenbaard door Gods macht! Zijn voornaamste kenmerken bestaan uit "gerechtigheid" 
en "vrede". Onder de heerschappij van Jezus Christus zal het zich uitstrekken over de 
gehele aarde en meer dan duizend jaar voortduren.  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Handelingen 15:16: "Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de 
tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder 
opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten".


Amos 9:11: "Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik 
zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze 
bouwen, als in de dagen van ouds;"


De wederkomst van Christus in heerlijkheid houdt niet in de oprichting van een koninkrijk, 
maar:


a. de openbaring van het (verborgen) Koninkrijk Gods (koninkrijk der Hemelen);

b. de restauratie van het (vervallen) Koninkrijk van David.


VII. HET NIEUWE VERBOND 

1. Onvoorwaardelijk verbond - Hebreeën 8:6-13;


2. Het nieuwe verbond in profetie - Jeremia 31:31-34;  

3. Het nieuwe verbond is gefundeerd op het offer van Christus - 

    Mattheüs 26:27, 28; 1 Korinthe 11:25; Hebreeën 9:11-14; 8:6-13; 10:4-23

 
4. Hoewel in de eerste plaats beloofd aan Israël, hebben Christenen thans deel  
    aan de zegeningen van het Nieuwe Verbond - Hebreeën 10:11-22; Efeze 2:11-20


5. Israël zal nog worden gebracht onder het Nieuwe Verbond - Ezechiël 20:34-37;  
   Jeremia 23:5, 6; Romeinen 11:25, 27.


ALLE VERBONDEN KOMEN SAMEN IN CHRISTUS 

1. Hij is het "zaad der Vrouw" en de Overwinnaar van de satan in het Adamitisch 
Verbond.


2. Als mens kwam Hij onder de levensvoorwaarden van het Noachitisch Verbond.


3. Hij was het "Zaad", aan Wie beloften werden gegeven onder het Abrahamitisch 
Verbond - Genesis 22:18; Galaten 3:16.


4. Hij droeg de vloek van het Mozaïsch Verbond.


5. Christus is de Herder, Die Zijn verstrooide schapen zal terugbrengen in het 
beloofde land - Johannes 8:46; 19:4.
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6. Hij is het "zaad", de Erfgenaam en de komende Koning onder het Davidisch 
Verbond - Lukas 1:31-33.


7. Hij is Borg en Middelaar (Hogepriester) van het Nieuwe Verbond  
- Hebreeën 7:22; 8:6; 9:15; 12:24.


___________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 12) 

1) Noem de zeven grote verbonden, die God met mensen heeft gesloten.


2) Wat is het verschil tussen een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk verbond? 


3) Beschrijf hoe Genesis 15:1-18 een onvoorwaardelijk verbond illustreert.


4) Uit welke elementen bestaat het verbond met Noach?


5) Wat beloofde het verbond met Abraham?


6) Welke zijn de elementen van het verbond met David?


7) Toon aan hoe alle verbonden samenkomen in Christus.
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Les 13 - DE PENTATEUCH 
 
Hoofdstuk 1 DE PENTATEUCH 

De "Pentateuch” (vijfvoudig boek) wordt vaak aangeduid door "De Wet" of zonder meer 
door "Mozes" (Lukas 16:29, 31; Johannes 5:45, 46; Romeinen 10:4, 5). Zij werd door Mozes 
geschreven (zie les 1). 


Deze vijf boeken van Mozes zijn in de eerste plaats zuiver geschiedkundig. Maar de 
geschiedenis gaat zowel over personen als over gebeurtenissen en is daarom voor een 
groot deel biografisch. In deze geschiedenissen ligt de Wet besloten, zowel de morele als 
de ceremoniële wet. In de wet, de geschiedenissen en de biografieën liggen de "typen" 
verborgen. 


In de vijf boeken van de Pentateuch vinden wij een voortschrijdende openbaring van God 
en van Zijn plannen. Deze openbaring heeft plaats door Zijn daden, Zijn namen, Zijn directe 
mededelingen door woorden, en Zijn theofanieën (verschijningen van God in zichtbare 
gedaante). De "Pentateuch” moet dan ook op de volgende wijze worden bestudeerd:


1. Historisch 
U dient de boeken in volgorde te lezen en zich vertrouwd te maken met de historische en 
verhalende stof. Let daarbij nog niet op de typologische en leerstellige waarheden, behalve 
als dat noodzakelijk mocht blijken voor het volgen van het verhaal. Prent de gebeurtenissen 
in volgorde goed in uw hoofd, op een brede panoramische wijze, alsof het onderwerp van 
uw studie een les vaderlandse geschiedenis betreft.


2. Biografisch  
Bestudeer de geschiedenissen van de mensen die in de Pentateuch voorkomen, alsof zij 
moderne staats- of krijgslieden waren.


3. Analytisch 
Elk boek is uit zekere samenstellende delen opgebouwd, zoals ook een groot bouwwerk uit 
verschillende delen bestaat. Het is van groot belang om de structurele indeling van elk boek 
te kennen.


4. Geestelijk  
Elke andere studie kan slechts als inleiding dienen tot deze studie. U gaat nu de boeken 
bestuderen in hun geïnspireerd en Goddelijk karakter, als openbaringen van God, van Zijn 
wegen en wil.


Dit betekent een enorme verandering in de methode van studie. De ijver is niet minder 
geworden, maar met ijver alleen bereiken we niets in dat opzicht. Het grote beginsel is hier: 
"Niemand weet wat in God is, dan de Geest Gods". Oog, oor en hart zijn niet in staat om 
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geestelijke waarheden te vatten. Alles is uitsluitend een kwestie van openbaring - 1 Korinthe 
2:9-14. 


De middelen om te komen tot kennis der waarheid zijn:


1) Biddende afhankelijkheid van de verlichting van de Heilige Geest - Psalm 119:12, 18; 1 
Johannes 2:27.


2) Biddende overdenking van elk vers en van het gebruik dat er van gemaakt wordt elders 
in de Bijbel, speciaal in het Nieuwe Testament.


Bijvoorbeeld: Genesis 21 vergelijken met Galaten 4:22-31. Dat is "het geestelijke 
met het geestelijke samenvoegen" (1 Korinthe 2:13). Wij noemen dat "Schrift met 
Schrift vergelijken". Dat is de kern van ware Bijbelstudie.
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Les 14 - GENESIS 

IN DEN BEGINNE (Genesis 1:1) 

Het boek "Genesis" is het boek van het begin. Het woord zelf duidt dat al aan, want 
"genesis" betekent "wording" of "oorsprong". Dit woord geeft de verhouding aan van het 
eerste Bijbelboek tot de andere Bijbelboeken. 


In Genesis worden alle dingen, zowel de stoffelijke als de morele, door directe openbaring, 
door illustratie of door typen tot hun oorsprong teruggevoerd. Genesis wordt wel eens de 
"Kiem van de Bijbel" genoemd, omdat alle belangrijke heilswaarheden daarin "in kiem-
vorm" te vinden zijn. In de rest van de Bijbel komen de "kiem-waarheden" van Genesis tot 
verdere wasdom en bloei. Daarom is dit boek zo uitermate belangrijk!  
 
In Genesis vinden wij niet alleen het begin van de schepping en van het plantaardig, dierlijk 
en menselijk leven, maar ook het begin van alle instellingen en verhoudingen in de 
menselijke samenleving. Zoals daar zijn:


1. Het begin van het geschapen heelal - Genesis 1:1

2. Het begin van de mens - Genesis 1:27

3. Het begin van de sabbat - Genesis 2:2-3

4. Het begin van het huwelijk - Genesis 2:22-24

5. Het begin van de zonde - Genesis 2:16, 17 en 3:6, vgl. 1 Johannes 3:4 

6. Het begin van offerande en verlossing - Genesis 3:21; Jesaja 61:10

7. Het begin van profetie - Genesis 3:15

8. Het begin van menselijke heerschappij - Genesis 9:1-6

9. Het begin van de naties - Genesis 11

10. Het begin van Israël (het uitverkoren volk) - Genesis 12:1-3


I. HISTORISCH 

Het boek Genesis begint met het verslag over de schepping van het heelal, en de schrijver 
heeft voor dit verslag maar één enkele zin nodig: "In den beginne schiep God de hemel en 
de aarde". Eenvoudiger en korter kan het al niet! Hoe en wanneer God hemel en aarde 
geschapen heeft, wordt ons niet geopenbaard. We vinden slechts de vermelding van het 
blote feit dat God alle dingen geschapen heeft, hoe lang dat overigens ook geleden mag 
zijn.  
 
Genesis 1:1 heeft betrekking op de oorspronkelijke schepping, die wij "oerschepping" 
noemen. Deze "oerschepping" werd door God tot stand gebracht in een ver verwijderd 
datumloos verleden, dat eventueel voldoende ruimte biedt voor al de geologische eeuwen, 
die volgens de moderne wetenschap gepasseerd zouden moeten zijn.  

De hemel en de aarde van de oer-schepping zijn ten onder gegaan. Tussen de oer-
schepping van Genesis 1:1 en de "woeste en ledige en duistere" aarde van vers 2 ligt een 
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periode van onbekende lengte. De uitdrukking (letterlijk) "de aarde nu was (werd) woestheid 
en ledigheid en duisternis" is geen beschrijving van het voltooide scheppingswerk van vers 
1.


Wij moeten ook op grond van o.a, 2 Petrus 3:5-7 concluderen, dat tussen Genesis 1:1 en 
Genesis 1:2 een of andere grote pré-Adamitische catastrofe heeft plaats gehad, die de 
wereld in de verschrikkelijke chaotische toestand gebracht heeft, welke beschreven wordt 
door de woorden "woestheid en ledigheid en duisternis".


Er zijn enkele aanwijzingen in de Schrift dat de ondergang van de oerschepping van 
Genesis 1:1 verband houdt met de morele val van de duivel en zijn engelen. Zie Ezechiël 
28:1215 en Jesaja 14:9-14.


Deze ondergang wordt als oordeel door God in het Nieuwe Testament 
aangeduid als "de nederwerping der wereld", volkomen ten onrechte vertaald 
met "grondlegging der wereld" (Mattheüs 13:35; 25:34; Lukas 11:50; Johannes 
17:24; Efeze 1:4; Hebreeën 4:3; 9:26; 1 Petrus 1:20; Openbaring 13:8; 17:8). 

Hoe het ook zij, het is ons wellicht niet toegestaan om in het verre, mysterieuze verleden 
dieper door te dringen. Wel wordt ons medegedeeld hoe God deze oude wereld - na die 
grote catastrofe - herstelde en in gereedheid bracht tot woonplaats voor de mens, en hoe 
Hij de mens schiep en hem op aarde stelde om zijn Maker te verheerlijken.


Vanaf vers 3 hebben wij een verslag van Gods werkzaamheid in "de zes dagen" om de 
"woeste, ledige en duistere" aarde te herstellen, te vernieuwen en bewoonbaar te maken 
voor de mens.  
 
De geschiedenis begint met de komst en de verschijning van de mens op het wereldtoneel. 
In deze zin omvat het boek Genesis een periode van ongeveer 2500 jaren van menselijke 
geschiedenis. 


De tijd-indeling is als volgt: 
- Van Adam tot de Zondvloed	 	 	 1656 jaren

- Van de Zondvloed tot de roeping van Abraham	 427 jaren

- Van de roeping van Abraham tot de dood van Jozef  	 286 jaren


De belangrijkste historische gebeurtenissen zijn:

- De toebereiding van de woeste en ledige aarde voor organisch leven 

- De schepping van de mens

- Zijn val uit de staat van onschuld

- Zijn verlossing door offers

- Het Verbond met Adam

- De zondvloed van Noach

- Het Verbond met Noach
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- De roeping van Abraham

- Gods verbond met Abram, Izak en Jakob

- Het vertrek van de gehele Hebreeuwse familie naar Egypte.  

 
De moraal van deze lange geschiedenis is het droevig en hopeloos falen van de mens, 
onder welke omstandigheid hij ook leefde en onder welke verantwoordelijkheid God hem 
ook stelde. Het boek begint met de vermelding van de schepping van de mens in een 
paradijs van ongekende schoonheid en het eindigt met de veelbetekenende woorden: 
"een (lijk)kist in Egypte".


II. BIOGRAFISCH 

Van het grote aantal levensbeschrijvingen, die in dit boek voorkomen, zijn die van de 
volgende personen de belangrijkste: Adam, Eva, Kaïn, Abel, Henoch, Noach, Abraham, 
Sara, Izak, Ismaël, Jakob, Ezau en Jozef. U dient de geschiedenissen van deze aartsvaders 
en alle vermelde bijzonderheden en gebeurtenissen in hun levens zo nauwkeurig te 
bestuderen, dat u in staat bent om uit uw hoofd een uitvoerige levensbeschrijving van deze 
mensen te geven.


III. ANALYTISCH 

Wij kunnen het boek Genesis verdelen in vijf delen:


1. De schepping - 1:1-2:25

2. De val, het oordeel en de verlossing - 3:1-4:7

3. De geschiedenis der twee zaden, Kaïn en Seth, tot de zondvloed - 4:8-7:24 

4. Van de zondvloed tot Babel - 8:1-11:9

5. Van de roeping van Abraham tot de dood van Jozef - 11:10-50:26


IV. GEESTELIJK 

We treffen weinig expliciete leerstellige waarheden in het boek Genesis aan. De waarheid 
Gods wordt ons geopenbaard in typen, beloften en handelingen.


1. U dient bijzondere aandacht te schenken aan die gedeelten die de persoonlijkheid van 
God illustreren. Zijn eeuwigheid, heiligheid, macht, weldadigheid, wil, haat jegens de 
zonde, liefde voor de zondaar.


2. Volg nauwkeurig de lijn van de Messiaanse beloften: Genesis 3:15; 12:3; 17:15, 16; 
21:12; 22:18; 25:23; 28:13,14; 49:10.


3. Bestudeer zorgvuldig het Abrahamitisch Verbond, dat bevestigd werd aan Izak en 
Jakob. Genesis 12:1-3; 13:14-17; 15:1-6; 17:2-22; 22:15-18; 28:10-14.
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In dit verband vinden wij de volgende beloften:


1. Aardse zegeningen - een land, rijkdom, beschaving, enz.

2. Een aards zaad, even talrijk als het "stof der aarde" (13:16; Johannes 8:33, 37).

3. Een hemels zaad, even talrijk als "de sterren des hemels" (15:5).  

Vervuld in alle tegenwoordige gelovigen  
(Romeinen 2:28, 29; 4:16; Romeinen 9:6-8; Galaten 3:29).


4. Geestelijke beloften, zoals "Ik zal u zegenen … en tot een zegen stellen".

5. De belofte van de Messias, die volgens andere Schriftgedeelten in een bijzondere 

verhouding zal staan, enerzijds tot het aardse zaad van Abraham en anderzijds tot zijn 
geestelijk zaad.


Opmerking:  
De algemeen voorkomende leer dat Israël voor eeuwig is terzijde gezet, omdat zij hun 
Messias verworpen hebben, en dat de Christenen sindsdien en voor eeuwig de erfgenamen 
van de Joodse beloften zijn, mist elke Bijbelse grond. Israël heeft als volk een geheel eigen 
plaats in Gods heilsplan en gaat als zodanig nog een grote en wonderbare toekomst 
tegemoet.


De Christenen, als het hemels zaad van Abraham, mogen aanspraak maken op de 
geestelijke zegeningen, die God aan Abraham heeft beloofd. De Gemeente heeft, als het 
lichaam van Christus, ook haar eigen positie in Gods heilsplan en daarom tevens haar eigen 
beloften en toekomst. Ze wordt in de oudtestamentische geschriften niet expliciet 
gevonden, en was voor die mensen en in die eeuwen verborgen in God (Efeze 3:5, 9, 10; 
Romeinen 16:25; Kolossenzen 1:26, 27).


V. TYPOLOGISCH 

Het boek Genesis is zeer rijk aan "typen". Wij geven hieronder een lijst van de voornaamste 
typen.


1. Typologische personen 

Adam 	 	 type van Christus  
Eva 	 	 type van de Gemeente uit Christus  
Kaïn en Abel 	 vleselijk tegenover geestelijk = religie tegenover geloof 

Henoch 	 	 type van de komende opname en verheerlijking van de Gemeente 

Noach	 	 type van het toekomstige overblijfsel van Israël  
Lot	 	 type van een wereldsgezinde gelovige  
Melchizedek 	 type van Christus als Priester-Koning  
Hagar en Sara	 Wet tegenover Genade  
Ismaël en Izak 	 Vlees tegenover Geest = slavernij tegenover vrijheid 

Abraham	 	 type van de Vader  
Izak 	 	 type van de Zoon  
Eliëzer 	 	 type van de Heilige Geest  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Rebekka 	 	 type van de bruid  
Jozef 	 	 type van Christus in Zijn vernedering en verhoging


2. Typologische zaken en gebeurtenissen 

De Zon 	 	 type van Christus  
De Maan	 	 type van de Gemeente/Israël  
De Sterren	 	 typen van de heiligen  
De Zeven dagen 	 typen van de bedelingen  
De Sabbat 		 type van geestelijke rust  
Rokken van vellen 	 type van toegerekende gerechtigheid 

Abels Lam 		 type van Golgotha  
De Zondvloed 	 type van oordeel  
De Zondvloed 	 type van wedergeboorte (1 Petrus 3:21)  
De Ark 	 	 type van Christus en de Gemeente  
De Raaf 	 	 type van de oude natuur  
De Duif 	 	 type van de nieuwe natuur = Heilige Geest 

Vuur van Sodom 	 type van het laatste oordeel  
De Ram (22) 	 type van Christus als Plaatsvervanger 

Egypte	 	 type van de wereld  
 
In al deze typen liggen waarheden verborgen, die u nauwkeurig dient te bestuderen.  
Wij willen hier slechts volstaan met te wijzen op enkele opvallende typen van Christus.


VI. TYPEN VAN CHRISTUS 

Onze Heer Zelf heeft ons de sleutel gegeven voor alle Christologie (leer over de Persoon 
van Christus) in het Oude Testament. In Zijn gesprek met de Emmaüsgangers (Lukas 
24:27-44) verdeelde Hij "hetgeen over Hem geschreven was" in twee groepen:


1) wat geschreven was over Zijn lijden;

2) wat geschreven was over Zijn heerlijkheid.


De apostel Petrus zegt ons dat de Geest van Christus in de oudtestamentische schrijvers 
"getuigde van (1) het lijden, dat op Christus komen zou en (2) de heerlijkheid daarna 
volgende" (1 Petrus 1:11). Wij mogen dus verwachten in "al de Schriften" zowel een lijdende 
Christus als een verheerlijkte Christus te zullen vinden; een Christus, vernederd en 
verworpen, en een Christus, verhoogd en verheerlijkt.  
 
De typen van Christus zullen wij behandelen in de volgorde, zoals zij in Genesis voorkomen; 
u dient daarbij zelf uit te maken, tot welke van bovengenoemde groepen zij behoren. Tevens 
dient u de daarbij behorende nieuwtestamentische Schriftplaatsen zelf op te zoeken.
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1. Christus, het Licht der Wereld - Genesis 1:3 

2. Christus, de Zon der gerechtigheid - Genesis 1:16; vgl. Maleachi 4:2. 

Opmerking:  
Christus zal als de "Zon der gerechtigheid" verschijnen in Zijn wederkomst. Moreel bevindt 
de wereld zich thans in de toestand tussen Genesis 1:3 en Genesis 1:16. De zon werd nog 
niet gezien, maar het licht was er. Ook Christus wordt in deze tijd niet gezien, maar het licht 
is er door het Evangelie. Het "kleine licht", de maan, is een duidelijk type van de Gemeente, 
want zoals de maan in de nacht het licht van de zon weerkaatst, zo weerkaatst de 
Gemeente in de nacht van deze wereld het licht van Christus.  
 
De "sterren" zijn typen van de persoonlijke heiligen, die gesteld zijn tot "lichten in de 
wereld" (Filippenzen 2:15, 16). In de wereld is het vandaag nacht. Maar in die nacht laten de 
gelovigen hun licht schijnen door hun getuigenis.


3. Christus, de laatste Adam, de Tweede Mens, voorafgeschaduwd in de eerste 
mens, Adam - Genesis 1:27-28; 2:7-15 

Zoals Adam het hoofd van de oude schepping is, zo is Christus het Hoofd van de nieuwe 
schepping. Alle mensen zijn óf "in Adam" óf "in Christus" - 1 Korinthe 15:22, 45-477; 
Romeinen 5:12-19.


4. Christus, de Gerechtigheid Gods - Genesis 3:21 

In de Schrift is een "kleed" telkens weer een symbool van "toegerekende gerechtigheid" - 
Jesaja 61:10; 64:6; Job 29:14; Openbaring 19:7, 8, enz. Eer de schuldige naaktheid van 
Adam en Eva bekleed kon worden met "rokken van vellen", moest eerst het leven van een 
onschuldig dier geofferd worden.Wij hebben hier een duidelijke heenwijzing naar het 
plaatsvervangend lijden en sterven van Christus als Losser.


Een andere heenwijzing naar het lijden van Christus vinden wij in de Messiaanse belofte, de 
zogeheten moederbelofte: "Gij zult het de hiel vermorzelen" - Genesis 3:15.


5. Christus, het Lam Gods - Genesis 4:4 

Dit is het steeds weer terugkerende type van het plaatsvervangend lijden en sterven van de 
Messias. In de volgende Bijbelboeken zullen wij voortdurend het lam vinden als een type 
van "het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Een lam is een 
passend symbool voor de onschuld en de zondeloosheid van de Heere Jezus (Jesaja 53:7; 
Lukas 23:9; 1 Petrus 1:19; Openbaring 5:12, 13).


6. Christus, de Ark des Behouds voor Zijn volk - Genesis 6:1-8:16; Hebreeën 11:7 

Strikt genomen spreekt dat Schriftgedeelte over de bewaring in de "Grote Verdrukking"  
(Mattheüs 24:21, 22) van het overblijfsel van Israël, dat zich tot de Heere bekeren zal, nadat 
de Gemeente (waarvan Henoch een type is), opgenomen is, om de Heer tegemoet te gaan. 
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Zoals Henoch vóór de zondvloed werd opgenomen, zo zal ook de Gemeente vóór "de Grote 
Verdrukking" worden opgenomen (Genesis 5:22-24; 1 Thessalonicenzen 4:15-17; Hebreeën 
11:5; Jesaja 2:10, 11; 26:20, 21).  

Maar de ark is als type ook van toepassing op de tegenwoordige positie van de gelovige "in 
Christus" (Efeze 1 en 2). Wij vestigen er uw aandacht op dat het woord, vertaald door 
"bepekken" in Genesis 6:14 hetzelfde woord is, dat in Leviticus 17:11 vertaald is door 
"verzoenen". Het Hebreeuwse woord is "kafar" en betekent letterlijk "bedekken". Het is 
door verzoening dat wij bewaard worden voor de wateren des oordeels en dat onze positie 
"in Christus" zo veilig en zeker is.


7. Christus, Priester naar de ordening van Melchizedek - Genesis 14:18-20;  
Hebreeën 7 

Dit type is alleen van toepassing op het priesterlijk werk van Christus in de opstanding, 
omdat Melchizedek "na het slaan der koningen" de beelden van nieuw leven voortbrengt: 
brood en wijn.


De uitdrukking "naar de ordening van Melchizedek" (Hebreeën 6:20, enz.) wijst op de 
onveranderlijkheid en onvergankelijkheid van Christus’ priesterschap. Het Aäronitische 
priesterschap werd telkens weer onderbroken door de dood van een hogepriester. Christus 
is Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, wat betreft de onvergankelijkheid van 
Zijn priesterschap; maar Hij is Hogepriester naar het voorbeeld van Aaron, wat betreft Zijn 
tegenwoordig priesterlijk werk "in het ware heiligdom" (d.i. de hemel zowel als het Nieuwe 
Verbond - Hebreeën 9) ten behoeve van Zijn volk. Bovendien was Melchizedek zowel 
Priester als Koning en derhalve een passend type voor de grote Priester-Koning Jezus 
Christus.


Dat Melchizedek niemand anders was dan de Heer Zelf, blijkt in elk geval uit wat over Hem 
gezegd wordt in Hebreeën 7. Maar het is natuurlijk ook de enige verklaring voor het feit dat 
Abraham Hem tienden gaf (Genesis 14:20) en zich daarmee aan Hem onderwierp.


8. Christus, de gehoorzame Zoon, voorafgeschaduwd in Izak - Genesis 21 en 22. 

Nimmer lezen wij van Izak dat hij iets deed uit eigen wil of op eigen initiatief. Het was zijn 
vader, Abraham, die zijn levensloop bepaalde. Zie Johannes 5:30; 6:38. De belangrijkste 
kenmerken van dat type zijn:  

1) In zijn geboorte was Izak een type van Christus 
h) Hij was lang tevoren beloofd. 

i) Hij werd lang en vurig verwacht. 

j) Hij werd op bovennatuurlijke wijze geboren (uit de onvruchtbare).

k) Hij was de eniggeboren Zoon der belofte.

l) Zijn naam werd reeds vóór zijn geboorte bepaald. 
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2) In zijn offer was Izak een type van Christus 
a) De vader offerde zijn enige zoon (vgl. Jesaja 53:10). 

b) Izak was evenals de Heere Jezus gehoorzaam tot de dood. 

c) Izak droeg evenals de Heere Jezus het hout naar de plaats van het offer.


3) Izak werd (bij gelijkenis) zoals Jezus uit de doden opgewekt – Hebreeën 11:19 

4) Beiden verwierven zich een bruid - Genesis 24 

9. Jozef als beeld van Christus 

Dat Jozef een type van buitengewone schoonheid is, dat heen wijst naar de vernederde en 
de verhoogde Heiland, wordt door iedere Bijbelkenner erkend.


1) Jozef, de geliefde zoon 
d) Geliefd door de vader - Genesis 37:3 vgl. Mattheüs 3:17; Kolossenzen 1:13 

e) Geëerd door de vader - Genesis 37:3 vgl. Johannes 5:37; 3:35 

f) Neemt de eerste plaats in Gods plannen in - Genesis 37:5-11; Hebreeën 1:2; 

Efeze 1:9-10

g) Boodschapper van de vader - Genesis 37:13-14; vgl. Jesaja 42:1; Lukas 4:18; 

Hebreeën 1:1-2


2) Jozef, de verworpen slaaf  
a) Gehaat door zijn broers - Genesis 37:4. vgl. Johannes 15:25 

b) Verkocht door zijn broers voor 20 zilverlingen - Genesis 37:27-28; vgl. 

Mattheüs 27:9 

c) Lijden en beproeving - Genesis 37:23, 24; 42:21; Genesis 39:7, 12, 20 

d) Dood (in voornemen en in beeld). Jozef werd als dood beschouwd - Genesis 

37:31-34; 42:13,18; 44:20 Zo stierf Christus in werkelijkheid voor ons.


(3) Jozef, de verheerlijkte Redder  
a) Verheerlijkt als de wijsheid en de kracht Gods tot behoud.  

Zie Genesis 41:38, 39 en Jozefs nieuwe naam (41:45).  
Hij voorziet de wereld van brood (41:57).  
Hij regeert het land (41:40; 47:14-26).  
Zo ook Christus (1 Korinthe 1 :24; Hand.5:31; Johannes 6:51; 5:22). 


b) Verheerlijkt aan de rechterhand van de Troon;  
Zie Genesis 41:39-44; Vgl. Efeze 1:20; Hebreeën 1:3). 


c) Verheerlijkt onder zijn broers - zie Genesis 42:6; 43:26.  
Hij wordt de behouder van Israël (47:11, 12).  
Hij vervult Gods wonderbaar plan (45:5-19)  
Dit alles is van toepassing op Christus (Openbaring 1:7; Jeremia 23:5, 6; Efeze 1:9, 10).
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IV. AUTEURSCHAP 

De uitdrukking "ele toldoth" komt in Genesis 11 maal voor, en wordt vertaald met "dit zijn 
de geboorten"; "dit is … geslacht" (5:1); "dit zijn de geschiedenissen" (37:2).  

De handboeken geven als betekenis van "toldoth": geschiedenis of voortbrengsel. In onze 
Bijbels wordt de uitdrukking beschouwd als het opschrift boven wat volgt, maar in 
werkelijkheid is het de onderschrijving of ondertekening van het voorafgaande. Genesis 
37:2 zegt: "Dit zijn de geschiedenissen van Jakob", maar wat volgt is de geschiedenis van 
Jozef! De uitdrukking "ele toldoth van Jakob" is daarom de afsluiting van de geschiedenis-
sen, zoals opgetekend onder de verantwoordelijkheid van Jakob. Daardoor ontstaat een 
natuurlijke indeling van het boek, volgens onderstaand schema:  

DEEL 1: de Heer zelf 1:1-2:4a

Het "1e scheppingsverhaal".  
De Godsnaam Elohim. Wegens afwezigheid van de Naam is de afsluiting blijkbaar 
geschreven of geciteerd door de Heer Zelf. Zon en Maan hebben nog geen namen.  
 
DEEL 2: Adam 2:4b-5:1a  
Begint met noemen van de "afstammelingen" van God.  
Begint met het "2e scheppingsverhaal", waarin de dingen benoemd worden.  
De Godsnaam Jehovah. Besluit met de achtste generatie: Jabal, Jubal, Tubal Kaïn.  
Deze generatie leefde kort voor Adams dood!  
 
DEEL 3: Noach: 5:1b-6:9a  
Begint met afstammelingen van Adam; dood van Adam. 

Eindigt met de geboorten van Sem, Cham en Jafeth: 5:32 

Eindigt met noemen van de verwording van de mens.  
 
DEEL 4: Zonen van Noach: 6:9b-10:1  
Begint met afstammelingen van Noach.  
Begint met herhaling laatste zin van deel 3 (6:8, 9). 

Zondvloed-geschiedenis. Eindigt met de dood van Noach.  
 
DEEL 5: Sem: 10:2-11:10a  
Begint met de afstammelingen der zonen van Noach tot de 5e generatie.  
Sem overleefde de laatst genoemde generatie (zonen van Joktan).  
Eindigt met de torenbouw van Babel en verwording van de mens.  
(Let ook op 10:19: Sodom en Gomorra waren in de dagen van Mozes al verwoest!)  
 
DEEL 6: Terah: 11:10b-27a  
Begint met afstammelingen van Sem.  
Dood van Sem. Eindigt met geboorte van Abram, Nahor en Haran.  
Terah leefde tot Abram 75 jaar oud was (11:32; 12:4).  
Indien hij 11 jaar langer geleefd had, zou hij Ismaëls geboorte beschreven kunnen hebben. 
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Nu echter niet. Dit deel eindigt dus kort voor de dood van Terah!  

DEEL 7: Ismaël: 11:27b-25:12 

Begint met afstammelingen van Terah (11:27b); dood van Terah. Volledige geschiedenis van 
Abraham. Eindigt met de plaats van afsluiting 25:11. Let op: 


14:2 - Bela, dat is Zoar 

14:3 - Het dal Siddim, dat is de Zoutzee 

14:7 - En-Mispat dat is Kades 14:8 Bela, dat is Zoar 

14:15 - Hoba, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus 

14:17 - Het dal Schave, dat is het Koningsdal 

16:14 - Lachai-Roi, tussen Kades en Bered 

23:2 - Kirjath-Arba, dat is Hebron in Kanaän (Wist Israël niet dat Hebron in Kanaän lag?) 

23:19 - Machpela-Mamre-Hebron-Kanaan (Zie commentaar 23:2) 


Deze toevoegingen moeten dus buiten Kanaän geschreven zijn. De eerstgenoemde oude 
namen komen alleen hier voor! De nieuwere namen als commentaar van Mozes.  
 
DEEL 8: Izak: 25:13-19a  
Begint met afstammelingen van Ismaël (25:13).  
Dood van Ismaël (57 jaar voor de dood van Izak!). Izak leefde lang genoeg om de genoemde 
afstammelingen van Ismaël geboren te zien worden. Eindigt dus kort voor de dood van Izak.  
 
DEEL 9: Ezau: 25:19b-36:1 

Begint met afstammelingen van Izak; Geschiedenis van Jakob; Eindigt met dood van Izak 
(35:29). Let op: 35:19 Efrath, dat is Bethlehem.  
 
DEEL 10: Ezau: 36:3-9 

Kort Postscriptum van Ezau en verdere geschiedenis van Ezau. Eindigt met "Ezau is Edom" 
en plaats van afsluiting.  
 
DEEL 11: Jakob: 36:10-37:2a  
Bevat de afstammelingen van Ezau en verdere geschiedenis van Ezau door Jakob. Eindigt 
net als deel 10 met Ezau = Edom en met plaats van afsluiting.  
 
DEEL 12: Mozes?: 37:2-Eind. 

Geschiedenis van Jozef.  
 
Hoewel het boek de sporen draagt van redactioneel werk, dat moet worden toegeschreven 	
aan Jozef en Mozes, en wellicht in laatste instantie aan Ezra, is Genesis dus oorspronkelijk 	
geschreven door tijdgenoten die schreven uit persoonlijke ervaring en uit de eerste hand. 	
Alle delen eindigen inderdaad vóór de dood van de genoemde personen.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 14) 

4) Maak een lijst van de dingen, instellingen, enz, die in Genesis hun begin hebben. 


5) Wat was de morele toestand van Adam en Eva vóór de zondeval?


6) Wat was hun positie op de aarde?


7) Werd de Wet der Tien Geboden aan hen gegeven?


8) Welke zonde begingen zij?


9) Wie zette hen daartoe aan?


10) Welk bewijs hebben wij in het Nieuwe Testament dat de satan de verleider was?


11) Hoe trachtten zij zich geschikt te maken om voor Gods aangezicht te verschijnen?


12) Welk bewijs gaf Adam van zaligmakend geloof? (Zie Genesis 3:20).


13) Op welke wijze beeldde God Zijn verlossingsplan aan Adam en Eva uit?


14) Waarom werd Abels offer aangenomen en Kaïns offer verworpen? (Hebreeën 11:4).


15) Kent de Schrift bloedeloze offers?


16) Hoe kan het boek Genesis worden ingedeeld?


17) Geef twee verzen die wijzen op de persoonlijkheid van God.


18) Geef twee verzen die Zijn heerlijkheid bewijzen.


19) Geef twee verzen die Zijn liefde voor de zondaar tonen.


20) Wat was het eerste "algemene oordeel"?


21) Waarom kwam dat oordeel?


22) Welk verbond maakte God met Noach?


23) Wat was het tweede algemene oordeel?


24) Welk verbond maakte God met Abraham?


25) Wie was Abrahams eerstgeborene?


26) Wie was Abrahams erfgenaam?


27) In welk opzicht waren deze twee kinderen typen?


28) In welke opzichten is Izak een type van Christus?


29) Vermeld het onderscheid tussen het aardse en hemelse zaad van Abraham.


30) Tot welk van deze twee zaden behoort Izak?
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31) Tot welk van deze twee zaden behoort Paulus?


32) Welke twee klassen van typen en profetieën betreffende Christus vinden wij in het Oude 
Testament?


33) In welk opzicht is de zon een type van Christus?


34) In welk opzicht is Adam een type van Christus?


35) Geef de voornaamste oudtestamentische voorbeelden van het lam als een type.


36) Hoe was de ark een type van Christus?


37) Wie was Melchizedek?


38) In welke opzichten was Jozef een type van Christus?
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Les 15 - EXODUS 

SLEUTELWOORD "Verlossing" - Exodus 3:7, 8; 6:3-7 

In dit tweede Bijbelboek vinden wij het historisch verslag van de verlossing van het 
uitverkoren volk uit de slavernij van Egypte. De verlossing van Israël uit de macht van Farao 
en Egypte is een duidelijk type van onze verlossing uit de slavernij van satan en zonde en 
wet. Bij de bestudering van het boek zal blijken, dat "verlossing":


1. geheel van God is. - Israël was hulpeloos en hopeloos in de macht van Farao in Egypte. 
Egypte is een beeld van de wereld en Farao is een type van de overste dezer wereld.  

2. door één persoon tot stand komt. - Mozes, die Israël verloste uit de slavernij van 
Egypte, is een type van Christus, Die ons verloste uit de slavernij van zonde en wet.  

3. door bloed teweeggebracht wordt. - Het bloed is de losprijs (1 Petrus 1:18) en de 
verzoening voor de zonde. - (Leviticus 17:11; 4:33-35).


4. door macht verwezenlijkt wordt. - Als het bloed gestort is, kan God, zonder aan Zijn 
rechtvaardigheid en heiligheid tekort te doen, de zondaar "voorbij gaan" (d.i. pascha), 
wanneer het oordeel komt (Exodus 12:12, 13; Romeinen 3:25, 26). Vervolgens kan Hij 
Zijn macht openbaren om de zondaar te verlossen en in de vrijheid te stellen (Exodus 
11:7; 6:6, 7).


I. HISTORISCH 

U moet beginnen met de volgorde van de historische gebeurtenissen goed in uw hoofd te 
prenten. Veronachtzaam voorlopig bij deze voorafgaande en inleidende studie de geestelijke 
leringen, typen, enz.


II. BIOGRAFISCH 

Mozes en zijn broer Aäron zijn de dominante figuren in het boek Exodus. Maar ook alle 
andere voorkomende personen zijn belangrijk. Daarom is het noodzakelijk dat u weet wat 
van elk van hen wordt gezegd.


III. INDELING 

Het boek Exodus is samengesteld uit drie delen:


1. Israël in Egypte Exodus 1 t/m 14 

5) Het volk in slavernij 	 Exodus 1 

6) De voorbereiding van de bevrijder 	 Exodus 2:1 t/m 4:28 

7) De strijd met Farao 	 Exodus 4:29 t/m 11:10 en 12:29-33 

8) De verlossing door bloed 	 Exodus 12:1-30 

9) De verlossing door macht 	 Exodus 12:31 t/m 14:31 
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2. Van de Rode Zee tot Sinaï Exodus 15 t/m 18 

1) De blijdschap van de verlossing 	 Exodus 15:1-21 

2) Een bittere ervaring zoet gemaakt 	 Exodus 15:22-26; vgl. Hebreeën 12:11 

3) Woestijn-rust 	 Exodus 15:27  

Woestijn-voedsel 	 Exodus 16:1-36 

4) Woestijn-drank 	 Exodus 17:1-7 

5) Conflict met Amalek 	 Exodus 17:8-16

6) Amalek, de kleinzoon van Ezau (Genesis 36:12) is dus met zijn 

afstammelingen ("wat uit het vlees geboren is, is vlees" - Johannes 3:6) 
een type van het vlees, d.i. de natuurlijke mens, Galaten 5:19-21.  
De overwinning wordt niet behaald door persoonlijke moed, bekwaam-
heid of kracht, maar door de tussenkomst van een middelaar, Romeinen 
6:14; 7:15, 25; Hebreeën 7:25. In antwoord op de tussenkomst van de 
middelaar en voorspraak geeft God de overwinning.


7) Vertrouwend op het vlees 	 Exodus 18:1-27  
Jethro is namelijk een godsdienstig mens, begiftigd met wereldse wijsheid. Als wij 
Numeri 11:16-25 opslaan, zullen wij zien dat God al deze verstandelijke maatregelen, 
geïnspireerd door menselijke wijsheid, ten enenmale negeert.


3. Israël bij de Sinaï Exodus 19 t/m 40 

1) De genade opgegeven voor de Wet 	 Exodus 19:3-8 

2) Het onmiddellijke gevolg 	 Exodus 19:9, 12, 23 

3) De Wet gegeven 	 Exodus 20:1 t/m 24:18 

4) De Wet gebroken 	 Exodus 32:1-8  

In diezelfde tijd geeft God in Zijn oneindige genade aan  
Mozes voorschriften omtrent:


a. een offer, waardoor de gemeenschap met God wordt hersteld;

b. een priesterschap, waardoor zij tot Hem kunnen naderen;

c. een tabernakel, waardoor Hij in het midden van hen kan wonen  Ex. 25:1 t/m 31:18


5) Voorspraak 	 Exodus 32:9-14, 31 (1 Johannes 2:1, 2) 

6) De scherpte van de Wet 	 Exodus 32:19-28 

7) De tabernakel en het priesterschap 	 Exodus 35 t/m 40  

IV. GEESTELIJK 

In het algemeen leert Exodus ons dat verlossing noodzakelijk is om in enige verhouding tot 
God te komen; dat een verlost volk moet worden afgescheiden van ongerechtigheid door 
offerande en gebracht tot God door macht; en dat God geen gemeenschap kan hebben met 
een verontreinigd volk, ook al zijn zij verlost! De verhouding van de Wet ten opzichte van de 
verlossing is: "Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou gekomen 
zijn, dien het beloofd was" (Galaten 3:19).  
 
De morele wet der geboden was een "bediening des doods met letters op stenen gegrift". 
Zij leerde Israël de rechtvaardige eisen van een heilig God kennen en zij demonstreerde 
tevens hun eigen onbekwaamheid om aan deze eisen te voldoen. (2 Korinthe  3:7, 9; 
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Galaten 3:10, 11, 18-25; Romeinen 3:20; 7:7-10). De zogeheten ceremoniële wet, die rijk is 
aan typen van Christus, wees de zondigende Israëliet, veroordeeld door de morele wet, de 
weg naar vergeving, herstel en aanbidding. De Christen die onder de Wet wil leven, zal door 
ervaring hetzelfde leren als wat de Israëliet bij Sinaï leerde. De ervaring van een wettisch 
Christen wordt uitvoerig beschreven in Romeinen 7:7-24.


V. TYPOLOGISCH 

De typen in Exodus zijn talrijk, verscheiden en zeer belangrijk. Achtereenvolgens vinden wij:  
 
1. Mozes - een type van Christus als onze bevrijder  
Lukas 4:18; 1 Thessalonicenzen 1:10, enz. 

1) Hij was tot bevrijder door God Zelf uitverkoren en aangesteld - Handelingen 7:25. 

2) Bij zijn eerste verschijning wordt hij door Israël als bevrijder verworpen en wendt hij 	

zich tot de heidenen - Handelingen 7:23-24. 

3) Later verschijnt hij opnieuw als Israëls bevrijder en wordt hij als zodanig door hen 

aanvaard - Exodus 4:31 

4) Hij wordt de profeet, middelaar en leider van een verlost volk - Deuteronomium 18:15; 	

Numeri 11:1,2.


2. Aäron - een type van Christus als onze Hogepriester  
1) Door God geroepen en aangesteld - Exodus 28:1; Leviticus 8:4-6 

2) Alleen de Hogepriester kon de zonden van het volk verzoenen - Leviticus 16:1-3; 

Hebreeën 9:7-12  
 
Opmerking: Christus is priester naar de ordening van Melchizedek (d.w.z. Zijn 
priesterschap is eeuwig en onvergankelijk en wordt niet zoals dat van Aäron onderbroken 
door de dood), maar naar het model van Aäron. 

3. Het Paaslam - een type van Christus als onze Verlosser  
Exodus 12:1-28; 1 Korinthe  5:6-8; 1 Petrus 1:18, 19.

1) Het lam moest absoluut zonder vlek zijn en om dat te onderzoeken en vast te stellen, 	

werd het vier dagen bewaard en in ogenschouw genomen. Zo heeft onze Heiland 
gedurende Zijn omwandeling op aarde zelf de toets der kritiek van Zijn vijanden 
doorstaan en Zijn volmaakte geloof en gehoorzaamheid overduidelijk bewezen  
- Lukas 11:53, 54; Johannes 8:46; 18:38; Romeinen 5:19; Hebreeën 4:15; 5:8. 


2) Het lam moest worden geslacht - Exodus 12:6; Johannes 12:24; Hebreeën 9:22. 

3) Het bloed moest worden toegepast - Exodus 12:7. Zo moet de zondaar persoonlijk 	

geloven in de Heere Jezus Christus om de kracht van Zijn bloed te ervaren. 

4) Het op deze wijze toegepaste bloed, zonder enige toevoeging, bracht een volkomen 	

verlossing teweeg - Exodus 12:13; 1 Johannes 1:7; Hebreeën 10:10, 14. 

5) Het Paasmaal was een beeld van de dood en opstanding van Christus en daarmee van 

de weg tot verlossing.  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4. Zuurdesem - een type van valse leer  
die zich richt op de verbetering van de oude en zondige natuur.  
- Exodus 12:15; Leviticus 2:11; Mattheüs 16:6-12; Lukas 12:1; 1 Korinthe  5:6-8  
 
5. De Schelfzee - een type van de dood:  
de weg door de Schelfzee is de uitbeelding van dood en opstanding: wedergeboorte.  
- Galaten 1:4; 6:14


 
6. Manna - type van Christus, als Het Woord Gods,  
het voedsel van de gelovige in de woestijn van de wereld.  
- Exodus 16:35; Johannes 6:31 e.v; Openbaring 19:13.  
 
7. De geslagen rots  
Exodus 17:1-6 - type van behoudenis uit genade. 


1) Christus, de Rots - 1 Korinthe 10:4.

2) Het volk volkomen onwaardig - Exodus 17:2; Efeze 2:1-6.

3) Kenmerken van behoudenis uit genade.


a. Vrij - Johannes 4:10; Romeinen 6:23; Efeze 2:8 

b. Overvloedig - Romeinen 5:20; Psalm 105:41; Johannes 3:16 

c. Binnen het bereik van iedereen - Romeinen 10:8 

d. Het volk behoefde het alleen maar te nemen - Jesaja 55:1


8. De tabernakel en het priesterschap - Exodus 25-30  
Opmerking: De typologische betekenissen worden hier slechts aangeduid. U kunt zelf de 
passende illustratieve gedeelten uit het Nieuwe Testament er aan toevoegen.


1) De gehele tabernakel met al zijn details is een beeld van de hemelse dingen  
- Hebreeën 9:23, 24. 


2) De ark des verbonds is:  
a. wat zijn materiaal betreft, sittim-hout en goud, een type van de mensheid en 
Godheid van Christus;  
 
b. wat zijn attributen betreft, een type van Christus, als:  
 
a) hebbend Gods Wet in Zijn hart;  
b) het woestijn-voedsel (manna) voor Zijn volk;  
c) de Opstanding en het Leven (waarvan Aärons staf symbool is).  
 
c. wat zijn gebruik betreft, een type van Gods troon. Dat het een genadetroon 
was, was te danken aan het verzoendeksel, gemaakt van goud (Goddelijke 
gerechtigheid) en besprenkeld met het bloed der verzoening, dat beantwoordde 
aan de eisen van Gods heiligheid en heerlijkheid, uitgebeeld door de cherubs.


3) Tafel der toonbroden - Christus, onze gemeenschap en het voedsel voor de gelovige.
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4) De zevenarmige kandelaar - Christus, ons Licht, schijnend in de volheid van de kracht 
van de zevenvoudig werkende Geest - Hebreeën 1:9; Openbaring 1:4; Jesaja 11:2; 
Johannes 8:12; etc.


5) Het gouden reukofferaltaar - Christus, onze Voorspraak.


6) Het wasvat - Christus, ons reinigend van alle vlek of rimpel of iets dergelijks (Efeze 5:27).  

7) Het koperen brandofferaltaar - de dood en opstanding van Christus, waardoor hij 
verzoening aanbracht voor de zonden der wereld.


8) De zalfolie - de Heilige Geest, Die ons tot dienst bekwaam maakt.


9) De klederen. Deze stellen de verschillende volmaaktheden en diensten van Christus als 
onze Hogepriester voor: goud als een beeld van Zijn Goddelijke gerechtigheid; blauw als 
een beeld van Zijn hemelse oorsprong; purper als een beeld van priesterschap; 
scharlaken als een beeld van Zijn koningschap; de gegraveerde stenen op de borstlap 
en de schouderstukken als een beeld van Christus, Die de gelovige op Zijn hart draagt 
en ondersteunt door Zijn kracht.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 15) 

1) Waarom wordt dit boek "Exodus" genoemd?


2) Wie was de schrijver?


3) Welke grote gebeurtenis wordt in dit boek vermeld?


4) Wat is het sleutelwoord van Exodus?


5) Wat beeldt het boek "als een geheel" uit?


6) In hoeveel delen valt het boek Exodus uiteen?


7) Wat was de boodschap van Mozes aan Farao?


8) Welke compromis-voorstellen deed Farao?


9) Met hoeveel en welke plagen strafte God Egypteland?


10) Welke voorziening trof God om de Israëlieten van de laatste plaag te bevrijden? 


11) Waarom werd dit het "Pascha" genoemd?


12) Vermeld in volgorde de dingen die de Israëlieten moesten doen i.v.m. het Pascha.


13) Verklaar op welke wijze het Pascha een type van Christus is.


14) Hoeveel mannen van Israël vertrokken uit Egypte in de Exodus?
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15) Door wie werd het volk uitgeleid?


16) Op welke wijze werd het volk uitgeleid?


17) Hoe werd een weg gemaakt door de Schelfzee?


18) Welke voorziening werd getroffen om de Israëlieten te voeden in de woestijn? 


19) Hoe lang duurde de reis van Egypte tot Sinaï?


20) Noem in het kort de belangrijkste gebeurtenissen van deze reis.


21) Legde God Israël de Wet op of stelde Hij de Wet aan het volk voor?


22) Was het volk uit Egypte bevrijd als loon op hun gehoorzaamheid?


23) Gaf God bij Sinaï aan Israël de Wet als een middel om behouden te worden? 


24) Wat deed God, toen men de genade losliet en beloofde de Wet te zullen houden? 


25) Wat deed het volk, nadat het de Wet aanvaard had?


26) Op hoeveel tafelen werd de Wet geschreven, en wat overkwam de eerste tafelen? 


27) Hoe werden de tafelen geschreven?


28) Waarvan is Amalek een type?


29) Werd er ooit vrede gesloten met Amalek?


30) Van wie was Aäron een type en op welke wijze?


31) Wat is volgens Exodus absolute voorwaarde om in relatie tot God te komen?


32) Wat is de voorwaarde om gemeenschap met God te hebben?


33) In welke opzichten was Mozes een type van Christus?


34) Waarvan is zuurdesem een type?


35) De Schelfzee?


36) Het manna?


37) De rots?


38) Hoe was de voorhof van de Tabernakel gemaakt?


39) Wat bevond zich binnen de voorhof?


40) Hoe was de Tabernakel gemaakt?


41) Welke dingen bevonden zich in "het heilige"?


42) Wat stond er in het "heilige der heiligen"?


43) Waarvan was de voorhang een type? (Hebreeën 10:20).


44) Noem de betekenis der kleuren in de Tabernakel en in de priesterkleding.


45) Van wie zijn Aarons zonen typen?  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Les 16 - LEVITICUS 

INLEIDING 

Dit wonderbare boek is één groot en machtig getuigenis van de Persoon en het Werk van 
Christus. In de eerste plaats bevat het de geïnspireerde godsdienst voor het volk van Israël 
onder de Wet. Het is God, Die vanuit de Tabernakel spreekt en Zijn volk vertelt op welke 
wijze zij Hem, in overeenstemming met Zijn heiligheid, kunnen naderen en dienen.


Voor de Christen openbaart het echter precies dezelfde waarheid. Geen enkel woord van dit 
oude boek is verouderd. Het grote verschil is, dat voor ons Christus in de plaats treedt van 
elk offer en van elke inzetting. Lees "Christus" voor elk offer, elk kledingstuk, elk gereed-
schap, elke ceremonie, elke verplichte feestdag, elk ding (behalve zuurdesem), en het boek 
Leviticus is een blijvende onderwijzing van God, hoe wij Hem kunnen naderen en dienen.


De grote - permanente - boodschap van dit boek is, dat de zondaar alleen toegang tot God 
heeft via de weg van offerande (als basis) en priesterschap (als middel).


SLEUTELWOORD 

Het sleutelwoord is: "heiligheid". Het komt hier 87 maal voor. Het sleutelvers is 19:2:


"Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig 
zijn, want Ik, de Heere, uw God, ben heilig!"


Maar in tegenstelling tot "heiligheid" komen de woorden "zonde" en "onreinheid" (in hun 
verschillende vormen) 149 maal voor. Dit onthult de ware toestand van de mens. Offerande 
is de enige voorziening van een heilig God in de nood van een zondig mens.


I. HISTORISCH 

Strikt genomen bevat dit boek geen geschiedenis. Het is echter wel nodig om de 
gebeurtenissen, beschreven in de hoofdstukken 8, 9 en 10, te bestuderen.


II. INDELING 

1. Offeranden 	 	 	 	 Leviticus 1:1 tot 6:7 

2. De wet der offeranden 	 	 	 Leviticus 6:8 tot 7:38 

3. Heiliging 	 	 	 	 Leviticus 8:1 tot 9:24 

4. Een waarschuwend voorbeeld 		 	 Leviticus 10:1-20

5. Een heilig God verlangt een rein volk 	 	 Leviticus 11 t/m 15 

6. Verzoening 	 	 	 	 Leviticus 16 en 17

7. De verhoudingen onder Gods volk 	 	 Leviticus 18 t/m 22 

8. De hoogtijden des Heeren 	 	 	 Leviticus 23

9. Voorschriften en waarschuwingen 	 	 Leviticus 24 t/m 27
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III. BIOGRAFISCH 

Zie de hoofdstukken 8, 9 en 10.


IV. GEESTELIJK 

In de inleiding hebben wij reeds op de geestelijke betekenis van dit boek gewezen. Verder 
bevat Leviticus een rijkdom aan typen. Het handhaaft de heiligheid van God, het openbaart 
de verdorvenheid en de onreinheid van de mens en het illustreert het Evangelie als het 
volmaakte middel om de zonde van de mens weg te nemen en hem in gemeenschap met 
een heilig God te brengen.


V. TYPOLOGISCH 

De typen zijn buitengewoon belangrijk. Het is de moeite waard om deze wonderbare 
openbaringen van Christus zorgvuldig en biddend te bestuderen. Elke vorm van type (zie les 
13) wordt in dit boek gevonden.


1. DE VIJF LEVITISCHE OFFERS 

De eerste zeven hoofdstukken van Leviticus handelen over de offers, die bij de Mozaïsche 
wetgeving werden ingesteld. Er bestonden vijf soorten offers onder Israël. Het valt daarbij 
onmiddellijk op dat zij verdeeld zijn in drie en twee. De eerste drie waren "welriekende 
offers", de andere twee "niet welriekende offers". De eerste drie waren vrijwillige offers, de 
andere twee verplicht. De eerste drie omvatten de eerste openbaring van Jehovah (1:2); de 
andere twee werden ingeleid door de tweede openbaring, die begint bij 4:2. Laten we deze 
indeling duidelijk voor ogen houden:


a. Het Brandoffer  	 	 welriekend - vrijwillig

b. Het Spijsoffer 	 	 welriekend - vrijwillig 

c. Het Dankoffer 	 	 welriekend - vrijwillig  

God ziet in ons Hem! 

d. Het Zondoffer 	 	 niet welriekend - verplicht

e. Het Schuldoffer 	 	 niet welriekend - verplicht  

De welriekende offers 

stellen de waarde voor die Christus voor God heeft. Zij zijn verzoenend van karakter. Gods 	
heiligheid eist niet alleen dat wij geen zonden gedaan hebben, maar ook dat wij al het 
goede gedaan hebben. De zondaar verschijnt hier voor het aangezicht van God in de 
waarde van Christus’ verdiensten en uitnemendheden (Efeze 1:6).  
 
De niet welriekende offers 

wijzen op de schuld van de zondaar, die gelegd is op Christus. De Heere Jezus verschijnt 	
voor God in al de onwaarde van de zondaar. Hij neemt voor God de plaats van de zondaar 	
in. God ziet in Hem ons; Zijn rechtvaardig oordeel valt op de Heere Jezus in plaats van op 	
ons.  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De welriekende offers  
beelden uit wat het offer van Christus voor God betekent.  
 
De niet-welriekende offers 

beelden uit wat het offer van Christus voor ons betekent.


Alleen in verband met het zonden schuldoffer vinden wij negen maal de bekende uit-
drukking: "Het zal hem vergeven worden" (Leviticus 4:20, 26, 31, 35; 5:10, 13, 16, 18; 6:7).

 
1. Het Brandoffer - Leviticus 1

Dit offer is een type van Christus, Die Zichzelf onstraffelijk aan God opofferde en lust had 
om de wil des Vaders te doen. Het is een uitbeelding van Christus ná het kruis, niet zozeer 
als de Drager van onze zonden, maar als de Volbrenger van de wil van God. Het was ook 
een plaatsvervangend offer, omdat Christus in onze plaats de wil van God heeft volbracht. 
De gedachte aan straf is bij dit offer niet overheersend, volkomen toewijding aan God is dat 
wel. Zie Hebreeën 9:11-14; 10:5-7; Psalm 40:6-8; Filippenzen 2:8. Let in de verzen 3, 4 en 5 
op de woorden: "brandoffer", "naar zijn welgevallen" (d.i vrijwillig), "opdat het voor hem 
aangenaam zij" (d.i. opdat het voor hem aangenomen worde), "verzoenen", en zoek daarbij 
illustrerende andere Schriftgedeelten.  
 
2. Het Spijsoffer - Leviticus 2  
Hier valt de nadruk op het feit dat de waarde van Christus’ offer bepaald wordt door de 
volmaaktheid van Zijn leven. De bereiding van een maaltijd is de uitbeelding van een 
dienstbaar leven. Als "brood" is Christus het voedsel voor Zijn volk (Leviticus 7:9, 10; 
Johannes 6:33-35; 12:24). Het "fijne meelbloem" spreekt van de gelijkmatigheid van Zijn 
karakter. Het "vuur" wijst op de beproevingen, die Hem ten deel zijn gevallen. Het 
"reukwerk" getuigt van de hoge waarde van Zijn leven voor God. De afwezigheid van 
"zuurdesem" spreekt van Zijn zondeloosheid en onvergankelijkheid.  
 
3. Het Dankoffer - Leviticus 3  
De eigenlijke naam van dit offer is "Vredesoffer". Dit offer is een type van Christus, als onze 
Vrede (Efeze 2:14; Romeinen 5:1)). Het wijst niet zo zeer op het werk van Christus, waardoor 
Hij vrede gemaakt heeft. Het wijst veeleer op de Persoon van Christus Zelf, want "Hij is 
onze Vrede". Hierdoor is de gedachte aan gemeenschap met God door Christus bij dit offer 
overheersend. Het spreekt van herstelde gemeenschap als gevolg van het feit dat God 
volmaakte voldoening vond in Christus.


Opmerking: De bovengenoemde offers waren welriekende offers, omdat zij uitsluitend 
de volmaaktheden van Christus op het oog hadden. Thans willen wij nog enige 
aandacht besteden aan de niet welriekende offers. Zij wijzen op de volmaaktheden 
van het offer; maar zij zijn - bij wijze van spreken - overladen met menselijke schuld, 
die door Hem gedragen werd (Jesaja 53:5, 6; 2 Korinthe 5:21; 1 Petrus  2:24). De niet 
welriekende offers worden zandoffers en schuldoffers genoemd.
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4. Het Zondoffer - Leviticus 4  
Het grote verschil tussen dit offer en de vorige offers is dat zonde hier de hoofdgedachte 
vormt. En dan de zonde in zijn algemeenheid! Het zondoffer had niet zozeer betrekking op 
de zonden tegenover de naaste, maar op de zonde tegenover God. Het gaat hier om de 
zonde-natuur (erf-zonde) waarvan de zondaar moet worden verlost. Het zondoffer is een 
type van Christus als de Drager van de zonde (enkelvoud!) - Hij werd "tot zonde 
gemaakt" (2 Korinthe 5:21). Het schuldoffer daarentegen spreekt van zonden (meervoud!) en 
is een type van Christus als Boetedoener, Die het door ons gepleegde onrecht herstelt. 
Lees Romeinen 3:23-26; 1 Petrus 3:18; 2 Korinthe 5:21.  

5. Het Schuldoffer - Leviticus 5  
Dit offer had in de eerste plaats van doen met de verkeerde dingen die men gedaan had 
tegenover de medemens. Het had betrekking op de zondige daden, begaan tegenover de 
naaste. Maar een zonde tegenover de mens is ook een zonde tegenover God. Het schuld-
offer ging altijd gepaard met een daad van herstel. De overtreder moest naast het offer 
restitutie brengen in de vorm van geld. God eiste volkomen rechtsherstel.


2. HET TYPE VAN HEILIGING - Leviticus 8:1 tot 9:24  

Lees in dit verband ook vooral Exodus 28:41 tot 29:24. Daarbij zullen twee dingen opvallen:


a) De priesters heiligden niet zichzelf. De gehele gedachte van zelf-heiliging is on-
schriftuurlijk en misleidend. Alles werd gedaan door Mozes, die handelde in opdracht 
van God. Aäron en zijn zonen onderwierpen zichzelf, zij lieten met zich handelen. 
Romeinen 6:13, 19.


b) De volgorde in Leviticus verschilt in twee opzichten met de volgorde in Exodus. In 
Leviticus ging het vullen van de handen van de priesters vooraf aan de besprenkeling 
met olie en bloed; in Exodus is de volgorde omgekeerd.


3. HET VREEMDE VUUR - Leviticus 10 

Over de aard van de zonde van Nadab en Abihu is niet steeds gelijk gedacht. Kennelijk 
hebben we hier een type van "eigenwillige godsdienst" (Kolossenzen 2:23), want wij lezen 
dat zij "vreemd vuur" voor het aangezicht des Heeren brachten, "hetgeen Hij hun niet 
geboden had". 


Hier was een ongehoorzaamheid aan Gods bevel. Zij handelden naar eigen zin en wil en 
waren aan de wet Gods niet onderworpen. Zij wilden God op hun eigen wijze dienen, naar 
eigen keuze en niet naar Zijn Woord. Hier was dus welbezien tweeërlei gruwel:


1) een smadelijk verachten en terzijde stellen van Gods Woord, en 

2) een eigendunkelijke Godsverering, een godsdienst, die uit het vlees voortkwam.
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Er is in alle valse godsdiensten een verwerping van het Woord en een hoogmoedig 
handelen naar geboden en leringen die van mensen zijn en die "Hij hun niet geboden had". 
De valse godsdiensten kunnen echter hier zien wat hun eind zal zijn. Niet alleen in hun aard, 
maar ook in hun eind zijn ze hier opgetekend. Door het vuur van de toorn Gods uit de hemel 
zullen ze verdelgd worden. Vergelijk 2 Thessalonicenzen 1:8-10.


4. MELAATSHEID - Leviticus 13, enz. 

Melaatsheid is een type van zonde, als zijnde: 


1) walgelijk;

2) ongeneeslijk; 

3) ogenschijnlijk ongevaarlijk in zijn beginstadium, maar langzamerhand heel 

het lichaam aantastend; 

4) afzondering van God en van gezonde mensen (Leviticus 13:44-46).


Wij dienen te bedenken dat deze richtlijnen ten aanzien van dieet en ziekte, in hun toe-
passing op het volk van Israël hygiënisch en genezend waren. Zij hebben een typologische 
betekenis voor ons. De bestudering van de typen mag er niet toe leiden dat u de historiciteit 
van de Bijbel uit het oog verliest.


5. DE REINIGING VAN DE MELAATSE - Leviticus 14 

De priester in Israël gaf niet de genezing, maar nadat God genezen had, verklaarde hij dat 
de genezing een voldongen feit was, en bracht daarbij de voorgeschreven reinigingswetten 
in toepassing, zoals het offer van de twee vogels. Daarbij willen wij wijzen op de volgende 
punten:


1. De reinverklaring van de melaatse had plaats "buiten de legerplaats". Dit wijst 
ons al direct op Hem, Die "buiten de legerplaats" ging om ons van zonde te 
reinigen.


2. De twee vogels vertegenwoordigen weer een dubbel type, evenals de twee 
bokken op de Grote Verzoendag.  
De geslachte vogel typeerde de gekruisigde Christus, terwijl de levende vogel 
die in het open veld wegvloog, een zinnebeeld was van de verrezen Heiland.


3. De ene vogel werd geslacht in een aarden vat. Dit aarden vat is blijkens 2 
Korinthe 4:7 een beeld van het zwakke lichaam van de mens. Christus droeg 
onze zonden in Zijn lichaam. Dat aarden vat was echter gevuld met levend 
water. Er was in Christus geen zonde, maar enkel levend water, nl. Gods Woord. 
Hoe duidelijk beeldt dit type uit dat Christus een waarachtig en rechtvaardig 
Mens is en als zodanig is geslacht.
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4. Het cederhout en de hysop wezen op de zondige natuur van de mens (resp. 
grootsheid en zwakheid); het scharlaken spreekt van de wereld en haar begeer-
lijkheden. Door de Heilige Geest gedoopt in Christus, zijn wij der zonde en der 
wereld gestorven - Romeinen 6:4, enz.


5. De verlossing houdt niet op bij de rechtvaardiging, maar gaat voort met heiliging 
- Leviticus 14:25-29.  
Bloed aan oorlel, duim en grote teen wijst op de gehoorzaamheid aan het geloof 
en op de handel en wandel van de gelovige.


De geslachte vogel en de in zijn bloed gedoopte levende en bevrijde vogel, stellen de twee 
aspecten van de verlossing voor in Romeinen 4:25: "overgeleverd om onze zonden en 
opgewekt om onze rechtvaardiging". De dood als zoenoffer voor de schuld; de opstanding 
als Gods zegel op het werk van Zijn Zoon.


Let op de volgende punten:


1) De melaatse doet niets. De priester gaat "buiten de legerplaats" om de 
melaatse te vinden.


2) "zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving".

3) "En indien Christus niet is opgewekt … dan is uw geloof ijdel",

4) De verlossing houdt niet op bij de rechtvaardiging, maar gaat voort met 

de heiliging - Leviticus 14:25-29.


6. DE GROTE VERZOENDAG - Leviticus 16 

Twee bokken waren nodig tot verzoening van het volk op de jaarlijks terugkerende Grote 
Verzoendag. Deze verzoening had betrekking op de gezamenlijke schuld van het gehele 
volk. Alles werd op deze dag gereinigd: de hogepriester, de priester, de tabernakel en alle 
gereedschappen.


De offerande van het lichaam van Jezus Christus is eens voor altijd geschied. Zie Hebreeën 
9:12; 10:12-14.


Van alle plechtigheden die op de Grote Verzoendag plaats hadden, nam het ceremonieel 
met de twee bokken de centrale plaats in. Ook hier vinden wij weer een wonderlijke 
voorafschaduwing van het volkomen verlossingswerk van Christus.


1) Alles werd gedaan door de hogepriester. Op deze dag werkte alleen de hogepriester, 
terwijl heel het volk (de priesters incluis) rustte. Vergelijk Hebreeën 1:3; Mattheüs 16:47; 
27:24, 25. 


2) De geslachte bok wijst op het verzoenend en plaatsvervangend sterven van Christus 
aan het kruis van Golgotha.  
Aan de eis van Gods wet moest worden voldaan - Vergelijk Romeinen 3:24-26
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3) De "weggaande bok" duidt typologisch aan dat Christus inclusief de Gemeente sinds de 
dood en opstanding van Christus een positie hebben "buiten de legerplaats"  
(Hebreeën 13:13, 14).


4) De hogepriester, die met het bloed van de geslachte bok het heiligdom binnenging, is 
een type van Christus inclusief de Gemeente, die gezet is in de hemel" (Hebreeën 9:11, 
12; Efeze 2:5, 6).


5) Het bloed van het zondoffer werd gesprenkeld op de weg naar, en tot op het verzoen-
deksel van de ark in het Heilige der heiligen en maakte die tot een "troon der genade. 
(Hebreeën 4:16) Dit is de "verse en levende weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het 
voorhangsel" (Hebreeën 10:20). Bestudeer zorgvuldig Hebreeën 9 en 10.


6) Voor ons is er iets dat Israël nimmer gekend heeft: een gescheurde voorhang (Mattheüs 
27:51; Hebreeën 10:19, 20). Op grond van Zijn bloed hebben wij vrijmoedigheid om in te 
gaan "in het ware heiligdom", waar Christus is als de Hogepriester. Vergelijk Hebreeën 
4:14-16; Hebreeën 10:19-22.


7. DE HOOGTIJDEN DES HEEREN - Leviticus 23 

In hoofdstuk 23 geeft God het programma van de jaarlijkse vieringen. Er waren zeven grote 
godsdienstige feesten, die het volk van Israël elk jaar moest vieren, behalve natuurlijk de 
wekelijkse sabbat, waaraan zoals hier de Israëlieten steeds weer werden herinnerd (vs.1 t/m 
3).  
 
1) Pascha - Leviticus 23:4, 5 

Let op de datum waarop dit gevierd werd: vanaf de 14-de dag van de 1-ste maand, des 
avonds. Lees nu: Exodus 12:1, 2, 3, 6 en vergelijk Lukas 22:1, 2, 7,8; 23:33, 44 en 1 
Korinthe 5:7.  

Gedurende meer dan 1500 jaren, sinds die donkere nacht in Egypte toen de Israëlieten van 
de dood werden gered door het bloed van het paaslam, hebben zij hun verlossing van dood 
en slavernij herdacht door dit Paasfeest. Toen kwam Jezus, het vlekkeloos Lam van God en 
Hij stierf aan het kruis als het ware Paaslam, om ons te verlossen van slavernij, dood en 
oordeel. Zie 1 Korinthe 5:7.  
 
2) Het feest van de ongezuurde broden - Leviticus 23:6-8  
Dit feest stond in nauw verband met Pascha en werd vaak beschouwd als een deel ervan. 
Het volgde er onmiddellijk op en spreekt tot ons over de heilige wandel, die noodzakelijk op 
de verlossing moet volgen. De Goddelijke volgorde is hier wonderbaar: eerst verlossing - en 
daarna een heilige wandel. Lees Leviticus 23:6 en 1 Korinthe 5:7, 8; 11:23-26; 2 Korinthe 
7:1.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 91 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

3) Het feest van de eerstelingen - Leviticus 23:9-14  
Dit feest spreekt typologisch van de opstanding; "… de eersteling Christus, daarna die van 
(de) Christus zijn bij Zijn komst". Zie 1 Korinthe 15:23; 1 Thessalonicenzen 4:13-18 (zie les 
11).


4) Het Pinksterfeest - Leviticus 23:15-22 
Het is een illustratie van het werk van de Heilige Geest tot vorming van de Gemeente. Om 
deze reden is er zuurdesem aanwezig, omdat er nog zonde aanwezig is in de Gemeente (1 
Johannes 1:8). Let wel, dat hier sprake is van twee (gezuurde) broden; niet van een garve 
afzonderlijk gegroeide aren, los samengebonden, maar een werkelijke eenheid van deeltjes 
(gemalen korrels), die één geheel vormen. De uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag verenigde de afzonderlijke discipelen tot één levend organisme - Zie 1 Korinthe 
12:12, 13, 20; 10:16, 17.  
 
5) Het feest der bazuinen - Leviticus 23:23-25  
Dit feest is een profetisch type en heeft primair betrekking op de toekomstige vergadering 
(opname) van de Gemeente en wellicht vervolgens ook op die van het lang-verstrooide 
Israël. Er ligt een grote tijdsruimte tussen het Pinksterfeest en het Bazuinenfeest. Dit komt 
overeen met de lange periode die in beslag genomen wordt door het pinksterwerk van de 
Heilige Geest in de tegenwoordige bedeling. Bestudeer zorgvuldig Jesaja 18:3; 27:13; 
Jesaja 58 (gehele hoofdstuk) en Joël 2:1 tot 3:21 in verband met de "bazuinen".


6) De Grote Verzoendag - Leviticus 23:26-32  
Deze dag is dezelfde als die beschreven werd in Leviticus 16. Maar hier wordt de nadruk 
gelegd op het berouw en de bekering van Israël. Met andere woorden: de profetische 
betekenis treedt hier op de voorgrond; het spreekt van de bekering en het herstel van Israël 
bij de wederkomst van de Messias om Zijn Koninkrijk te openbaren.

Zie het verband tussen de "bazuin" in Joël 2:1 en het "rouwklagen" dat volgt in de verzen 
12-15. Zie ook Zacharia 12:10-13 in verband met de verzoening van Zacharia 13:1.


7) Het Loofhuttenfeest - Leviticus 23:33-43 
Dit feest is ook een profetisch type in directe historische volgorde. Het spreekt van Israëls 
heerlijkheid na haar bekering, hervergadering en herstel, als gedurende de duizend jaren de 
gehele wereld zich met haar zal verheugen en het loofhuttenfeest met haar zal vieren. Zie 
Ezra 3:4; Zacharia 14:16-19; Openbaring 21:3.


Opmerking: De eerste vier feesten werden in het eerste deel van het jaar gevierd, 
zoals ook de gebeurtenissen die zij uitbeelden, in het eerste deel van deze bedeling 
plaats hadden. De laatste drie feesten vielen in het laatste deel van het jaar. Deze 
laatste drie feesten hebben hun typologische en profetische vervulling nog niet 
gehad. Wij leven - profetisch gezien - tussen het Pinksterfeest en het 
Bazuinenfeest.
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8. HET JUBELJAAR - Leviticus 25 en 27:16-24 

Elk 50-ste jaar was in Israël een Jubeljaar. Elke zevende dag was een Sabbatdag; elk 
zevende jaar was een Sabbatjaar, en na elke zeven jaarweken brak een Jubeljaar aan. Het 
Hebreeuwse woord "Jobeel" is hetzelfde als ons "Jubel", dat wijst op de openbaring van 
grote blijdschap. Nog iets nader aangeduid: vreugde-bedrijf als vrucht van restitutie, 
herstelling en weder-oprichting voor al wat terneergeslagen lag door de zonde en ellende.  
 
Het Jubeljaar was ongetwijfeld een beeld van het heerlijke Koninkrijk van onze Heere Jezus 
Christus, het komende Rijk van vrede. Het moest een heerlijke tijd voor Israël zijn, als in het 
50-ste jaar bij het geklank van de bazuin op de Grote Verzoendag slaven de vrijheid 
herkregen, gevangenen werden bevrijd, schuldigen werden vrijgesproken, ballingen 
terugkeerden en armen hun bezittingen terugontvingen. Deze eigenaardige instelling legde 
beslag op heel het maatschappelijke leven van oud-Israël. In al zijn handel en bedrijf moest 
men daarmee rekening houden. Er wordt in de verzen 14-16 (vgl. Leviticus 27:16-24) nog 
aangewezen welke invloed deze instelling op heel het leven van Israël had. De 
hoofdgedachte is dat in alle handelingen met het Jubeljaar gerekend moet worden. Dit is nu 
buitengewoon rijk aan betekenis, als men voor ogen houdt dat het Jubeljaar naar het 
heerlijk Koninkrijk van Christus heen wees. Overigens heeft Israël nooit een sabbatjaar of 
jubeljaar gevierd!


1) Wij dienen in al onze handel en wandel met de komst van Christus en van Zijn 
Koninkrijk te rekenen. Dit heeft heiligende invloed, zoals reeds typologisch bij 
Israël.


2) Zoals al de akkers aan waarde begonnen te verliezen, naarmate het Jubeljaar 
naderbij kwam, zo begint ook al het aardse zijn waarde te verliezen, naarmate 
de komst en het Koninkrijk des Heeren nadert. Men moest kopen en verkopen, 
rekening houdend met het Jubeljaar.


3) Bij alle verarming en gevangenschap kon men zich in Israël troosten met de 
gedachte dat het niet lang zou duren. Na het zure kwam weldra het zoet. Men 
moest steeds de blik op het vreugdevol verschiet gericht houden. Zullen wij dat 
ook thans niet doen?


4) Het geschal van de Jubelbazuin (ook beeld van de evangelieprediking) luidde de 
tijd der vrijheid en verheuging in. Dit was type van hetgeen eens zal plaats 
hebben bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Zie 1 Korinthe 15:51, 52; 1 
Thessalonicenzen 4:16.


5) Op de Grote Verzoendag was het geslachte offer een type van Christus. Die dag 
en dit heerlijk feit waren het uitgangspunt van het Jubeljaar.  
Dat wees aan dat het geslachte Lam van Golgotha de verdienende oorzaak is 
van alle vrede, vrijheid en vreugde - Romeinen 8:32.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 16) 

1) Wat is het sleutelwoord van Leviticus?


2) Wie schreef het boek Leviticus?


3) Geef een korte indeling van dit boek.


4) Welke offers worden "welriekende offers" genoemd?


5) Waarom?


6) Waarvan is het brandoffer een type? 


7) Het spijsoffer?


8) Het dankoffer?


9) Wat is het wezenlijk onderscheid tussen het zondoffer en het schuldoffer?


10) Geef enkele moderne illustraties van het "vreemde vuur" van Nadab en Abihu. 


11) In welke opzichten is melaatsheid een type van zonde?


12) Vertel wat de typologische betekenis is van de wet tot reiniging van de melaatsen.


13) Aan wie alleen was het toegestaan om het heilige der heiligen binnen te gaan?


14) Hoe dikwijls?


15) Op grond waarvan?


16) Wat deed het volk op de Grote Verzoendag? 


17) Waarvan is de geslachte bok een beeld?


18) Waarvan is de levende bok een beeld?


19) Geef nieuwtestamentische teksten om aan te tonen, hoe Christus het type van de 
levende bok vervulde.


20) Wanneer is onze verzoendag?


21) In welk opzicht overtreft het voorrecht van de gelovige in deze tijd dat van Aarons 
zonen? (Hebreeën 10:19, 20).


22) Hoeveel feesten heeft God gegeven op de jaarkalender van Israël? 


23) Noem ze in volgorde met hun betekenissen.  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Les 17 - NUMERI 

INLEIDING 

Het boek ontleent zijn naam aan het feit dat het handelt over de volkstelling van Israël. Maar 
wij moeten Numeri vooral zien als het boek dat spreekt over de woestijnreizen van Israël.

Typologisch gezien heeft het boek Numeri tot onderwerp: de dienst en de wandel van de 
gelovige in de woestijn van deze wereld. Er ligt een prachtige morele volgorde in de boeken 
van de "Pentateuch".  
 
Genesis spreekt over de nieuwe schepping;  
Exodus spreekt over de verlossing;  
Leviticus spreekt over de aanbidding en gemeenschap; 

Numeri spreekt over de dienst en wandel.


Dit is altijd de Goddelijke en daarom enig-juiste volgorde!


SLEUTELWOORD 

De sleutel-uitdrukking van dit boek komt veertien maal in het eerste hoofdstuk voor:  
"Allen, die ten heire uittrekken." (N.B.G.: "die in het leger uitrukken")


De centrale gedachte is: dienst. Maar omdat deze dienst verband houdt met reizen, is de 
tweede gedachte: de wandel. Dit boek is rijk aan typen en deze hebben direct betrekking 
op de tweevoudige sleutel: de dienst en de wandel van de gelovige.


I. HISTORISCH 

Het boek handelt over een periode van iets meer dan 38 jaren. Vergelijk Numeri 1:1 met 
Deuteronomium 1:3.


Het zal u opvallen dat het boek Numeri de draad van de geschiedenis van Israël weer 
opneemt, waar het boek Exodus hem heeft losgelaten. Geschiedkundig beschouwd sluit 
Numeri onmiddellijk aan op Exodus en vormt het boek Leviticus dus eigenlijk één lange 
parenthese.


Verder zult u er goed aan doen eerst het boek Numeri in zijn geheel door te lezen en voor 
uzelf een overzicht te maken van de daarin beschreven gebeurtenissen en historische 
feiten. U moet zich eerst een duidelijk beeld vormen van het grote verhalende raamwerk, 
wilt u de details kunnen begrijpen.


II. BIOGRAFISCH 

Evenals in Exodus is Mozes ook in dit boek de grote centrale figuur. De moeilijke situaties 
en de veelomvattende en onderscheiden verantwoordelijkheden waarin deze man Gods op 
de proef gesteld werd, onthullen zijn opmerkelijk en bewonderenswaardig karakter.
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U dient zelf een lijst te maken van de andere personen, die in dit boek op de voorgrond 
treden met een korte beschrijving van hun karakter. Het boek geeft o.a. een verslag van de 
slottonelen in het leven van de eerste hogepriester Aäron.


III. INDELING 

Het boek is samengesteld uit drie delen: 


1. Van Sinaï tot Kades-Barnea. 	 	 	 Numeri 1 t/m 12 

2. De rebellie van het volk bij Kades-Barnea  

en de 38 jaren van de omzwerving in de woestijn. 	 	 Numeri 13 t/m 19

3. De tweede aankomst te Kades-Barnea en de daarmee  

verband houdende gebeurtenissen. 	 	 	 Numeri 20 t/m 36


IV. GEESTELIJK  

De geestelijke lessen van het boek Numeri zijn zeer talrijk en buitengewoon praktisch. 
Evenals in de andere boeken van Mozes ligt de geestelijke betekenis van Numeri vooral in 
de typen, die in dit boek verborgen liggen. De voornaamste daarvan zullen wij afzonderlijk 
behandelen. De geestelijke onderwijzingen kunnen over het algemeen als volgt worden 
samengevat:


1. Wat betreft de dienst 

1) Wij zijn als gelovigen geroepen om God te dienen en voor Hem te strijden. Maar de 
ware dienst van God wordt voorafgegaan door wedergeboorte (Genesis), 
verlossing (Exodus), gemeenschap (Leviticus). Vergelijk Johannes 3:6; Mattheüs 
11:28, 29; Efeze 2:8-10; 1 Thessalonicenzen 1:9, 10; Spreuken 15:8; Psalm 1.


2) Dienst, die God welbehaaglijk is, komt nimmer voort uit eigen wil, noch wat betreft 
het wat, wanneer, hoe of waar! Alles is Goddelijk geregeld; niets wordt overgelaten 
aan de mens of het oordeel van de mens. Numeri 1 t/m 4. Vergelijk 1 Korinthe 
12:4-18 en let daarbij op uitdrukkingen als "dezen" en "een ander" (vs. 8 en 9) 
"gelijkerwijs Hij wil" (vs. 11) "gelijk Hij gewild heeft" (vs. 18). Zie ook Handelingen 
13:1, 2; Handelingen 16:7, enz; 1 Samuël 15:22.


3) De hoogste dienst is die van de Nazireeër, de afgezonderde, die zichzelf niet wil 
verontreinigen met de onreinheid van het volk van God. 2 Timotheüs 2:20, 21.


2. Wat betreft de wandel 

1) De voornaamste les die we uit dit boek kunnen trekken is dat ongeloof de zegen 
van God in de weg staat. God bracht het volk Israël zo snel mogelijk naar Kades-
Barnea en Hij wilde hen onmiddellijk in de beloofde Kanaäns-rust brengen. Zij 
konden echter het land der belofte niet ingaan "vanwege hun ongeloof" (Hebreeën 
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3:14) en hun lichamen zijn gevallen ìn de woestijn. Er is voor de gelovige een 
tegenwoordige rust "in Christus", die in geestelijk opzicht beantwoordt aan 
Kanaän, "een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in 
dalen en in bergen uitvlieten; Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en 
vijgenbomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig; 
Een land, waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken 
zal; een land, welks stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. 
Als gij dan zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, zo zult gij den Heere, uw God, 
loven over dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven." (Deuteronomium 8:7-10)


2) Maar de weg, die leidt tot deze volheid van Christus is de weg van geloof, niet van 	
werken; door ongeloof valt de Christen terug in het woestijnleven van dorheid en 	
onvruchtbaarheid. Helaas zijn er in onze dagen zovele woestijn-christenen en zo 
weinig Kanaän-christenen.


V. TYPOLOGISCH 

Uit 1 Korinthe 10:1-11 leren wij, dat al de gebeurtenissen van dit boek typen zijn van 
Christus en tevens van de ervaring van de gelovige. Bovendien leren wij dat deze typen 
"opgetekend zijn tot waarschuwing van ons" (vs.11). De belangrijkste typen zijn:


1. De Nazireeër - Numeri 6  

Het Nazireeër-schap was een eigenaardige instelling onder Israël. Er waren drie soorten van 
Nazireeërs:


a) Nazireeërs, die door God Zelf van de geboorte af aan waren afgezonderd 
voor een speciaal doel, zoals Simson en Johannes de Doper.


b) Nazireeërs, die door hun ouders, bij wijze van gelofte, voor heel het leven aan 
God waren toegewijd.


c) Nazireeërs voor een tijd.


In dagen van nood en druk deed men meermalen een Nazireeër-gelofte voor een bepaalde 
tijd. Alleen van de laatstgenoemde is in dit boek sprake. Het woord "Nazireeër" komt van 
het woord "nadzar", dat "scheiden", "zich afzonderen" betekent. Een Nazireeër was dus 
een afgescheidene in het midden van het afgescheiden volk. Er was drieërlei eis aan het 
Nazireeër-schap gesteld:


1) Hij mocht niets gebruiken van de wijnstok. Zelfs geen druivensap of rozijnen. 
"De wijn verheugt het hart des mensen", zegt Psalm 104. De Nazireeër moest 
zich van alle natuurlijke vreugde onthouden. Hij moest niet het natuurlijk, maar 
het bovennatuurlijk leven leiden, het leven met God.


2) Geen scheermes mocht over zijn hoofd gaan. Wat het lange haar betreft, (denk 
aan Simson!) geeft 1 Korinthe 11:14 ons licht, waar gezegd wordt dat de natuur 
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zelf ons leert dat het lange haar voor een man schandelijk is. Daarmee wordt de 
vrijwillige zelfvernedering aangeduid.


3) Hij moest zich ver houden van de dood en alles wat met de dood te maken had. 
Hij mocht geen dode aanraken en aan geen rouwplechtigheid deelnemen. Dit 
betekende dus een leven van afzondering van medeplichtigheid aan de 
verontreiniging zelfs van goede mensen.


De Nazireeër is primair een type van Christus. Hij heeft ten volle het Nazireeër-schap 
vervuld. Hij was "afgescheiden van de zondaars" en geheel aan God gewijd. Hij heeft zich 
onthouden van alles wat de wereld te bieden had aan vreugde, rijkdom en eer! Hij was de 
"Man van Smarten", Die Zichzelf vernederd heeft tot de schande en de dood des kruises 
(Johannes 14:27; 15:11; 2 Korinthe 13:4; Filippenzen 2:6-8; Mattheüs 12:47-50; 16:23).


Maar "in Christus" zijn ook alle gelovigen Nazireeërs geworden. Zij worden geroepen tot een 
leven van afzondering, zelfverloochening en zelfvernedering en tot het dragen van de 
smaadheid van het kruis. Het Nazireeër-schap heeft typologisch niets te doen met de 
redding als zodanig, maar wel met de gemeenschap met God en het dienen van God.


2. De twee zilveren trompetten - Numeri 10:1-10 

Mozes moest slechts twee zilveren trompetten maken. Aäron had maar twee zonen en het 
was hun taak om deze trompetten te blazen. Twee is bovendien het getal van het 
getuigenis. "Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan". De Heere 
Jezus zond Zijn discipelen twee aan twee uit om het Evangelie te prediken.


1) De trompetten waren een type van de Evangelieprediking. Jesaja 58:1; 1 Korinthe 14:8. 
De bazuin mag geen onduidelijk geluid geven. Zilver, als synoniem voor geld, wijst veelal 
typologisch op de verlossing.


2) De trompetten riepen de vergadering bijeen. De Evangeliebazuin is tot samenroeping 
van de "ecclesia" (d.i. Gemeente, volksvergadering) uit alle volkeren, Handelingen 15:4.


3) De trompetten dienden eveneens tot de opmars van de legers. Als de Gemeente des 
Heeren opgeroepen wordt tot de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand, dan dient 
dat door de Evangeliebazuin te geschieden. 


4) De trompetten gaven onderscheidene geluiden, waaruit de Israëlieten konden opmaken 
wat de Heer van hen verwachtte. De Evangeliebazuin is soms een heilbazuin, maar 
soms ook een boetbazuin.


5) Alleen de zonen van Aäron - de priesters - mochten die trompetten blazen. Zo kunnen 
ook alleen gelovigen het Evangelie verkondigen.
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6) In het algemeen had het trompetgeschal tweeërlei taak:  
a) oproepen tot de strijd tegen de vijand, en  
b) oproepen tot "de gezette hoogtijden des Heeren".  
 
Zo heeft ook het Woord van God tweeërlei taak:  
a) het aanvallen van het rijk van de vijand door evangelieverkondiging en  
b) het oproepen van Gods volk in onderlinge bijeenkomst, om de Heere een  
feest te vieren en Hem te dienen en te aanbidden.


7) Het is uit de Profeten en ook uit Openbaring duidelijk dat deze trompetten nog een 
verdere typologische betekenis hadden met betrekking tot de komst des Heeren ten 
opzichte van de Gemeente. (Zie 1 Korinthe 15:52 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18) en van 
Israëls herstel (zie Jesaja 27:13; Mattheüs 24:31).  
 
Het draagt duidelijk de twee kenmerken:  
a) strijd tegen de vijand, en  
b) vreugde voor het volk des Heeren.


3. De bloeiende staf van Aäron - Numeri 17 

Deze bloeiende staf van Aäron is een type van de opgestane Christus, Die door God 
aangesteld en erkend is als Hogepriester. Aärons hogepriesterschap werd in twijfel 
getrokken en betwist door Korach en zijn aanhangers. Daarom bevestigde God Zelf het 
hogepriesterschap van Aäron door de bloeiende staf. Alle oversten van de stammen 
moesten een staf aan Mozes geven met hun naam erop geschreven. Hij legde deze staven 
weg voor het aangezicht Gods in de tabernakel. Toen Mozes de volgende dag de staf van 
Aäron zag, was deze uitgesproten, had bloemen en droeg amandelen, terwijl al de andere 
staven als afgesneden stokken dor en dood gebleven waren. 


God Zelf had leven gebracht in Aärons staf. Ieder stamhoofd ontving zijn dode stok terug, 
terwijl Aärons amandelroede bij de ark der getuigenis gelegd werd tot blijvend teken van 
Aärons verkiezing. Zo zijn al de stichters van godsdiensten gestorven, alleen Christus werd 
opgewekt uit de doden en verheerlijkt om Hogepriester te zijn "naar de kracht des 
onvergankelijken levens" (Hebreeën 7:16).


Het is onweerlegbaar duidelijk, dat deze staf wees op Christus Zelf, want:


1) Hij is 	 - als die staf - afgesneden uit het land der levenden;

2) Hij is 	 - als die staf - dood geweest;

3) Hij is 	 - als die staf - uit de doden levend geworden en opgestaan; 

4) Hij heeft 	- als die staf - gebloeid en vruchten gedragen.
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4. Het offer van de rode vaars - Numeri 19 

Het offer van de rode vaars is een type van Christus’ offer, als grond van de reiniging van de 
gelovigen van bezoedeling, die hij onvermijdelijk als pelgrimsreiziger door de woestijn van 
de wereld opdoet. Wij vinden hier een treffende illustratie van de wijze waarop gelovigen 
worden gereinigd.


1) Het slachten van de vaars.


2) De zevenvoudige besprenkeling van het bloed, als een type van de volkomen en nimmer 
te herhalen wegneming van de zonden aller gelovigen (Hebreeën 9:12-14; 10:10-13).


3) De verbranding van de vaars tot as, dat "buiten de legerplaats" bewaard werd als een 
herinnering aan het eenmaal gebrachte offer.


4) De reiniging van onreinheid (zonde heeft twee aspecten, nl. schuld en onreinheid) door 
besprenkeling met as, vermengd met water.


Het feit, dat hier sprake is van een vrouwelijk offer, illustreert dat het hier een waarheid 
betreft die betrekking heeft op het aardse aspect van het werk van Christus. De gelovige is 
met Christus "buiten de legerplaats" hier op aarde. Dat dit offer niet aan Aäron, maar aan 
zijn zoon Eleazar gegeven moest worden (vs. 3), wijst op het tweede hogepriesterschap, 
namelijk dat van Melchizedek en onder het Nieuwe Verbond. Het is een uitbeelding van het 
tegenwoordige werk van Christus. Het betreft hier dan ook een waarheid niet voor 
ongelovigen, maar voor gelovigen. Het heeft te maken met reiniging van de levenswandel 
door "het waterbad met het Woord". Water is een type zowel van de Geest als van het 
Woord (Johannes 7:37-39; Efeze 5:26).


Het beeld is als volgt: De Heilige Geest gebruikt het Woord om de gelovige te overtuigen 
van iets onreins in zijn wandel en herinnert hem er tegelijkertijd aan dat Christus reeds de 
schuld heeft weggenomen en de straf betaald; precies zoals een Israëliet, besprenkeld met 
de as, daardoor herinnerd werd aan het reeds gebrachte offer. In plaats van te wanhopen, 
oordeelt en belijdt de gelovige zijn zonde als iets onwaardigs voor een heilige, en ontvangt 
hij vergeving en reiniging. Bestudeer Johannes 13:10-13; 1 Johannes 1:7-10.


5. De geslagen rots - Numeri 20:7-11 

Dit is een ander wonder dan dat in Exodus 17. Vanzelfsprekend is ook in dit geval de 
geslagen rots een type van de gekruisigde Christus. In deze geschiedenis valt echter de 
nadruk op de daad van Mozes, die de rots ten tweeden male sloeg. Mozes is hier, als 
personificatie van de wet, de uitbeelding van het Joodse volk, dat de Heere Jezus verwierp 
en kruisigde om hem vervolgens opnieuw te verwerpen, toen aan hen alsnog het evangelie 
werd gepredikt in de dagen na de opstanding. Niettemin "is hun val de rijkdom der 
wereld" (Romeinen 11:12): de Rots bracht toch water voort! Zoals Mozes het beloofde land 
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niet in mocht, zo is het Joodse volk het Messiaanse Rijk niet binnengegaan. Maar Mozes 
zowel als dit volk hebben nog een toekomst!


6. De koperen slang - Numeri 21 

De kinderen Israëls murmureerden tegen God. De reden hiervan was ontevredenheid over 
het brood (vs. 5). Het brood dat men at, was een hemelse gave. Het was een type van 
Christus, als "het Brood des levens" (Johannes 6), maar men walgde ervan. In zijn walging 
noemde men het "een flauwe spijs". Hier was een gruwelijk kwaad: een verachten van 
Christus Zelf. Een vreselijker zonde is nauwelijks denkbaar. Deze zonde verdiende dood en 
oordeel God zond "vurige" (d.i. zeer giftige) slangen, die dood en verderf zaaiden in het 
leger van Israël. Toen het volk zijn zonde beleed en Mozes smeekte om tussenbeide te 
komen (vs. 7), kreeg deze van God de opdracht een koperen slang te maken en die te 
verhogen op een stang. "En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de 
koperen slang aan, en hij bleef levend" (vs. 9).


Onze Heiland gebruikt deze geschiedenis als een beeld van de verlossing die mensen 
zouden vinden in Hem Zelf (zie Johannes 3:14). De vurige slangen zijn een beeld van de 
priesters en priesterlijke dienst onder de wet, terwijl de verhoogde slang een type is van de 
verhoogde en verheerlijkte Christus als Hogepriester van het Nieuwe Verbond.  
 
De voornaamste punten van overeenkomst zijn:  
 
1. Het geneesmiddel 


a. Het was voorgeschreven door God. Zo is Christus het door God voorgeschreven 
middel tot verlossing. 


b. Het was leerrijk. Koper is een type van gemeenschap, verbinding, reiniging; de 
slang is de vorst over de stoffelijke wereld en daarom volgens Johannes 3:14 
een type van de Zoon des Mensen. 


c. Het was het enige door God voorgeschreven geneesmiddel. Zo is Christus de 
enige Weg tot behoudenis (Handelingen 4:12). 


d. Het was duurzaam. Het was van koper. Pas jaren later werd de koperen slang 
vernietigd, omdat de Israëlieten het gemaakt hadden tot een voorwerp van 
bijgeloof (2 Koningen 18:4). 


e. Het was in het oog lopend. De slang werd hoog opgericht in het midden van het 
kamp. Zo is ook Christus verhoogd aan de rechterhand van God.


2. Zijn algenoegzaamheid  
a. Het genas, hoe ernstig ook de beet. Zo is er voor "ieder die in Hem gelooft"  

(Johannes 3:16) vergeving en redding door Christus voor welke zonde ook! 

b. Het genas, hoe ernstig de toestand van de gebetene ook was. 

c. Het genas, hoeveel keren een mens ook gebeten was. 

d. Het genas, wie de gebeten persoon ook was. 

e. Het geneesmiddel faalde nooit. Niemand werd teleurgesteld.
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3. Zijn toepassing  
a. Het was zeer gemakkelijk. Genezing en nieuw leven kwamen eenvoudig door 

een blik. Zo wordt ook de behoudenis ontvangen door een blik van geloof. 

b. Het leek onwaarschijnlijk. Welk verband bestond er tussen de slang en de 

wond? Zo spreken vandaag sommige mensen ook over het kruis. 

c. Het was bedoeld als een les. Zij moesten zien op een slang, hetzelfde ding dat 

de pijn veroorzaakte. Maar toch is het Nieuwe Verbond in hoge mate het 
tegenovergestelde van het Oude Verbond.


d. Het was persoonlijk. Iedereen moest voor zichzelf opzien tot de slang. Zo vraagt 
het kruis een persoonlijk geloof.


e. Het bracht ogenblikkelijke genezing. Zo brengt ook het kruis onmiddellijk 
vergeving en rechtvaardiging.


7. De vrijsteden - Numeri 35 (vgl. Deuteronomium 19; Jozua 20)  
 
De "vrijsteden" herinneren ons aan Jezus Christus als onze verberging en onze schuilplaats. 
God gebood dat Zijn volk zes vrijsteden zou aanwijzen, zodra zij het beloofde land in bezit 
zouden hebben genomen. 


Een mens die ongewild en per ongeluk een doodslag gepleegd had, kon vluchten naar één 
van deze vrijsteden en daar ontkomen aan de hand van de bloedwreker. Deze zes steden 
waren zo gelegen, drie aan elke zijde van de Jordaan, dat één daarvan altijd binnen het 
bereik lag. Zo heeft ook de Heiland Zichzelf binnen het bereik geplaatst van allen die wraak 
te duchten hebben.  
 
Gebaande en goed onderhouden wegen leidden naar elk van deze steden, en hun poorten 
waren altijd open. De Joodse traditie verklaart dat op elk kruispunt van wegen een bord 
geplaatst was die de richting van de dichtstbijzijnde vrijstad aanwees en dat overal in het 
land gidsen gestationeerd waren om eventuele vluchtelingen te leiden naar de plaats van 
veiligheid. Als dat zo was, dan zouden zij een wonderbaar beeld zijn van een evangelist, 
wiens voeten snel zijn om zielen tot Christus te leiden en wiens lippen vervuld zijn met de 
waarheid Gods.


In de vrijstad werd de doodslager verhoord door de rechters en als werkelijk bleek dat de 
gepleegde doodslag op een ongeluk berustte, dan mocht hij in de stad als een vreemdeling 
wonen, dus buiten het bereik van de "bloedwreker"". Hij moest in de vrijstad blijven tot aan 
de dood van de hogepriester. Bij de opvolging van een nieuwe hogepriester mocht hij 
echter naar zijn eigen stad terugkeren en zijn eigendom in bezit nemen. Dat was Gods 
voorziening om Zijn land te vrijwaren voor onschuldig bloed.


Maar hoewel wij in de vrijsteden een beeld hebben van de zondaar die redding vindt in 
Christus, is er een nog veel heerlijker toepassing in verband met Gods volk Israël. Israël was 
de doodslager, die onschuldig bloed op Golgotha vergoot. Maar wij lezen in Handelingen:
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"De Vorst des levens hebt gij gedood … En nu, broeders, ik weet, dat gij het door 	
onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten." (Handelingen 3:15-17).


Israël is sindsdien een vluchteling geweest, en heeft zijn bezit - het land der belofte - 
verloren. In onze dagen ligt de gehele wereld onder de toorn en het oordeel Gods. De enige 
vrijplaats is de Gemeente! Daar vindt de Israëliet zijn toevlucht. Pas als men niet meer 
vasthoudt aan de (Mozaïsche of Joodse) wet, als dus bij wijze van spreken de hogepriester 
van het Oude Verbond sterft, dan zal Israël vergeving ontvangen, dan zal aan hun 
vluchtelingenbestaan een einde komen en zullen zij in hun land en erfenis worden hersteld. 


Maar dat zal pas gebeuren aan het einde van de 70-ste week van Daniël, ter gelegenheid 
van de verschijning van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond: Christus Jezus.


VI. PROFETISCH 

1. Bileam, de valse profeet - Numeri 22-25  
 
De geschiedenis van Bileam heeft diepe indruk gemaakt op Israëls heilige schrijvers. 
Gedurig wijzen ze met een heilige afschuw op hem - Deuteronomium 23:4; Jozua 24:9; 
Psalm 106:28; Nehemia 13:2; Micha 6:5.  
 
Ook in het Nieuwe Testament treedt Bileam nogal eens voor het voetlicht. Petrus zegt van 
hem, dat hij "het loon der ongerechtigheid liefhad" (2 Petrus 2:15). Judas zegt van de valse 
leraars dat zij "voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken zijn" (Judas 11). En de 
verhoogde Heiland zegt tot de gemeente te Pergamus, dat "gij daar sommigen hebt, die 
vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te 
spannen" (Openbaring 2:14). Uit deze plaatsen blijkt duidelijk dat Bileam, in zijn hebzucht, 
eerzucht en verleiding, een voorbeeld is van veel valse leraars.  
 
Door de aanbiedingen van Balak liet hij zich omkopen om het volk van Israël te vloeken. 
God belette echter zijn voornemen en in plaats van het volk Gods te vloeken, zegende hij 
het. Maar nochtans gaf hij Balak de duivelse raad om Israël door middel van de heidense 
schonen tot afgoderij te brengen. Een samengaan en een vermenging dus van de kinderen 
van het licht en de kinderen van de duisternis, van "kerk" en "wereld".


De valse leraars onzer dagen gelijken allen zonder onderscheid sprekend op Bileam. Door 
hun invloed is de "kerk" steeds meer verwereldlijkt, en daardoor van haar geestelijke kracht 
beroofd. Als instrumenten van de satan leveren ze een ontzettend gevaar op voor het volk 
des Heeren.


2. Goddelijke profetie uit de mond van een valse profeet  
 
De profeet van een vergelegen land, die geroepen werd om Gods volk te vloeken, kon hen 
slechts zegenen. En de woorden van zijn zegen vormen een profetie, die op wonderbaarlijke 
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wijze de toestand van Israël beschreven heeft, zoals die ongeveer dertig eeuwen lang is 
geweest.


"Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden." 
- Numeri 23:9.


Dit zijn woorden, die wellicht de hofnar van Frederik de Grote voor de geest stonden, toen 
de koning hem vroeg om de waarheid van de Bijbel met een enkel woord te bewijzen, 
waarop hij antwoordde: "De Joden, Sire".


In deze boeken van Mozes werden vele dingen geprofeteerd over Israël en het land, die 
vandaag de dag waar zijn. Bijvoorbeeld:

 
"Ik zal u onder de heidenen verstrooien".	 	 	 Leviticus 26:33

"Uw land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn".	 Leviticus 26:33

"De Heere zal u verstrooien onder de volken". 		 	 Deuteronomium 4:27


Dit is van geen enkel volk waar geweest, behalve van Israël. Wanneer wij een Jood zien, 
dan hebben we een getuigenis van de waarheid van Gods Woord. Nog eens keek Bileam, 
geïnspireerd door de Geest van God over de eeuwen heen en zag hij Degene, Die komen 
zou:


"Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster 
voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; … En er zal een uit 
Jakob heersen." - Numeri 24:17-19


"Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het 
Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden." - Mattheüs 2:2  
 
De ster en de scepter werden voorzegd meer dan 1500 jaren vóór zij werkelijk 
verschenen. Vergelijk Openbaring 22:16.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 17) 

1) Waarom wordt dit boek Numeri genoemd? 


2) Wie was de schrijver? (Zie deel 1) 


3) Geef een kort overzicht van de gebeurtenissen die in dit boek beschreven worden. 


4) Geef de namen van de voornaamste personen. 


5) Wat beeldt het gehele boek uit? 
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6) Wat is de sleuteluitdrukking? 


7) Waar was Israël gedurende de tijd van dit boek? 


8) Verklaar met uw eigen woorden wat er gebeurde te Kades-Barnea. 


9) Verklaar met uw eigen woorden, hoe deze gebeurtenis van toepassing is op de 
Gemeente van vandaag. 


10) Wat leren wij uit 1 Korinthe 10:1-11? 


11) Verklaar hoe de Nazireeër een type van Christus is. 


12) Verklaar hoe Aärons staf een type is van de opstanding van Christus. 


13) Verklaar met uw eigen woorden de inzetting van het offer van de rode vaars. 


14) Heeft het in typologisch opzicht iets te maken met een ongeredde zondaar? 


15) Wat beeldde dat offer uit? 


16) Hoe illustreert "de koperen slang" het evangelie van Christus? 


17) Welk aspect van Christus’ verlossingswerk werd uitgebeeld door de vrijsteden? 


18) Wie was Bileam en van wie was hij een type? 


19) Welke profetie betreffende Christus sprak hij uit? 


20) Wat was de zonde van Korach, Dathan en Abiram? 


21) Wat redde Israël van de toorn Gods, vanwege de gebeurtenissen in hoofdstuk 16? 


22) Wat was Mozes' zonde? (Hoofdstuk 20).
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Les 18 - DEUTERONOMIUM 

INLEIDING 

De naam voor dit vijfde en laatste boek van de "Pentateuch" geeft duidelijk aan wat de 
eigenlijke inhoud en het doel van dit boek is.  
 
Deutero - nomium betekent: tweede wet. Dit boek bevat de toespraken van de scheidende 
Mozes tot het volk van Israël, ongeveer een maand vóór hun intocht in het beloofde land 
Kanaän.


Sinds de wetgeving op Sinaï waren 40 jaren voorbijgegaan. Allen die toen ouder waren dan 
twintig jaar, waren inmiddels in de woestijn gestorven (Numeri 14:29-33; 26:64, 65). Mozes 
geeft daarom aan de nieuwe generatie een overzicht van de jongste geschiedenis en een 
verklaring van de wetten, aangepast aan de gewijzigde omstandigheden, wanneer zij in het 
beloofde land zouden wonen. Het "Mozaïsch Verbond" van Sinaï wordt aangevuld door het 
"Diaspora Verbond" (zie les 12). Het gehele boek is een vurig en hartstochtelijk beroep van 
de grote leidsman op het volk om Gods wetten te gehoorzamen.  
 
Plaats van handeling: de vlakke velden van Moab tegenover Jericho.


SLEUTELWOORD 

Het sleutelwoord is: "Gij zult". 

De sleutelverzen zijn: Deuteronomium 11:26-28  
 
"Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: Den zegen, wanneer gij horen zult 
naar de 	geboden des Heeren, uws Gods, die ik u heden gebiede;  
Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des Heeren, uws Gods, en 
afwijkt 	 van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, 
die gij niet gekend hebt."


I. HISTORISCH 

Het boek bevat een zeer interessante en leerzame samenvatting van de geschiedenis van 
Israël in de woestijn; en in het laatste hoofdstuk, een verslag van de dood van Mozes zelf. U 
gelieve Mozes’ overzicht van de gebeurtenissen zorgvuldig te vergelijken met het verslag 
van diezelfde gebeurtenissen, zoals die vermeld staan in de boeken Exodus en Numeri. Het 
zal u daarbij opvallen dat Deuteronomium meer het goddelijk dan het menselijk standpunt 
belicht.


II. BIOGRAFISCH 

U dient zelf na te gaan welke personen in dit boek worden genoemd en welke 
bijzonderheden van hen worden vermeld. Onderzoek tevens wat in andere Schriftplaatsen 
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over dezelfde personen gezegd wordt. In dit boek vinden wij het einde van de autobiografie 
van Mozes.


III. INDELING 

Het boek valt uiteen in zeven delen:


1. Een kort overzicht van de geschiedenis van Israël in de woestijn, vanaf de wetgeving  
tot aan de intocht in het beloofde land. - Deuteronomium 1 t/m 3


2. Een herhaling van de wet, vermengd met waarschuwingen, gegrond op de vroegere 	
bemoeienissen van Jehovah, en voorspellingen betreffende de verovering van het land 
en de gevolgen van ongehoorzaamheid … - Deuteronomium 4 t/m 11


3. Onderwijzingen, vermaningen van Israël in het land … en voorspellingen betreffende het 
gedrag van Israël in het land. - Deuteronomium 12 t/m 27


4. De grote afsluitende profetieën betreffende de zegen en de vloek van Israël; de 
tegenwoordige wereldwijde verstrooiing; de wederkomst van de Messias; de her-
verzameling, bekering en uiteindelijke zegen van Israël. - Deuteronomium 28 t/m 30


5. Laatste woorden tot de priesters, Levieten en Jozua. - Deuteronomium 31 


6. Het lied van Mozes, vol met herinneringen en profetieën, en zijn afscheidszegen aan het 
volk. - Deuteronomium 32 en 33


7. De dood van Mozes. - Deuteronomium 34


IV. GEESTELIJK  

De voornaamste geestelijke les van Deuteronomium is: de onbuigzaamheid van de wet. De 
uitdrukkingen: "Gij zult" en "Gij zult niet" komen zeer veel voor in dit boek. Ze worden 
samengevat in het sleutelvers: "De zegen, wanneer gij luistert" en "vloek, indien gij niet 
luistert" - Deuteronomium 11:26-28. Het onvermijdelijke gevolg van dit alles wordt 
profetisch aangekondigd. Deuteronomium 30:1


De wet kent maar één taal:


"Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet 
zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij."  
- Romeinen 3:19


Van geheel Israël heeft alleen Christus Zich in het land gedragen, zoals God van een 
Israëliet verwachtte. Hij nam Deuteronomium als Zijn gedragslijn aan. Vergelijk Lukas 4:4.
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V. TYPOLOGISCH 

Waren de boeken Exodus en Leviticus bijna uitsluitend typologisch van karakter, dit boek 
heeft nagenoeg geen typologisch materiaal. Deuteronomium is in hoofdzaak een herhaling 
van de Wet aan de vooravond van Israëls intocht in het land der belofte. De omzwervingen 
in de woestijn waren ten einde; en het was voornamelijk de woestijn, die zoveel typen 
opleverde, zowel voor Israël als voor de Gemeente. Enkele typen, zoals dat van de 
"vrijsteden" (Deuteronomium 19), hebben wij reeds bij de studie van de voorgaande 
Bijbelboeken behandeld.


1. De onbekende moordenaar - Deuteronomium 21:1-9 

De wetten tegen moordenaars en doodslagers waren tot in bijzonderheden beschreven. In 
deze verzen wordt ons echter het geval van een moord beschreven, waarbij de dader 
onbekend was. De vermoorde werd ergens in het veld gevonden. In dit geval moesten de 
oudsten en rechters van de dichtst bijgelegen stad zich naar de plaats van het onheil 
spoeden en in een woest dal een jonge koe, waarmee nog geen werk gedaan was, de nek 
breken. Vervolgens moesten de oudsten toetreden en hun handen in onschuld wassen 
boven het gedode dier, onder het uitspreken van een belijdenis en een gebed om 
ontferming en verzoening. Let nu op de typologische betekenis van deze inzetting:  

a) De volmaakte koe wijst vanzelfsprekend op Christus.

b) Het jonge dier werd geslacht op grond van de wet der wedervergelding. Christus is 

naar 	dezelfde wet geslacht op Golgotha. Het levend dier kon geen heil brengen, 
zoals ook het leven van Jezus alleen ons geen heil kan aanbrengen.


c) De jonge koe werd gewelddadig gedood. Zo stierf ook Christus een gewelddadige 
dood aan het kruis.


d) Het bloed van het onschuldige dier vloeide in de plaats van de moordenaar. Dit is 
een 	 heenwijzing naar het plaatsvervangend lijden en sterven van onze gezegende 
Borg en Heiland!


e) Het geslachte dier stelde de oudsten en de rechters, die het gehele volk vertegen-
woordigden, onschuldig. Zo worden wij, doemwaardige zondaars, door het 
geslachte Lam Gods onschuldig, ja, zo onschuldig alsof wij nimmer enige zonde 
gekend of gedaan hebben.


2. Mozes als een type van Christus - Deuteronomium 34:10-12 

Dat Mozes een type van Christus is, hebben we reeds aangetoond bij de behandeling van 
het boek Exodus. Slechts enkele gedachten voegen wij hier nog aan toe. 


a) Mozes verliet zijn koninklijke glorie en bezocht zijn volk in slavernij en ellende. 

b) Mozes’ gelaat straalde op de berg (Exodus 34:29); Christus’ gelaat straalde op de 

berg der verheerlijking.

c) Mozes zag, als Christus, onder smaad en schande op de vreugde van "de 

vergelding". En die vreugde van de toekomst deed hem het lijden en de 
zelfverloochening gemakkelijk vallen - Hebreeën 11:24-26; vgl. Hebreeën 12:2. 
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d) Bij zijn eerste optreden werd Mozes door zijn broeders als verlosser verworpen, 
waarop hij zich naar de heidenen begaf - Exodus 2:13, 14. 


e) Mozes deed vele tekenen en wonderen; Christus eveneens.

f) Toen Mozes heenging om te strijden tegen Farao, bracht hij eerst Zippora, zijn 

heidense vrouw, in veiligheid. Alvorens Christus straks gaat strijden tegen de 
wereldmachten om Zijn volk Israël te bevrijden, zal Hij eerst Zijn Gemeente in 
veiligheid brengen en opnemen in heerlijkheid. 


g) Naar het recht der wet moest Mozes sterven als een schuldige en mocht hij Israël 
niet binnenleiden. Christus is eveneens naar het recht der wet door de wet gedood.


VI. PROFETISCH 

1. Voorzegging van Israëls verlangen naar een Koning - Deuteronomium 17:14-20 

Het is wonderbaar om te zien hoe Mozes het geheel van Israëls toekomst voorspeld heeft, 
precies zoals het in latere jaren geschied is. Het is alsof Mozes, staande aan de oever van 
de Jordaan, als op een toneel de toekomstige geschiedenis van zijn volk voor zijn ogen ziet 
afspelen en ons verslag uitbrengt over wat hij ziet.


Een merkwaardig voorbeeld daarvan vinden wij in hoofdstuk 17, waar Mozes voorspelt 
dat Israël eenmaal een koning zou begeren om over hen te heersen. Vergelijk vers 14 
met 1 Samuël 8:5, 19, 20 en het zal u opvallen dat het volk later, als het een koning 
eist, precies dezelfde woorden gebruikt als Mozes voorspeld had. Zij zeiden dat zij een 
koning wilden "gelijk al de volken". Dat was lijnrecht in strijd met de wil van God. 
Andere volken moesten een voorbeeld aan het volk van Israël nemen en niet 
omgekeerd. Let op de vier dingen, die een koning niet mocht doen:  
 
"Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen, en het volk niet doen 
wederkeren naar Egypte, om paarden te vermenigvuldigen … Ook zal hij voor zich de 
vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijke; hij zal ook voor zich geen 
zilver en goud zeer vermenigvuldigen." - Deuteronomium 17:16, 17.


Het zijn juist deze vier dingen die eeuwen later werden gedaan, zelfs door de meest wijze 
koning die Israël ooit gehad heeft: Salomo (zie 1 Koningen 10:26, 28; 11:3, 4; 10:27; 11:3). 
Wat was de oorzaak dat deze grote koning vier dingen deed die God uitdrukkelijk had 
verboden? Het antwoord vinden wij in Deuteronomium 17:18-20.  

Salomo veronachtzaamde het Woord van God, en dat was de diepste oorzaak van zijn 
geestelijke achteruitgang en uiteindelijke val. Hoe nodig is het ook voor ons, "opdat zijn hart 
niet afwijke", om toch steeds ijverig Gods Woord te onderzoeken en te gehoorzamen!


2. Voorzegging van Christus' komst als Profeet - Deuteronomium 18:15 

"Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, 	
verwekken; naar Hem zult gij horen" - Deuteronomium 18:15.
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Hoewel de Samaritaanse vrouw in Johannes 4:19, 25 daar anders over dacht, ontkennen de 
Joodse rabbi's dat deze profetie betrekking heeft op de komst van de Messias. De Islam 
beweert dat de door God beloofde Profeet niemand anders is dan Mohammed. Maar in 
navolging van de Samaritaanse passen zowel Petrus als Stephanus deze profetie uitsluitend 
toe op de Messias, de Heere Jezus. Hoe wonderbaar is Mozes voorspelling vervuld in Jezus 
Christus!


God heeft Hem "verwekt" uit het midden van Zijn broederen. Dat is geschied via Zijn komst 
in het vlees en gerealiseerd in Zijn opstanding uit de dood. Hebreeën 5:1; Handelingen 
13:32-35.


Dat de Heere Jezus waarlijk een Profeet was, blijkt o.a. uit Hebreeën 1:2; Mattheüs 13:57; 
Lukas 7:16; Johannes 6:14; Johannes 7:40; Lukas 24:19.


Een profeet is iemand die de woorden Gods spreekt. Hij is als het ware de mond van God. 
Het was de Geest van Christus Die getuigde in de oudtestamentische profeten en sinds de 
Pinksterdag ook in Zijn apostelen en profeten en andere dienstknechten. Maar Zijn letterlijke 
en persoonlijke profetische dienst hield verband met Zijn aardse leven. Mozes zei: "Een 
profeet … zoals ik ben". Vergelijk in dit verband Hebreeën 3:2-6.


3. Profetieën betreffende de toekomst van Israël - Deuteronomium  27, 28, 29, 30. 

De hoofdstukken 27 t/m 30 zijn bijzonder fascinerend, omdat zij één van de merkwaardigste 
profetieën van de gehele Bijbel bevatten. Zij geven een overzicht van Israëls geschiedenis 
vanaf de tijd, dat zij het land konden binnengaan tot aan de tegenwoordige tijd.  
 
In hoofdstuk 27 lezen wij wat Israël eerst moest doen zodra het Kanaän was binnen-
gekomen. Het gehele volk moest optrekken naar de berg Ebal en de berg Gerizim, die zich 
in het midden van het land bevonden, en daar, op de Ebal, moest het grote gepleisterde 
stenen oprichten, waarop de Wet Gods geschreven moest worden. Vervolgens moesten zes 
stammen staan op de berg Gerizim om het volk te zegenen voor hun gehoorzaamheid aan 
de Wet; zes andere stammen moesten staan op de berg Ebal om het volk te vloeken voor 
hun ongehoorzaamheid.


De gevolgen van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan deze Wet worden getoond in 
hoofdstuk 28. De eerste 14 verzen van dit hoofdstuk geven een schitterende beeld van 
Israëls toekomst, als zij zou wandelen in de weg van gehoorzaamheid. Lees deze verzen en 
zie, hoe gezegend, rijk en machtig Israël had kunnen zijn, als zij aan God getrouw gebleven 
was. Het volk zou onoverwinnelijk (vs. 10) geweest zijn en tot een hoofd en niet tot een 
staart onder alle volkeren gemaakt zijn (vs. 13). De toon verandert bij vers 15 en vanaf daar 
vinden wij een beeld van de donkere en zwarte toekomst, die het volk wachten zou als het 
zou wandelen in de weg van ongehoorzaamheid. Let erop hoe de voorspelde straffen in dit 
Schriftgedeelte bij ieder vers strenger worden.  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Het 28-ste hoofdstuk geeft een uitvoerig profetisch overzicht omtrent de toekomst van het 
volk Israël, waarin niet minder dan 70 bijzonderheden voorkomen, waarvan de meeste reeds 
letterlijk zijn vervuld; de andere die betrekking hebben op het uiteindelijk herstel van Israël 
in hun eigen land, wachten op de verdere ontwikkeling van de dingen.


Wij vestigen de aandacht op zeven belangrijke profetieën betreffende Israël:


a) Zij zouden zo belegerd worden door vijanden, dat vrouwen hun eigen kinderen 
zouden verslinden.  
Vervuld in de belegeringen van Samaria en Jeruzalem, zowel onder Nebukadnezar 
als onder Titus. 


b) Zij zouden uit hun land worden weggerukt en ver weggevoerd worden in 
ballingschap.  
Vervuld in de Assyrische en in de Babylonische ballingschap, en later in de 
verstrooiing onder alle volkeren.


c) Zij zouden geen rust vinden in de landen van hun ballingschap, maar voortdurend  
opgejaagd worden "van het ene einde der aarde tot het andere einde der aarde". 
Vervuld in het verleden en ook in onze tegenwoordige tijd. 


d) Zij zouden worden beroofd en geplunderd door hun vijanden.  
Vervuld in elk land waar zij hebben gewoond. 


e) Zij zouden worden tot een "spreekwoord", tot een "spotrede" onder alle volkeren, 
waarheen zij verstrooid zijn.  
Ook dit is letterlijk vervuld. Denk maar aan de beruchte "Jodenster", die zij in de 
Tweede Wereldoorlog in de door Nazi Duitsland bezette gebieden moesten dragen.


f) Hoewel verstrooid onder alle volken, zouden zij toch afgezonderd blijven.  
Het is een vreemd, historisch verschijnsel dat het Joodse volk het enige is, dat zich 
nimmer heeft vermengd met de volkeren, waaronder het soms eeuwenlang heeft 
gewoond. De Jood is altijd Jood gebleven en heeft zijn karakteristieke Joodse 
eigenschappen door de eeuwen heen bewaard.


g) Zij zullen uiteindelijk in hun eigen land hersteld en gerehabiliteerd worden, 
teruggeënt op hun eigen olijfboom (Romeinen 11). Deze profetie wacht nog op 
vervulling. Dit zal geschieden bij de wederkomst van Christus op aarde.


 
Iedereen die sceptisch staat tegenover de inspiratie van de woorden der Schrift, zouden wij 
willen vragen hoe het mogelijk is dat Mozes eeuwen tevoren een reeks voorspellingen heeft 
gedaan betreffende de toekomst van het Joodse volk, die tot op de huidige dag op de 
meest letterlijke wijze zijn uitgekomen?
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Het kan niet anders: "Al de Schrift is van God ingegeven". De almachtige en alwetende God 
heeft naar Zijn eeuwige voorkennis Mozes ingelicht omtrent de ontwikkeling van Israëls 
historie.


Let nog op de laatste van de zeven hier boven genoemde profetieën en lees zorgvuldig 
Deuteronomium 30:1-6. Het is alsof Mozes achter al de zojuist opgesomde vloeken deze 
straal van hoop ziet lichten: de belofte van herstel van dit volk, dat zo uitzonderlijk door 
God bemind wordt.  
 
In het licht van zulke beloften aan Israël en speciaal in het licht van Deuteronomium 30:7 
dienen wij, als "gelovigen uit de heidenen", onze gebeden voor dit volk te vermenigvul-
digen. Romeinen 10:1  
 
Mozes eindigt zijn afscheidsrede tot het volk met een machtig appèl op zijn gehoorzaam-
heid. Lees hoofdstuk 30:15-20.  

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 18) 

1) Waaruit bestaat voornamelijk de inhoud van het boek Deuteronomium?


2) Wat is het sleutelwoord?


3) Hoe zou u het boek kunnen indelen?


4) Welke voorspellingen doet Mozes in dit boek?


5) Zijn alle voorspellingen betreffende Israël vervuld?


6) Zijn de vervulde voorspellingen "letterlijk" of "geestelijk" vervuld?


7) Noem enkele voorspellingen die reeds vervuld zijn.


8) Noem enkele voorspellingen die nog onvervuld bleven.


9) Gehoorzaamde Israël Deuteronomium, nadat zij het beloofde land in bezit had 
genomen?


10) Kent u een Israëliet, die leefde in het land, overeenkomstig de wetten van 
Deuteronomium? Hoe is zijn naam?


11) Welk nieuwtestamentisch bewijs hebt u dat Jezus Deuteronomium nam als Zijn gids?


12) In welk opzicht is "de weerspannige zoon" een type van Christus?


13) Kunt u de drie verzen in Deuteronomium vinden, die de Heere Jezus aanhaalde toen Hij 
verzocht werd door satan?
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Les 19 - DE HISTORISCHE BOEKEN 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

De historische boeken, gewoonlijk zo genoemd, zijn 17 in getal, namelijk:  
 
	 Jozua 	 	 2 Koningen		 Mattheüs 

	 Richteren 	 	 1 Kronieken	 Markus

	 Ruth 	 	 2 Kronieken	 Lukas

	 1 Samuël 	 	 Ezra	 	 Johannes

	 2 Samuël 	 	 Nehemia 	 	 Handelingen

	 1 Koningen 	 Esther	 	 

	  
De Nieuwtestamentische boeken hebben evenwel een onderscheiden karakter en zullen 
later afzonderlijk behandeld worden. In dit hoofdstuk willen wij ons uitsluitend beperken tot 
de historische boeken van het Oude Testament.


Wij dienen echter te bedenken dat bijna elk boek van de Bijbel wel enkele historische 
passages en aanhalingen bevat, die de heilige geschiedenis compleet maken. De 
oudtestamentische geschiedenis heeft, met uitzondering van de eerste elf hoofdstukken 
van Genesis, in de eerste plaats te maken met Israël. Andere naties worden slechts 
genoemd, als zij op een of andere wijze bij Israëls historie zijn betrokken.


De geschiedenis van Israël valt in zeven verschillende perioden uiteen:


1. Van de roeping van Abraham tot de Exodus.

2. Van de Exodus tot de dood van Jozua.

3. De periode van de Richteren.

4. De periode van de koningen, vanaf Saul tot aan de ballingschappen.

5. De ballingschappen. 

6. De herstelde staat, vanaf het einde van de Babylonische ballingschap tot aan de 

verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

7. De tegenwoordige verstrooiing.


RAADGEVINGEN VOOR UW STUDIE 

1. Wij raden u aan de Schriftgedeelten, die in de komende lessen behandeld worden, eerst 
aandachtig te lezen, als een eenvoudig verhaal. Dit lezen moet zo zorgvuldig gedaan 
worden, dat u in staat bent om een kort overzicht te geven van de gebeurtenissen die in 
de verschillende perioden plaats hadden.


2. U dient vervolgens de onderverdelingen van elke periode (zoals aangegeven in de 
lessen) te bestuderen, zodat u in staat bent om een meer gedetailleerd overzicht te 
geven van de gebeurtenissen van elk onderdeel.
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3.  U dient ook bijzondere aandacht te wijden aan de verschillende levensbeschrijvingen.


4. Typologische en andere geestelijke aanwijzingen in de lessen verdienen uw bijzondere 
belangstelling.


DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL (VERVOLG) 

EERSTE PERIODE  
Deze periode van 430 jaren begint met de roeping van Abram, Genesis 12, en eindigt met 
de Exodus uit Egypte. De Exodus is hierbij niet inbegrepen. 


Dat gehele tijdperk hebben wij hiervoor behandeld in "de Pentateuch". Het wordt hier 
genoemd, opdat u een totaalbeeld van de geschiedenis van Israël krijgt. De bronnen voor 
de geschiedenis van de eerste periode zijn Genesis 12 t/m 50 en Exodus 1:1-22, met 
Handelingen 7.  

Het boek Job, dat hoogstwaarschijnlijk ook tot deze periode behoort, moet gelezen worden 
om zich enig idee te kunnen vormen van de filosofische en godsdienstige denkwijze en de 
ontwikkeling van de menselijke geest in die eerste tijd van de menselijke geschiedenis.  
 
TWEEDE PERIODE  
Deze periode van ongeveer 64 jaren begint met de uittocht uit Egypte en eindigt met de 
dood van Jozua. De Exodus heeft zijn werkelijk begin bij de toebereiding van de bevrijder, 
Mozes, en eindigt met de vestiging van Israël in het beloofde land. Het doel van de Exodus 
was uiteindelijk het in bezit nemen van het land. Dat verklaarde God Zelf. Zie 
Deuteronomium 6:22, 23, enz.  

De bronnen voor de geschiedenis van de tweede periode zijn Exodus 1 t/m 19; Numeri 1 tm 
33; Deuteronomium 1 t/m 3; Jozua 1 t/m 24. Hieraan moeten nog toegevoegd worden 
enkele verhalende gedeelten, zoals die bijvoorbeeld voorkomen in Leviticus 8, 9 en 10.


OVERZICHT VAN DEZE TWEEDE PERIODE 

1. Israël in Egypte	 	 	 Exodus 1 t/m 15

2. Van de Schelfzee tot Sinaï	 	 Exodus 16 t/m 19

3. Van Sinaï tot Kades-barnea	 	 Exodus 19 t/m 40; Numeri 1 t/m 14

4. Van Kades-barnea tot aan de Jordaan	 Numeri 15 t/m 35; Deuteronomium 1 t/m 34

5. De intocht en de verovering van het land	 Jozua 1 t/m 24


Wij hebben de eerste vier punten van bovengenoemde indeling reeds behandeld bij de 
bestudering van de Pentateuch. Dan blijft dus nog alleen het vijfde punt over, dat wij vinden 
in het boek Jozua.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 19) 

1) Noem het aantal en de titels van de historische boeken in de Bijbel.


2) In welke andere boeken van de Bijbel wordt historisch materiaal gevonden? 


3) Met welk volk houdt het Oude Testament zich bezig?


4) Noem de zeven perioden van Israëls geschiedenis.


5) Waarmee begon en eindigde de eerste periode, en hoe lang duurde zij?


6) Wat zijn de bronnen voor de geschiedenis van de eerste periode?


7) Geef een overzicht van de gebeurtenissen die in de eerste periode plaatsvonden.


8) Wat zijn de namen van de voornaamste personen uit deze eerste periode?


9) Welk merkwaardig boek behoort tot deze tijd?


10) Hoe groot was het aantal Israëlieten dat naar Egypte trok?
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Les 20 - JOZUA 

DE GESCHIEDENIS VAN ISRAËL (VERVOLG) 

TWEEDE PERIODE - JOZUA 

Dit boek is het eigenlijke vervolg van Exodus, omdat het ons de voltooiing en het doel van 
Israëls verlossing beschrijft. Zie Deuteronomium 6:23. Leviticus is een deel (en een 
aanvulling) van de wet.


Als Israël te Kades-Barnea geen ongeloof geopenbaard had, dan zouden er geen boeken 
Numeri en Deuteronomium geweest zijn. 


Numeri is het verslag van Israëls omzwervingen in de woestijn, die een gevolg waren van 
hun ongeloof en ongehoorzaamheid te Kades-Barnea. Deuteronomium, de tweede 
wetgeving, was noodzakelijk geworden door het feit, dat de generatie die bij Sinaï de wet 
ontvangen had, in de woestijn was omgekomen. Als Israël te Kades-Barnea, waar zij na een 
reis van elf dagen vanaf Sinaï gekomen waren, regelrecht het land Kanaän was binnen-
getrokken, dan zouden de laatste 21 hoofdstukken van Numeri en heel Deuteronomium 
nooit geschreven zijn. Op Exodus en Leviticus zou dan direct een boek als Jozua gevolgd 
zijn, waarin het verslag had gestaan van de verovering en de verdeling van het land.  

In Hebreeën 11:29, 30 ontbreekt de lange periode van Israëls omzwervingen in de woestijn, 
omdat de Heilige Geest geen enkele openbaring van geloof kan vinden tussen de doortocht 
door de Schelfzee en het vallen van de muren van Jericho. Zie Hebreeën 3:17, 19.  
 
In Jozua vinden wij dus het einde van de geschiedenis der verlossing, die in Exodus zijn 
begin had. In beide boeken is "verlossing" het sleutelwoord. Maar deze verlossing heeft 
twee verschillende facetten: Exodus spreekt over bevrijding en Jozua over bezit. Volle 
verlossing is zowel "uitleiden" als "inleiden". Het boek Exodus leidt Israël uit Egypte; het 
boek Jozua leidt Israël in Kanaän.  
 
Het boek sluit dus aan op de vijf boeken van Mozes en is tevens de inleiding van de nieuwe 
groep van twaalf historische boeken (Jozua tot en met Esther), die Israëls geschiedenis in 
Kanaän beschrijven. Het omvat een tijdperk van circa 2 decennia, die een overgangsperiode 
vormen in Israëls lange en bewogen historie.


HET BOEK JOZUA - SLEUTEL VERS  

Het sleutelvers van dit boek is Jozua 1:2:


"Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al 
dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve."
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De wet, waarvan Mozes de vertegenwoordiger is, kon nimmer een zondig volk overwinning, 
rust en zegen geven. Zie Hebreeën 7:19; Romeinen 6:14; 8:2-4


I. HISTORISCH 

Het boek Jozua is de geschiedenis van een militaire campagne onder leiding van Jozua, 
Mozes' opvolger. Deze militaire onderneming had ten doel om het beloofde land voor Israël 
in bezit te nemen. Het is dus een boek vol activiteit. Als zodanig staat het in dezelfde 
verhouding tot de Pentateuch als het boek Handelingen tot de Evangeliën.


Als Mozes een orator was, dan was Jozua ongetwijfeld een groot generaal van dezelfde 
klasse als Caesar, Hannibal en Napoleon. Hij was één van de grootste strategen, die ooit 
geleefd hebben; maar wij moeten wel bedenken, dat zijn wijsheid van God kwam. Wij 
hebben hier het verhaal van één lange zegetocht. Er waren zeven jaren voor nodig om het 
land Kanaän te veroveren, maar in deze zeven jaren verloor Jozua slechts één kleine slag.


Het geheim van zijn succes was onvoorwaardelijk geloof en absolute gehoorzaamheid aan 
God. Na de Kanaänieten verslagen te hebben, verdeelde Jozua het land, bracht hij de 
stammen in hun respectieve plaatsen, en regelde hij gedurende enige jaren de zaken van 
land en volk. U dient de volgorde van de gebeurtenissen goed in uw hoofd te prenten. Ook 
de namen van de zeven volkeren, die vroeger het land bewoonden.


II. BIOGRAFISCH 

Jozua is in dit boek de overheersende figuur. Hij was een Efraïmiet; één van de verspieders, 
door Mozes gezonden vanuit Kades-Barnea, een getrouw dienstknecht van Mozes 
gedurende vele jaren en de Geest van God was op hem. Ook andere personen treden in dit 
boek op de voorgrond, zoals Rachab, Achan, Kaleb, enz. Het is bijzonder interessant en 
leerzaam om de karaktertrekken van deze personen te bestuderen.


III. INDELING 

Het boek Jozua kan in vier delen verdeeld worden.


1. De intocht in het land - Jozua 1 t/m 5  
Voorbereiding voor de intocht	 Jozua 1 

Rachab redt de twee verspieders	 Jozua 2 

De doortocht door de Jordaan 	 Jozua 3 

De gedenkstenen	 Jozua 4 

De nieuwe generatie besneden te Gilgal;	 Jozua 5  
Het manna houdt op; 

De Heere, de werkelijke Leider, verschijnt aan Jozua.
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2. De verovering van het land - Jozua 6 t/m 12  
De wonderbare verovering van Jericho	 Jozua 6  
De nederlaag van Israël bij Ai vanwege de "ban in het leger"	 Jozua 7

De inneming van Ai 	 Jozua 8

Het verbond met de Gibeonieten	 Jozua 9

De verbonden zuidelijke koningen verslagen bij Gibeon 	 Jozua 10

De verbonden noordelijke koningen verslagen bij Merom	 Jozua 11 

Opsomming van de overwonnen koningen	 Jozua 12


3. De verdeling van het land - Jozua 13 t/m 22 
Het deel van de 2 1/2 stammen ten oosten van de Jordaan	 Jozua 13

Kaleb vraagt om Hebron	 Jozua 14

Het deel van Juda	 Jozua 15

Het deel van Efraïm	 Jozua 16

Het deel van de halve stam van Manasse (west van de Jordaan)	 Jozua 17

Het deel van de overige zeven stammen	 Jozua 18 en 19

Verdere instructies omtrent de vrijsteden	 Jozua 20

De steden voor de Levieten	 Jozua 21

Het altaar van de 2 1/2 stammen ten oosten van de Jordaan	 Jozua 22


4. De laatste boodschap en de dood van Jozua - Jozua 23 en 24 
Een boodschap van afzondering	 Jozua 23 

Een boodschap over dienst	 Jozua 24


IV. GEESTELIJK 

Er bestaat een merkwaardige overeenkomst tussen het boek Jozua in het Oude Testament 
en de Efeze-brief in het Nieuwe Testament. Het land Kanaän, in het boek Jozua, is een type 
van "het hemelse" in de Efeze-brief. Het "hemelse" van de Efeziërs (Efeze 1:3) is voor de 
christenen wat Kanaän voor de Israëlieten was, namelijk een plaats van strijd, maar ook van 
overwinning en overvloedige zegen. In Jozua 21:43-45 worden vier zegeningen genoemd:


1. bezit (vs. 43)

2. rust (vs. 44)

3. overwinning (vs. 44)

4. de vervulling der beloften (vs. 45).


Het land Kanaän is een beeld van de tegenwoordige positie van de gelovige "in de hemel in 
Christus Jezus" (Efeze 1:3). De aardse zegeningen van het volk van Israël in het beloofde 
land zijn een type van de "geestelijke zegen", die de gelovige thans in Christus bezit.  
 
De uitdrukking "in de hemelse gewesten" (Vert. N.B.G.) komt 5 maal in de Efeze-brief voor, 
namelijk in hoofdstuk 1:3, 20; 2:6; 3:10 en 6:12. Het woord "gewesten" is hier misleidend, 
omdat het duidt op een plaats. Het gaat hier echter niet om een plaats, maar veeleer om 
een sfeer. In de grondtekst staat (letterlijk overgezet): "in het (op)hemelse". Het wijst op de 
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sfeer van het hogere en vollere leven, dat wij in Christus bezitten. Het wijst op onze eenheid 
met de opgestane en verheerlijkte Heiland (Efeze 2:6). Het is immers een wonderbaar feit, 
dat wij in Christus overgezet zijn in een nieuw rijk, in een nieuwe wereld, in een wereld van 
de "Geest", ter onderscheiding van de stoffelijke wereld. In deze geestelijke wereld neemt 
Christus de eerste en alles overheersende plaats in. Deze plaats delen wij met Hem; want 
"God heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel (in het hemelse) (Efeze 2:6).  
 
Hier wordt niet gesproken over een toekomstige zegen in de hemel, maar over een 
tegenwoordige zegen, die wij in Christus bezitten, en die wij híer en nu kunnen genieten en 
ervaren. Efeze 6:12 maakt duidelijk dat deze hemelse sfeer voor de Gemeente een plaats 
van strijd is, maar ook van overwinning en zegen,  
 
De Christen is "hemels" door roeping (Hebreeën 3:1), door burgerschap (polìteuma 
(Filippenzen 3:20), door erfenis (1 Petrus 1:4) en door opstandingsleven (Efeze 2:6).  

Hij is "hemels" als een lid van dat Lichaam, waarvan het Hoofd Zich reeds werkelijk in de 
hemel bevindt, en waarvan de leden zich nog op aarde bevinden. Onder "het hemelse" 
moeten wij dus verstaan de tegenwoordige verbondenheid en de positie van de gelovige 
met de opgewekte en verheerlijkte Heiland. Het duidt op het Leven "op het hoogste niveau’.  

De "geestelijke zegeningen", die "in Christus" ons deel zijn, moeten wij ons persoonlijk toe-
eigenen door het geloof. Zij worden door ons praktisch beleefd en ervaren, als wij in 
Christus blijven.


Alle "aardse zegeningen" die God aan Israël beloofd had, lagen voor hen opgesloten in het 
land Kanaän. De Heere had hen dit land gegeven (Jozua 1:2), maar zij moesten het door het 
geloof in bezit nemen en "hun voetzool er op zetten" (Jozua 1:3) om deze aardse 
zegeningen te kunnen ervaren en ervan te kunnen genieten. In het land hadden zij 
overwinning, rijkdom en zegen; buiten het land hadden zij slechts nederlaag, armoede en 
honger. 


Zo liggen ook alle "geestelijke zegeningen" waarmee God de Gemeente heeft gezegend, 
voor ons opgesloten "in Christus in de hemel". Maar wij moeten eveneens door het geloof 
deze "geestelijke zegen" in bezit nemen en "de voet erop zetten" om ze te kunnen ervaren 
en ervan te kunnen genieten. "In Christus" zijn wij "gezegend met elke geestelijke zegen"; 
buiten Christus hebben wij niets.


Kanaän is dus kennelijk een beeld van de geloofsrust, die wij "in Christus" bezitten en van 
de "geestelijke zegen", waarmee wij in Hem gezegend zijn. Daarom is het sleutelvers van de 
geestelijke onderwijzing in het boek Jozua:


"Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en 
al dit volk, tot het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal" (Jozua 1:2).
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De strijd die gevoerd moest worden om het land in bezit te nemen, vroeg om een overste-
leidsman en niet om een wetgever. Zelfs de meest ijverige wetsbetrachter had Israël 
onmogelijk in het land kunnen brengen en de heidense naties daaruit kunnen verdrijven. 
Daarvoor was bovennatuurlijke kracht nodig. De Jordaan werd droogvoets gepasseerd en 
de muren van Jericho door slechts het blazen van de ramshoornen. Dat was geen wets-
werk, maar de openbaring van Goddelijke macht. De "zeven volkeren" in het land waren 
"meerder en machtiger" dan Israël (Deuteronomium 7:1).


Op dezelfde wijze komt de gelovige, die positioneel gezet is "in de hemel in Christus Jezus" 
vanaf het moment van zijn bekering, tot een tegenwoordige hemelse ervaring door 
Goddelijke kracht en niet door de werken der wet. "De wet des Geestes des levens in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods" (Romeinen 8:2).  
 
In de woestijn streed Israël tegen Amalek, een type van het "vlees" (zie les 16). Het 
nieuwtestamentische anti-type is het conflict tussen de "oude mens" en de "nieuwe mens" 
in Romeinen 7:14-25, In het land werd nog wel gestreden, maar het doel van deze strijd was 
de verdrijving van de vreemde bewoners en het blijvend en vreedzaam bezit van een rijke 
erfenis. Dit is een type van de "goede strijd des geloofs" (1 Timotheüs 6:12; 1:18;  
2 Timotheüs 4:7), beschreven in Efeze 6:10-18.  
 
De oorzaken van de overwinningen en nederlagen van Israël moet u zorgvuldig bestuderen, 
want zij werpen veel licht op onze eigen strijd "tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in (letterlijk:) het hemelse" (Efeze 6:12).  

Hoewel de Heere bepaalde dat de strijd tegen Amalek zou blijven voortduren, als een 
aanwijzing dat het vlees altijd in ons blijft, had Israël de plicht en de opdracht om de "zeven 
volkeren" volledig van hun bezit te verdrijven en het land geheel in bezit te nemen. Alleen 
dan zouden vrede en zegen permanent hun deel zijn. Maar Israël is in dit opzicht hopeloos 
in gebreke gebleven. Zij stelden zich tevreden met een gedeeltelijke overwinning en lieten 
een deel van het land over aan hun vijanden. Het gevolg was dat hun vrede dikwijls werd 
onderbroken en dat zij telkens weer in slavernij gebracht werden. Zie Jozua 9:1-16; 13:1; 
Richteren 1:22 tot 2:3.  
 
Het boek Jozua is dus vol met geestelijke lessen, die van groot en praktisch belang zijn 
voor de gelovige.


V. TYPOLOGISCH 

Jozua (Je-hoshua, d.i. Jehovah is heil) is een type van Christus, onze Overste 
Leidsman en Bevrijder.  
 
De belangrijkste punten zijn: 
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1) Hij komt na Mozes.  
Johannes 1:17; Hebreeën 2:10; 7:18, 19; Galaten 3:23-25; Romeinen 10:4


2) Hij voert naar de overwinning.  
2 Korinthe 1:10; 2:14; 1 Thessalonicenzen 1:10; 2 Timotheüs 4:17; Romeinen 8:37.


3) Hij is onze Voorspraak, als wij de nederlaag hebben geleden.  
Jozua 7:5-9; 1 Johannes 2:1.


4) Hij wijst ons ons deel toe.  
Efeze 1:11, 13; 4:8-11. 2.


2. De doortocht door de Jordaan - Jozua 3  
 
Hier hebben wij een type van onze dood met Christus. Romeinen 6:6-11; Efeze 2:5, 6; 
Kolossenzen 3:1-3. In Romeinen 6:11-13 wordt ons het geheim onthuld, hoe het 
opstandingsleven een tegenwoordige ervaring kan worden. Het is niet waar dat de 
"zonde" (de oude natuur) in ons "dood" is - dat is de fatale vergissing van de zogenaamde 
perfectionisten - maar "wij houden het ervoor dat wij voor de zonde dood zijn, maar levend 
voor God in Christus Jezus". Daarom "stellen" wij onze "leden als wapenen der gerechtig-
heid ten dienste van God". De punten zijn:


1) De ark des verbonds is bij deze gebeurtenis de hoofdzaak. Wij zagen reeds dat de 
ark een type is van Christus.


2) Er wordt hier een tijd van drie dagen aangegeven, die duidelijk wijst op de drie 
dagen van Christus’ dood en opstanding.


3) Het volk moest de ark volgen in de Jordaan. Wij zijn met Christus begraven.  
Romeinen 6:1-6; Kolossenzen 2:12. De leden volgen het Hoofd. Wij zijn met Hem 	
gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel.


4) Het volk moest op een afstand van 2000 ellen volgen. Zou dat misschien een 	
heenwijzing kunnen zijn op het feit dat er hoogstwaarschijnlijk 2000 profetische 
jaren verlopen zullen na Christus’ dood en opstanding, alvorens de volle vereniging 
bij Zijn wederkomst zal plaats hebben?


5) De overvloeiende wateren van de Jordaan, die teruggedreven werden, wijzen op 
het vreselijk oordeel, dat teruggedreven is door Christus’ zoendood.


6) Heel het volk werd droogvoets door de wateren van de Jordaan geleid. Geen 
gevaar was te duchten; geen enkel verlies te betreuren.
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3. De twee gedenktekenen - Jozua 4  

Onmiddellijk na de doortocht door de Jordaan richtte Israël in opdracht van God twee 
steenhopen op - de één aan de westelijke oever van de Jordaan te Gilgal (vs.3) en de ander 
in het midden van de rivier zelf (vs.9). Beide gedenktekenen bestonden uit twaalf grote 
stenen - voorstellend de twaalf stammen Israëls - genomen uit de diepte van de Jordaan. 
Wat is de typologische betekenis van deze beide monumenten?  

De Jordaan, de Dode Zee, de Schelfzee (golf van Akaba) en het meer van Galilea liggen alle 
in de zogeheten Syrisch-Afrikaanse Slenk. Ruwweg ligt het meer van Galilea 200 meter, en 
de dode zee 400 meter, beneden zee-niveau. Het hele gebied wordt in de Bijbel aangeduid 
als de Arabah en vertaald met "de vlakke velden". De eigenlijke betekenis van dit woord is 
"graf", (Duits) "grube" en is verwant aan "kraai" zowel als "raaf". De locatie van Gilgal, waar 
Israël onder Jozua door de Jordaan trok, komt overeen met het niveau van de Dode Zee, en 
wordt geacht de laagst gelegen plaats op aarde te zijn. De Jordaan en omgeving zijn 
daarom een beeld van de dood, het graf. Ook in overdrachtelijke betekenis. 


Het monument van de 12 stenen in de Jordaan is een uitbeelding van de positie van de 
stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Voorafgaand aan hun bekering en herstel 
wordt het verstrooide Israel geacht dood te zijn: ondergegaan onder de volkeren. Het 
monument op de oever wijst profetisch op de toekomstige bekering en het herstel van 
geheel Israël. De naam "Gilgal" wordt trouwens vertaald met "wedergeboorte", in die zin dat 
iets opnieuw gestalte krijgt. Zie Ezechiël 37:12; Romeinen 11:26; etc.


4. De zonen van Ruben, Gad en de halve stam Manasse - Jozua 1:12-15; 13:7; (vgl. 
Numeri 32 en Deuteronomium 3:18) 

De zonen van Ruben, Gad en de halve stam Manasse, die hun erfdeel kozen juist buiten het 
beloofde land, oostwaarts van de Jordaan, zijn typen van wereldsgezinde gelovigen, van 
grensbewoners - Christenen, die noch geheel in Egypte, noch geheel in het land wonen. U 
dient het verloop van hun geschiedenis aandachtig te bestuderen. Markus 5:1-17 is mis-
schien een aanwijzing, wie hun afstammelingen waren in de dagen van Jezus’ omwandeling 
op aarde.


5. Rachab en het scharlaken koord - Jozua 2 en 6:11-25; vgl. Hebreeën 11:31; Jakobus 
2:25. 

1) Haar geloof heeft haar behouden. Toen geheel Jericho werd uitgeroeid, werd 
zij met haar familie gered. Het is vandaag nog niet anders. In deze onder-
gaande wereld is geen redding mogelijk dan door Jezus Christus. "Een ieder, 
die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben."
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2) Het scharlaken koord wees naar haar eigen zonden en naar Christus’ schuld 
delgend en reinigend bloed (Romeinen 3:25). Door het uithangen van het 
snoer beleed zij haar geloof, dat later zo heerlijk werd bekroond.


6. De besnijdenis te Gilgal - Jozua 5  
 
Gilgal was voor Israël in die tijd een plaats van buitengewone betekenis. Het was de eerste 
legerplaats in het beloofde land. Het was de plaats, waar de smaadheid van Egypte werd 
afgewenteld. Na elke overwinning keerde Israël weer terug naar Gilgal.  
 
De besnijdenis was in letterlijke zin het teken van Gods verbond met Abraham. Zie Genesis 
17:1-14; Romeinen 4:11. In geestelijk opzicht was de besnijdenis echter een type van het 
"afleggen van het lichaam des vleses" (Kolossenzen 2:11). De "voorhuid" is een beeld van 
het "vlees", de zonde-natuur, het "eigen-ik", de "oude mens". Vgl. Kolossenzen 3:5-11; 1 
Petrus 3:21. 


De besnijdenis was de eerste daad na de intocht in het beloofde land (Jozua 5:2). De 
"afwenteling van de smaadheid van Egypte" (Jozua 5:9) is dus de eerste voorwaarde tot 
een werkelijk overwinningsleven. Hoe vertroostend is het te bedenken dat het geen 
eigenwerk was; dat het Jozua was, die de "stenen messen" maakte en die Israël besneed. 
Hun enige verantwoordelijkheid was eenvoudig deze (pijnlijke) operatie aan hen toe te laten 
(zie Efeze 4:30-31).  
 
Wij hebben hier dus de belangrijke typologische lering, dat de gelovigen, wanneer zij willen 
ingaan in al hun geestelijke en hemelse zegeningen, zichzelf hebben te beschouwen als 
gestorven, begraven en opgewekt met Christus. Hierdoor wordt tevens duidelijk, waarom 
Israël telkens weer naar hun uitgangspunt Gilgal moest terugkeren. Gilgal was voor Israël de 
plaats van zelf-veroordeling en verootmoediging, van verbonds-vernieuwing en levens-
vernieuwing.  
 
Van rijke typologische betekenis is verder nog het feit dat het manna ophield te vallen, 
zodra zij voet in het beloofde land gezet hadden. Het manna was een beeld van Christus. 
Hij was "het Brood des Levens", dat uit de hemel nederdaalde. Het "overjarige koren", 
hetwelk Israël in Kanaän at, wijst op de verhoogde en verheerlijkte Heiland, Die het voedsel 
voor Zijn volk is, dat in Gilgal met de oude mens heeft afgerekend in zelf-veroordeling. Wij 
kennen nu Christus niet meer naar het vlees - 2 Korinthe 5:16. In de toekomst zal de smaad 
van het kruis verwisseld worden voor de eeuwige kroon der heerlijkheid!


7. De vorst van het heer des HEEREN - Jozua 5:13-15 

Juist voor de verovering van Jericho verscheen de Heer Zelf aan Jozua om hem te 
versterken en te bemoedigen. Toen Jozua tegenover Jericho stond, vermoedelijk denkend 
aan het gigantische werk dat hem wachtte, "hief hij zijn ogen op" en zag hij een man. Het 
zijn de opgeheven ogen die de Heere aanschouwen. Aanvankelijk herkende Jozua de Heer 
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niet in "de Man, Die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had". Maar toen hij in antwoord 
op Jozua's uitdaging verklaarde: "Ik ben de Vorst van het heir des Heeren, Nu ben Ik 
gekomen", viel Jozua op zijn aangezicht en aanbad Hem.


Uit het feit dat Hij de aanbidding aanvaardde, mogen wij concluderen dat deze "Man" geen 
mens, noch "gewone" engel geweest kan zijn, maar Christus Zelf, zoals Hij méér dan eens 
vóór Zijn vleeswording verschenen is.


Bedenk, dat de Vorst van het heir des Heeren, Die aan Jozua verscheen, thans de Overste 
Leidsman van onze behoudenis is. In onze strijd tegen de "geestelijke boosheden" is het 
noodzakelijk om onze ogen voortdurend op Hem gericht te houden. Alleen door Hem zijn 
wij "meer dan overwinnaars". Wanneer de zaken op het donkerst schijnen, openbaart Hij 
Zich vaak op het heerlijkst. Strijdend onder Zijn banier wordt Zijn volk overwinnaar door en 
met Hem. De geloofsblik op Hem betekent op zichzelf reeds de overwinning.  
 
8. De val van Jericho - Jozua 6  
 
Hier wordt ons op typologische wijze het geheim van overwinning geopenbaard in onze 
geloofsstrijd tegen de "geestelijke boosheden", zoals we die beschreven vinden in Efeze 
6:12. Het is dus een illustratie van 2 Korinthe 10:3-5. Het "geluid van de ramshoornen" is 
een illustratie van 1 Korinthe 1:27-29.  

Het is onmogelijk om hier dieper op de details in te gaan, hoewel dat zeker de moeite waard 
zou zijn. De belangrijkste les is echter dat geestelijke overwinningen worden behaald door 
middelen en langs wegen die door de menselijke wijsheid als dwaas en ontoereikend 
worden beschouwd.  
 
9. De zonde van Achan - Jozua 7  
 
Deze geschiedenis toont ons de belangrijkste waarheid van de eenheid van het volk van 
God (Jozua 7:11) "Israël heeft gezondigd" - een gemeenschappelijke schuld dus. Er is een 
wet van solidariteit, van saamhorigheid en gemeenschappelijke schuld. Een wet, die sinds 
de erfzonde reeds vele eeuwen heerste. 


Ook in het Nieuwe Testament is deze wet nog in functie. In de gemeente te Korinthe ontstak 
Gods toorn over de gehele gemeente, omdat één enkele boze niet was uitgeworpen. Eén 
Achan in het midden van gelovigen kan nog veel kwaads doen. God is heilig en wreekt 
onverbiddelijk het niet-geoordeelde kwaad. Want Hij wil een heilig volk! Zie 1 Korinthe 
12:12-14, 26; 1 Korinthe 5:1-7.  
 
God ontdekte het verborgen kwaad, de ban in het leger. Er is geen verborgen zonde in de 
Gemeente, die door God niet op Zijn eigen tijd zal openbaar gemaakt worden. Wat een 
dwaasheid is het, om als Achan zijn kwaad te bedekken.  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Wij zien hier weer dat God de eerste openbaringen van zonde altijd het meest straft. Dit 
deed Hij vanaf Adams tijd telkens weer. Dit deed Hij ook met de eerste zonde - die van 
Ananias en Saffira - in de gemeente (Handelingen 5).  

Opmerking: Achan werd gestenigd in het dal Achor. De naam Achor betekent: 
"beroering". Ditzelfde Achor zal eenmaal bij Israëls toekomstig herstel een "deur der 
hope" worden, zoals Hosea 2:14 ons leert. Op schone wijze blijkt uit die plaats, dat 
hetgeen eens Israël tot vloek en ellende was, zal worden omgezet in een plaats van 
verrassende zegeningen.


10. De vijanden van Gods volk - Jozua 5-13 

De vijanden die Israël moest overwinnen waren:  

g. vele - In hoofdstuk 12 vinden we een lijst van 30 koningen!

h. sterk - Er waren reuzen bij en ze hadden versterkte steden!

i. listig - Denk maar aan de Gibeonieten!

j. rijk en schitterend - Dat heeft Achan tot zijn ondergang ondervonden!

k. met haat tegen Israël vervuld - Dit blijkt uit de gehele inneming van het land. 

l. verborgen vijanden - Zij vormden vaak machtige bondgenootschappen.

m. satanisch en zeer immoreel.


Geestelijke betekenis 

In geestelijke zin geldt dit alles ook van onze vijanden. Onze vijanden zijn echter niet van 
"vlees en bloed". Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, ook niet tegen ons eigen-
ik, maar tegen de geestelijke boosheden in het hemelse (Efeze 6).


Profetische betekenis 

1) In typologische zin hebben we hier een beeld van Israël in de toekomst. Israël 
zal eens zijn land voor eeuwig in bezit gaan nemen. De grote Jozua, de Heere 
Jezus Zelf, zal dan hun Aanvoerder zijn. Hij zal al Zijn vijanden de voet op de 
nek zetten, gelijk Jozua het hier reeds zijn vijanden deed.


2) Bij Israëls herstel zullen er grote bondgenootschappen van volkeren bestaan, die 
zich aaneengesloten hebben met als doel, om Israël gezamenlijk van de aard-
bodem weg te vagen. Zie Ezechiël 38 en 39; Zacharia 14.


3) Bij Israëls herstel zullen er eveneens grote natuurwonderen plaats vinden. Zelfs 
de zon en de maan zullen nog eens stil staan - Habakuk 3:11.


4) Zoals Israël in Jozua's dagen geen verliezen leed (met uitzondering van Ai), zo 
zal het ook eens bij de wederkomst des Heeren tot Israëls herstel zijn. Israël zal 
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dan geen verliezen hebben te duchten, omdat de "Leeuw uit de stam van Juda" 
hen voorgaat in de strijd. De Heere zal voor hen strijden en zij zullen stil zijn!


5) Zoals Israël zeer gewillig was om te strijden, alzo zal het volk des Heeren zeer 
gewillig zijn in "de dag Zijner heirkracht", dat is de dag waarop Christus zal 
uitgaan om alle goddelozen te straffen - Psalm 110.


6) Zoals Israël pas rust verkreeg, nadat de vijanden teniet gedaan waren, alzo zal in 
de toekomst het Vrederijk niet aanbreken, alvorens al Gods tegenstanders 
geliquideerd zijn. Het Vrederijk zal eenmaal bloeien op de grondslag van de 
wrekende en belonende gerechtigheid Gods.


7) De overwinning kwam, nadat Israël besneden was en het Paaslam had gegeten. 
Toekomstige overwinningen komen nadat hun hart is besneden en het volk 
Christus als het ware Paaslam met de mond des geloofs heeft gegeten. 
Deuteronomium 30; Jeremia 32:37-39. Eerst dan zal Christus voor Israël 
koningen verslaan ten dage Zijn toorns - Psalm 110.  

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 20) 

1) Met welke gebeurtenissen begon en eindigde de tweede periode en hoe lang duurde 
zij?


2) Wat zijn de bronnen van de geschiedenis van deze tweede periode?


3) Geef een kort overzicht van deze periode.


4) Wie waren de voornaamste personen in deze periode?


5) Van welk boek is Jozua eigenlijk een voortzetting?


6) Waarom was het nodig om de boeken Numeri en Deuteronomium te schrijven?


7) Wat is het sleutelwoord van Exodus en Jozua?


8) Welke zijn de twee facetten van de verlossing, zoals die in beide boeken worden 
behandeld?


9) Wat is volle verlossing?


10) Waaruit is de zondaar geleid?


11) Waarin is de zondaar geleid?


12) Geef een indeling van het boek Jozua.


13) Met welk nieuwtestamentisch boek correspondeert Jozua?
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14) Was Kanaän een type van de hemel?


15) Waarom? Of waarom niet?


16) Is de gelovige nu van de wereld (Egypte)?


17) Is hij van de hemel?


18) Waar verkeert hij lichamelijk?


19) Waar verkeert hij geestelijk?


20) Heeft de gelovige nog strijd?


21) Wordt de overwinning behaald door de wet van Mozes?


22) Hoe wordt de overwinning behaald?


23) Kunnen wij door wetsbetrachting de hoogste geestelijke zegeningen, zoals liefde, 
blijdschap, vrede, enz. verwerven?


24) Hoe worden deze verworven? (Galaten 5:16, 22, 23).


25) Van wie is Jozua een type?


26) Noem de vier punten van overeenkomst tussen Jozua en zijn anti-type.


27) Verklaar de typologische betekenis van de 2 1/2 stammen, die hun erfdeel kozen aan de 
woestijnzijde van de Jordaan.


28) Verklaar de typologische betekenis van de besnijdenis. 


29) Verklaar de typologische betekenis van de val van Jericho.


30) Verklaar de typologische betekenis van de zonde van Achan.


31) Verklaar de typologische betekenis van Israëls vijanden.


 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 127 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 21 - DE RICHTEREN EN RUTH 

DE GESCHIEDENIS VAN ISRAËL (VERVOLG) 

DERDE PERIODE - DE RICHTEREN 

Deze periode begint bij de dood van Jozua en eindigt bij de verkiezing van Saul tot koning 
over Israël en omvat ongeveer 450 jaren. De apostel Paulus, sprekend in de Joodse 
synagoge te Antiochië, zinspeelt op dit richteren-tijdperk met de volgende woorden: "En 
zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaän, heeft Hij hun door het lot het land 
derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij hun rechters, tot 
op Samuël, de profeet" (Handelingen 13:19, 20).  
 
Het regeringskarakter tijdens deze periode wordt het duidelijkst omschreven in 1 Samuël 
8:7; 10:18, 19. Vanaf de "Exodus" uit Egypte tot aan koning Saul was de regeringsvorm van 
Israël een theocratie (d.i. Godsregering). Jehovah was de Koning van Zijn volk. Hij oefende 
Zijn gezag over het volk uit door Mozes, Jozua en de Richteren, van wie de laatsten een 
bijzonder karakter droegen: Eli was een priester-richter en Samuël een profeet-richter.  
 
Na de richterentijd zette de Heer Zijn theocratische regering over Israël voort door middel 
van koningen. Gedurende het toekomstige duizendjarige Rijk zullen de richteren over Israël 
weer worden hersteld (vergelijk Jesaja 1:26; Mattheüs 19:27, 28), hoewel de Heere Jezus 
als de Zoon van David, dan een zichtbaar Koning zal zijn. Hosea 3:4, 5; Ezechiël 37:21-28; 
Lukas 1:32, 33; Handelingen 15:14-17.  
 
Met de Babylonische ballingschap verdween de theocratie over Israël (het volk werd 
verbannen en Jeruzalem verwoest) en begonnen "de tijden der heidenen" (de heerschappij 
van heidense wereldmachten, waarbij Jeruzalem "door de heidenen vertreden" wordt). Deze 
"tijden der heidenen" (Lukas 21:24) zullen voortduren tot aan de wederkomst van Christus 
op aarde. Gedurende deze tijd van heidense overheersing bestaat de regering van God op 
aarde slechts uit de voorzienige besturing van bepaalde gebeurtenissen, heerschappijen en 
overheden. 


Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd in het boek Esther. God wordt niet éénmaal in dat 
merkwaardige boek genoemd, maar werkt niettemin achter de schermen voor de bewaring 
en het behoud van Zijn volk in ballingschap. Deze bedekte werkzaamheid van God is 
karakteristiek voor de tegenwoordige bedeling. Zie ook Daniël 2:37, 38; Romeinen 13:1-7.  
 
Deze derde periode wordt gekenmerkt door onenigheid, verdeeldheid en verwarring. De 
kwade gevolgen van hun ongehoorzaamheid, om de inwoners van Kanaän uit te roeien en 
te verdrijven, werden openbaar zodra de sterke hand van Jozua niet meer werd gevoeld.  
 
De stammen vervielen tot afgoderij en werden daarvoor gestraft door onderwerping aan 
vreemde machten. Hun bevrijdingen kwamen tot stand door de "richteren", die God uit het 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 128 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

volk verwekte. Voor zover wij kunnen nagaan, heeft tot aan Eli niet één richter over het 
gehele volk geheerst. De enig-mogelijke uitzondering is misschien Debora (Richteren 4:5).  
 
De bronnen van de geschiedenis van deze periode zijn de boeken Richteren, Ruth en 1 
Samuël 1-12.  

A. HET BOEK RICHTEREN 

Dit boek is het droevig verslag van het falen van het verbondsvolk van God in het beloofde 
land. Het beschrijft de afval en de gevolgen van Israëls afval van Jehovah, hun God. Het 
schildert ons de donkere middeleeuwen van Israël en het doet ons het verband zien tussen 
de afval van God en de ellende, die daaruit noodzakelijkerwijs voortvloeit.  
 
Het sleutelwoord is: "kwaad" (14 maal). 


Het sleutelvers is Richteren 17:6 "Ieder deed wat recht was in zijn ogen". Het boek dankt 
zijn naam aan de personen, genaamd "richteren", wiens grote daden daarin worden 
vermeld.


I. HISTORISCH 

U dient wel te bedenken dat in het boek Richteren geen ordelijke en aaneengesloten 
geschiedenis van het volk te lezen is. Gedurende de gehele periode die het boek beschrijft, 
treden veeleer de afzonderlijke stammen dan het gehele volk op de voorgrond. Niettemin is 
het evenals het boek Jozua, een betrouwbaar verslag van een reeks historische 
gebeurtenissen.

 
II. BIOGRAFISCH 

Vanzelfsprekend zijn het de "richteren" die in dit Bijbelboek bijzonder op de voorgrond 
treden. Wij kunnen hen misschien het beste beschouwen als "stamhoofden", op wie de 
Heere de nood van Israëls afval en verdrukking heeft gelegd. Zij waren in zekere zin de 
geestelijke voorvaders van de latere profeten, d.w.z. in de eerste plaats patriotten en verder 
godsdienstige hervormers, omdat nationale welvaart en veiligheid direct afhankelijk waren 
van getrouwheid en gehoorzaamheid aan de Heer.  
 
Geschiedenis der richteren  
Er worden in totaal 13 richteren genoemd, maar de indringer Abimelech, die niet door God 
verwekt was, telt niet mee, zodat er dus 12 richteren overblijven - evenveel richteren dus als 
er stammen in Israël waren. Van deze twaalf schijnen er vijf geregeerd te hebben in tijden 
van vrede; de overblijvende zeven waren zowel bevrijders als richters, die Israël bevrijd 
hebben van de zeven grote verdrukkingen door hun vijanden.  
 
In het boek Richteren is sprake van: zeven afvallen, zeven verdrukkingen door zeven 
vijanden en zeven bevrijdingen door zeven richteren.
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OVERZICHT DER RICHTEREN  
 

 
III. INDELING 

1. Inleiding - Nalatigheid en oordeel	 Richteren 1 en 2 


2. De geschiedenis van de twaalf richteren 	 Richteren 3 t/m 16


3. Dubbel aanhangsel 	 Richteren 17 t/m 21  
Afgoderij (Dan) 	 Richteren 17 en 18  
Immoraliteit en burgeroorlog (Benjamin) 	 Richteren 19 t/m 21


 
IV. GEESTELIJK  

Het is een somber refrein, dat ons in het eerste hoofdstuk in de oren klinkt:


"Manasse heeft de inwoners van Beth-Sean niet verdreven" (vs. 27). 

"Zebulon heeft de inwoners van Kitron niet verdreven" (vs. 30). 

"Aser heeft de inwoners van Acco niet verdreven" (vs. 31).

"Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes niet verdreven" (vs. 33).


Een bittere historie van zonden uit nalatigheid. Israël was ongehoorzaam aan Gods bevel; 
want God had hen nadrukkelijk en herhaaldelijk bevolen om de inwoners van het land uit te 
roeien. Zie Exodus 23:32, 33; 34:12-15; Deuteronomium 7:2; Jozua 23:12. Hij had hen 

Nr
.

Naam Bijzonderheden Vijand Tijd/jaar Richteren

1 Othniël Bloedverwant van Kaleb Mesopotamië 8 3:7-11

2 Ehud Linkshandig Moabieten 18 3:12-30

3 Samgar Gebruikte een ossenstok Filistijnen 3:31

4 Debora Enige vrouwelijke richter Kanaänieten 20 4 en 5

5 Gideon Vroeg om een teken Midianieten 7 6 t/m 8

Abimelech (broedermoordenaar - - 9

6 Thola - - - 10:1, 2

7 Jaïr 30 zonen, 30 steden - - 10:3-5

8 Jeftha Voorbarige belofte Ammonieten 18 11

9 Ebzan - - - 12:8-10

10 Elon - - - 12:11, 12

11 Abdon - - - 12:13-15

12 Simson Sterkste man, Nazireeër Filistijnen 40 13 t/m 16
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tevens gewezen op de ernstige gevolgen, die de gespaarde vijanden voor Israël zouden 
hebben en het groot gevaar dat ze zouden opleveren.


"Maar indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting 
zult verdrijven, zo zal het geschieden, dat, die gij van hen zult laten overblijven, 
tot doornen zullen zijn in uw ogen en tot prikkelen in uw zijden en u zullen 
benauwen op het land, waarin gij woont." - Numeri 33:55.  

Op die waarschuwingen van God heeft Israël niet gelet en daarom heeft God Zijn 
bedreigingen vervuld.

	 	 	 	  
1. We zien in hoofdstuk 1:27-36 de toenemende verachting en afval beschreven:


a. De Kanaänieten slaagden erin om in die streek te blijven wonen (vs. 27). De 
Kanaänieten moesten dood zijn en dus geen plaats meer hebben. 


b. De Kanaänieten werden "niet verdreven" (vs. 28). 


c. De Kanaänieten werden "cijnsbaar" gemaakt (vs. 30). Een dode kan geen cijns 
betalen. 


d. De Kanaänieten woonden in het midden van Efraïm en Zebulon (vs. 29, 30). 


e. De Aserieten woonden te midden der Kanaänieten, Naftali eveneens (vs. 32, 33). 


f. Dan werd reeds door de Amorieten teruggedreven in het gebergte, en mocht 
zelfs in het dal niet meer komen (vs. 34). Spaar de vijand en hij zal u weldra in 
het woeste gebergte terugdrijven.


 
2. Wij zien hier de eigen-willige godsdienst afgebeeld. God had van het ten dele uitroeien, 
het terugdrijven en de cijns niets gezegd. De eigen-willige godsdienst wil altijd schipperen 
met Gods wil en tornen aan Zijn Woord. Het zal wel bijzonder strelend voor het Israëlitisch 
gemoed geweest zijn, om de vijand te doen dienen onder schatting en een flinke tol van 
hem te trekken. Voordelig ook trouwens! Maar dit was niet naar de geopenbaarde wil van 
God.  
 
3. De jammerlijke gevolgen van de ongehoorzaamheid aan Gods Woord blijven nimmer uit. 
Langzaam maar zeker overvleugelde de gespaarde vijand Israël. Maar dat is nog het ergste 
niet. De toorn Gods ontsteekt steeds over de ongehoorzaamheid en de zonde van het 
compromis.


In de hoofdstukken 2 en 3 zien wij de geleidelijke achteruitgang van het volk van Israël:


a) Israël sluit verbonden met de Kanaänieten (Richteren 2:2)
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b) Gemengde huwelijken (Richteren 3:5, 6)


c) Israël dient de afgoden der heidenen (Richteren 2:13; 3:7)


d) Gevolg: vernederende onderdrukking en slavernij (Richteren 2:14, enz.)  
De geestelijke toepassing van dat alles voor ons vinden wij in 2 Korinthe 6:17, 18.  

Boven het boek Richteren zou als leidraad voor zijn geestelijke betekenis geschreven 
kunnen worden het bekende woord van Zacharia: "Niet door kracht, noch door geweld, 
maar door Mijn Geest, zegt de Heere der heirscharen"" (Zacharia 4:6).  
 
Niet één van de gekozen bevrijders had iets waardoor hij in het vlees kon roemen. De komaf 
en positie van de richteren was over het algemeen niet erg hoog en vooraanstaand. Elk van 
de klassen - genoemd in 1 Korinthe 1:27-28 - vinden wij onder de richteren. Wij denken 
hierbij nog aan het woord van Christus tot Paulus: "Want Mijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht." (2 Korinthe 12:9).


V. TYPOLOGISCH 

Niet weinig zijn de schaduwbeelden van dit merkwaardige boek. Elke richter, die tevens 
verlosser is, is in meerdere of mindere mate een type van de komende Rechter en Verlosser 
Jezus Christus. Als wij dit bij de bestudering van dit boek voor ogen houden, dan begint in 
dit sombere geschrift voor ons alles te ritselen van de toekomstige Verlosser, Die uit Sion 
zal komen om de goddeloosheid af te wenden van Jakob (Romeinen 11:26).  

Wij kunnen hier niet bij elke richter stilstaan om de typologische lering vast te stellen. leder 
kan dat voor zichzelf doen. Wij beperken ons hier tot de volgenden:  
 
1. Othniël - Richteren 1:12-15; 3:7-11  
Othniël was de eerste richter en een wonderbaar type van Christus.


a. Zijn naam betekent "mijn kracht is God", of "leeuw Gods". Verder wordt hij in 
het derde hoofdstuk "verlosser" genoemd. Hij was de leeuw Gods uit Juda's 
stam. Dit alles is eveneens waar van de volkomen Verlosser, onze Heer Jezus 
Christus.


b. Hij was een man van buitengewone moed en dapperheid. De oude Kaleb was 
zeer dapper en zelfs voor de reuzen van Enak niet bang; maar de stad Kirjath-
Sefer, de boekenstad of stad der geleerden, was hem te machtig.  
De wereldwijsheid zat daar opgehoopt en die is soms nog sterker en altijd 
gevaarlijker dan de wereldmacht. Bovendien was Kaleb een bejaard man, zodat 
hij zijn dochter belooft aan de man die deze stad inneemt. Christus overwint 
beide, de wereldmacht en de wereldwijsheid.
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c. De leeuw Gods, Othniël, een neef van Kaleb, verricht deze heldendaad. En dus 
verwierf hij zich langs de weg van onverschrokken strijd en overwinning een 
vrouw. Zo zal ook Christus door strijd en lijden zich een vrouw verwerven.  

2. Samgar - Richteren 3:31  
Het was een verschrikkelijke tijd in de dagen van Samgar. Debora zingt ervan en zegt dat de 
wegen ophielden: "En wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden" (Richteren 
5:6). De reizigers waren vanwege de vijanden lang niet veilig op de heirbanen en maakten 
uit vrees voor de vijand een lange omweg langs kronkelende wegen, maar Samgar sloeg 
600 Filistijnen met een ossenstok en verloste Israël. Wij hebben hier een duidelijk type van 
de enige Verlosser, als wij letten op het volgende:


a. Christus vond een ellendig volk, dat door de vijand benauwd en belaagd werd, 
en dat op kronkelende paden wandelde. Israël werd verdrukt door de Romeinen 
en deze waren niet minder wreed dan de Filistijnen.


b. Christus zal in Zijn toekomst alle antisemitische vijanden verslaan en Zijn volk 
verlossing, rust en veiligheid geven.


c. Samgar was blijkbaar een ossenhoeder, een man van weinig aanzien en ook de 
grote Verlosser is arm geworden, maar zal door Zijn armoede Israël eenmaal rijk 
en gelukkig maken.


d. Samgar versloeg de vijand met een stok. Deze stok was wellicht afgesneden en 
dood, maar levend en krachtig in de hand van de richter. Juist door middel van 
deze dode stok gaf hij Israël verlossing en leven. Stok en staf kennen wij uit 
Psalm 23:4: "Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Zij zijn een beeld van 
levenskracht en daarmee ook van opstanding uit de dood. Denk ook aan de 
bloeiende staf van Aäron, en natuurlijk de staf van Mozes. Een verwant begrip is 
overigens de scepter, de stok of staf van de koning!


3. Het lied van Debora - Richteren 5  
Barak wordt dikwijls als een lafaard beschouwd, maar dat is on-Bijbels, want God heeft 
hem een ereplaats gegeven onder de geloofshelden van Hebreeën 11, en niet Debora. De 
strijd en overwinning, die door Debora worden bezongen, zijn typologisch voor de toekomst 
des Heeren tot vernietiging van al Zijn vijanden. Let slechts op de volgende punten, die 
toespelingen zijn op de toekomstige overwinning en zege van Christus bij Zijn wederkomst, 
waarvan de profeten telkens weer spreken:


a. De komst des Heeren zal een "wreken der wraken" zijn in Israël (vs. 2).


b. Het volk bood zich hier "gewillig" aan tot de strijd. Vgl. Psalm 110:3.
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c. De Heer openbaarde Zich hier op een verheven wijze en kwam van Edom (vs. 4).  
In de beschrijving van de komst des Heeren in Jesaja 63:1-6 komt Hij ook van 
Edom. 


d. De aarde beefde hier en tal van natuurverschijnselen hadden plaats (vs. 5).  
Dat zal ook het geval zijn in Zijn toekomst. Vgl. Jesaja 64:1-3.


e. Christus zal, evenals hier, komen om Israël op te beuren uit zijn diepe val en 
smadelijke vernedering. Vgl. Romeinen 11:26.


f. Er waren hier saamverbonden koningen. Die zullen er ook zijn in de tijd van de 
wederkomst van Israëls grote Koning.


g. Er werd hier oorlog gevoerd van de hemel. Dat zal ook plaats hebben in de slag 
van Armageddon. Vgl. Openbaring 16.


h. Een vloek werd uitgesproken over Meroz (vs. 23), omdat haar inwoners niet 
waren aan de zijde des Heeren. In de dag des Heeren zal de onpartijdigheid, 
zoals Meroz die openbaarde, eveneens onmogelijk zijn. De vloek tegen al de 
vijanden van Israël zal uitgesproken worden.


i. De Heer streed hier en was gekomen met de helden. De Heer Jezus zal komen 
tot Israëls verlossing met al Zijn heiligen. Vgl. Judas 14 en Openbaring 19:14.


j. De ondergang van een grote vijand wordt bezongen (Sisera). Dat wordt in de 
toekomst gedaan ten opzichte van de aanvoerder van al Gods vijanden, de 
satan.


k. Uiteindelijk wordt de bedrogen verwachting der wereldgroten bezongen, en 
tevens wordt in de laatste verzen van dit schone lied bezongen hoe de wereld 
de nood van het menselijk hart probeert weg te nemen door een hoop, die 
beschaamd maakt.


 
4. Gideon - Richteren 6, 7 en 8  
Israël verkeerde andermaal in de grootste ellende. Als sprinkhanen in menigte waren de 
Midianieten over hen gekomen. Men kroop van benauwdheid in de holen en spelonken der 
bergen, wat zich in de toekomst herhalen zal (Openbaring 6). In zijn ellende en benauwdheid 
riep Israël tot God en Hij redde het afkerig volk en wel door middel van Gideon, die weer 
een duidelijk voorbeeld is van de grote Redder en Verlosser.


a. Gideon werd voorafgegaan door een profeet als voorloper (vs. 8). Christus zal 
eens in Elia Zijn voorloper hebben. Vgl. Maleachi 4:5.


b. Gideon had met God gesproken en Gods tekenen aanschouwd. Onze Heiland 
sprak hetgeen Hij van de Vader gehoord had en deed vele tekenen.
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c. Gideon offerde een geitenbokje en een ongezuurd spijsoffer. Gideon kon zichzelf 
niet offeren, maar hij offerde bloed als een heenwijzing naar Christus’ dierbaar 
bloed. Het spijsoffer was een zinnebeeld van Christus' volmaakte mensheid.


d. Het vuur verteerde Gideons offer. Het vuur van Gods toorn heeft Christus 
verteerd, en daarna is Christus van ons heengegaan, gelijk de Engel dat deed.


e. "De Heere is vrede" (Richteren 6:24) heette het altaar dat Gideon bouwde. De 
Heer is onze vrede en heeft ons vrede aangebracht door het bloed des kruises.


f. Gideon verbrak de afgoden (vs. 25) en herstelde de ware dienst des Heeren. Dat 
zal Christus eveneens doen in Zijn toekomst.


g. "De Geest des Heeren vervulde Gideon" (vs. 34). Het was dezelfde Geest Die 
onze Heiland voor Zijn mensheid heeft toegerust.


h. Gideon zond boden uit (vs. 35). Christus heeft dit ook gedaan en zal dit doen.  
Vgl. 2 Korinthe 5:20.


i. Gideon bracht een wonderlijke verlossing teweeg. Het behoeft geen betoog dat 
onze Verlosser dit heeft gedaan en nog zal doen.


j. Gideon blies de bazuin op het beslissende moment van de strijd. Christus zal 
ook met bazuingeschal wederkomen om Zijn vijanden te verslaan.


k. De vijand bracht in de grote verwarring zichzelf om (Richteren 7:22). Dit zal zich 
volgens het woord der profeten op groter schaal herhalen in verband met de 
wederkomst des Heeren.


l. Zij doodden Zeëb, één van de twee koningen der Midianieten, in de perskuip 
(Richteren 7:25). Christus zal de wijnpers van Gods toorn alleen treden.  
Vergelijk Openbaring 14:19, 20; 19:15.


m. Gideon handelde naar de wet der wedervergelding aan de lieden van Sukkoth 
(Richteren 8:14-16), "oog om oog en tand om tand". Dat zal de Heere Jezus ook 
doen in Zijn toekomst.


 
5. Abimelech - type van de wet en alle heidense religie - Richteren 9  
Deze zwarte bladzijde in Israëls geschiedenis heeft parallellen in de geschiedenissen van 
Saul en Absalom, die zich beiden geliefd maakten bij het volk. Zij zijn uitbeeldingen van wet 
of religie in het algemeen en van de religie in de dagen van de antichrist.  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a. Abimelech wilde door vleierij de heerschappij over Israël bemachtigen (vs.1-3). 
Dat deed ook Absalom en zal de antichrist ook doen bij het begin van zijn 
optreden.


b. Abimelech is de volkomen tegenstelling van Gideon (type van Christus), die 
geen koning wilde zijn. In de gelijkenis van Jotham (vs. 8-15) laat deze duidelijk 
uitkomen dat de vette olijfboom en de zoete vijgeboom en de mostgevende 
wijnstok geen koning wilden zijn, maar de doornstruik Abimelech wel. 
Heerschappij van de doornstruik is een beeld van heerschappij van wet, 
uitlopend op de doornenkroon van de Heere Jezus Christus.


c. In vers 15 onthult Jotham de dwaze eerzucht en hoogmoed van Abimelech, 
eveneens te vinden bij Saul en Absalom en alle religie, en is kenmerkend ook 
voor de antichrist. 


d. Abimelech was drie jaar koning over Israël en toen kwam er een boze geest. Het 
begon schijnbaar goed, ook met Saul en Absalom, en zal zich herhalen met de 
antichrist in de dagen van de Grote Verdrukking.


e. Abimelech wordt eindelijk op een smadelijke wijze omgebracht door een steen, 
die van boven komt (vs. 53). Ook het einde van Saul en Absalom was smadelijk. 
Christus zal als een steen afrollen van de bergen Gods en de antichrist en zijn 
rijk vernietigen (Vgl. Daniël 2:45; Mattheüs 21:44, 45).


6. Jeftha - Richteren 11 en 12  

a. Hij was een strijdbare held. Dat kan ook van Christus worden gezegd.


b. Jeftha was verworpen door zijn broeders. Christus eveneens.


c. Jeftha ging voor een tijd lang weg van zijn broeders (vs. 3). Met de hemelvaart is 
Christus ook weggegaan van Zijn broeders.


d. Israël kwam na de verwerping van Jeftha in grote verdrukking. Na de verwerping 
van Christus kwam Israël in de verdrukking van Jeruzalems verwoesting, en 
eens zal het volk in de Grote Verdrukking komen.


e. Toen Israël in benauwdheid zat, begon men Jeftha terug te roepen (vs. 6). Zo zal 
het ook met Israël gaan in de Grote Verdrukking. De Psalmen staan vol met 
gebeden die Israël tot de Messias zal opzenden.


f. Jeftha keerde op de gebeden van zijn broeders tot hen terug (vs. 9-11), om hen 
uit hun benauwdheden te redden. Dat geldt ook van Christus, Die tot Israël zal 
wederkeren als antwoord op hun gebeden.
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g. Jeftha werd na zijn terugkeer tot hoofd en overste aangesteld. Als Jezus komt, 
zal het Joodse volk Hem als Koning erkennen.


h. Let nog op het feit dat Jeftha terugkeerde met het leger, dat hij rondom zich 
verzameld had gedurende de tijd van zijn verwerping. Christus vergadert ook nu, 
tijdens Zijn verwerping door Israël, een Gemeente, die straks met Hem in 
heerlijkheid zal verschijnen.


7. Simson - Richteren 13-16  
Simson is, evenals Jeftha, opgenomen in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Ook hij is 
niet alleen een geloofsheld, maar tevens in vele opzichten een type van Christus.


a. Zijn geboorte was tevoren aangekondigd door een engel, evenals die van 
Christus Jezus. Vgl. Richteren 13:5 met Lukas 1:31.


b. Zijn geboorte was evenals die van Jezus een wonder van Gods hand. Simson 
werd uit de onvruchtbare geboren, en Jezus uit de maagd.


c. Simson was evenals de Heere Jezus een Nazireeër Gods, d.w.z. een streng 
afgescheidene. Zie les 18.


d. Simson had de Geest in bijzondere mate, de Heer Jezus Christus eveneens. 
Simson ontving zijn kracht van de Heilige Geest, de Heere Jezus deed Zijn 
wonderen door de Geest.


e. Simson behaalde grote overwinningen voor Israël. Christus behaalde de zege 
voor Zijn volk op Golgotha over de satan, en zal die straks behalen in de 
eindslag van Armageddon.


f. In zijn sterven heeft Simson meer vijanden omgebracht dan in zijn leven. Van de 
Heere Jezus lezen wij dat Hij "door het kruis de vijandschap" heeft gedood 
(Efeze 2:15, 16), en "de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft Hij 
die in het openbaar tentoongesteld en … over hen getriomfeerd" (Kolossenzen 
2:14 en 15).


 
8. Geen Koning in Israël - Richteren 17-20  
Herhaaldelijk wordt in deze hoofdstukken opgemerkt dat er geen Koning was in Israël. Dit is 
het sleutelwoord. Het geeft de diepste oorzaak aan van de jammervolle toestanden van die 
dagen. Een ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dit woord reikt veel verder dan voor die 
dagen en voor Israël alleen. Dit woord geeft de grondoorzaak aan van al de verwildering en 
verwarring van onze dagen.  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a. Er was diefstal, beeldendienst, simonie (d.i. het kopen van geestelijke ambten; 
Handelingen 8:18), priesterbedrog, ontevredenheid, anarchie, enz. alles als 
gevolg van de afwezigheid van een koning in Israël. De mens kan zichzelf niet 
regeren. De ene mens kan de andere mens niet recht beteugelen. Daarom zullen 
er ook wanorde en wanverhoudingen in de wereld blijven, zolang Israël niet ten 
volle is hersteld en door zijn soevereine Koning wordt geregeerd. Dan eerst 
wordt alles goed!  
	 


b. Christus is nog als Israëls Koning afwezig en daaruit is de demoralisatie op elk 
gebied in onze dagen te verklaren. De mens kan de misstanden niet voorgoed 
uit de weg ruimen. Indien hij een misstand uit de weg ruimt, dan springen 
daarvoor tal van andere misstanden in de plaats. Er moet een Koning komen tot 
"de wederoprichting aller dingen".  

B. HET BOEK RUTH  
 
I. HISTORISCH 

Het boek Ruth moet gelezen en bestudeerd worden in verbinding met Richteren. Het geeft 
ons een beeld van het leven in Israël onder de richteren, dat hemelsbreed verschilt met 
hetgeen de laatste hoofdstukken van het boek Richteren ons tonen. De twee beelden 
illustreren ons duidelijk de wisselende toestanden van Israël gedurende deze periode.


II. INDELING 

1. Ruth kiest 	 	 Hoofdstuk 1 

2. Ruth werkt 	 	 Hoofdstuk 2 

3. Ruth wacht 	 	 Hoofdstuk 3

4. Ruth wordt beloond 	 Hoofdstuk 4  

III. Sleutelvers 

Sleutelvers is: Ruth 3:9 "Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw 
dienstmaagd, want gij zijt de losser." Sleutelwoorden: "losser" (14 maal) "lossen" (9 maal).


IV. GEESTELIJK 

De voornaamste boodschap van het boek is die van rust. Hoewel het woord er slechts twee 
keer in gevonden wordt, is het gehele boek doordrongen van de gedachte aan rust. In het 
oosten is de positie van een ongehuwde vrouw gevaarlijk en beproevingsvol. Alleen in het 
huis van een echtgenoot kan zij zeker zijn van rust en bescherming. 


Elimelech ontbrak rust, toen hij het beloofde land verliet. Moab te verlaten voor Bethlehem, 
scheen een onmogelijke weg naar de rust, zoals Naomi ernstig en tactvol te kennen gaf 
(1:11-13). Maar Gods wegen zijn hoger dan die van mensen. Ruth vond rust door verlossing 
en eenheid met haar verlosser. Voor ons is er geen rust In de wereld, behalve dan in 
eenheid met onze Goddelijke Verlosser.
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V. TYPOLOGISCH 

1. Ruth - een type van het overblijfsel van Juda.  
Er schuilen wonderlijke typologische elementen in de geschiedenis van Ruth. Dit is zo 
duidelijk dat het niet kan worden ontkend.


a. We hebben hier allereerst een beeld van Israëls ongehoorzaamheid en van de 
daarop volgende ellende onder de volken. Elimelech betekent: "Mijn God is 
Koning" en wijst naar de theocratische betekenis van Israël. Hij was echter 
ongehoorzaam en verliet het beloofde land om te gaan naar het veld van Moab 
met zijn vrouw en twee zonen. In den vreemde vonden zij echter niet het geluk 
en het leven, maar de ellende en de dood. Want de ene stierf na de andere en 
de vroeger zo schone Naomi ("lieflijk") blijft als weduwe eenzaam, verlaten en 
onbeschermd achter. Israël zit nu ook reeds gedurende vele eeuwen als een 
vereenzaamde vrouw onder de volken.


b. Er kwam echter een terugkeer naar het beloofde land. Ruth voegde zich bij 
Naomi, en samen keerden zij terug naar Bethlehem. Voordat echter de volle 
blijdschap voor Naomi kwam in het land, noemde zij zich Mara, bitterheid. Dit 
komt weer overeen met Israël, want alvorens Israël zal worden hersteld, komt 
eerst de bitterheid van de Grote Verdrukking.


c. Ruth is een type van het "gelovig overblijfsel" van het Joodse volk, dat in de 
eindtijd zal terugkeren naar het beloofde land. Maar Ruth was toch een 
heidense? Hoe kan zij dan een type van het overblijfsel van Israël zijn? Het 
antwoord op deze vraag is, dat Israël door zijn ongeloof aan de heidenen gelijk 
was geworden: "Lo-ammi", "niet Mijn volk" (Hosea 1:9). Wat betreft de terugkeer 
van Israël, lees Ezechiël 11:16, 17.


d. Wanneer Israël eens tot zijn land terugkeert, dan zal dit zijn "ten dage des 
oogstes". Het zal dan de tijd zijn van de grote wereldoogst, de tijd waarin de 
grote Landman de sikkel zal slaan in de eeuwenoude oogstvelden. Als de 
vijgeboom Israël uitbot, dan weten wij daaraan dat de zomer - de oogsttijd -  
nabij is. Naomi kwam terug in het begin van de gerstoogst.


e. Toen Naomi teruggekeerd was, had zij, in tegenstelling tot haar verblijf in Moab 
verzadiging, verrijking en vreugde. Van haar vroegere eenzaamheid en droefenis 
lezen we niets meer, wel lezen we van haar voorspoed en zegen. Met Israël zal 
het straks na zijn terugkeer naar het beloofde land evenzo gaan. Droefenis en 
zuchten zullen voorbijgaan en eeuwige blijdschap zal op hun voorhoofden 
wezen.
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f. Het heil in het land kwam door middel van de losser Boaz. Zo zal ook eens voor 
Israël al het heil dagen alleen door Christus, de grote Verlosser. Die Losser moet 
eerst uit Sion komen, om de goddeloosheid van Jakob af te wenden (Romeinen 
11:26). Boaz geeft ons echter zulk een heerlijk schaduwbeeld van Christus, dat 
wij bij hem nog afzonderlijk moeten stilstaan.


2. Boaz - een type van Israëls Losser.  
Boaz wordt genoemd een losser, een "goël", en is zonder twijfel een treffend type van onze 
Verlosser.


a. Boaz was een "zeer vermogend man". Dat is de ware Losser ook.


b. Boaz was een na-staande en wordt zelfs bloedverwant genoemd. Jezus Christus 
is de bloedverwant van Israël. Hij nam hun vlees en bloed aan.


c. De losser in Israël moest naar de wet het zogeheten "leviraatshuwelijk" aangaan 
met een na-verwante kinderloze weduwe. (Dit woord komt niet van Levi, maar 
van het Latijnse "levir", = zwager). Dit leviraatsrecht bestond reeds vóór Mozes, 
zoals de geschiedenis van Juda met zijn schoondochter Tamar bewijst (Genesis 
38). Zelfs ten tijde van de Heiland bestond blijkbaar nog het leviraatshuwelijk 
(Mattheüs 22:24; Markus 12:19; Lukas 20:28). Dit huwelijk heeft Boaz gesloten 
met Ruth. Zo zal de ware Boaz straks met het overblijfsel van Israël "een nieuw 
verbond" sluiten, een huwelijksverbond.


d. Het was naar de wet de taak van de losser het verloren-gegane erfdeel van de 
overleden bloedverwant te "lossen" of terug te kopen. Zo heeft Boaz de verloren 
goederen van Elimelech teruggekocht en teruggebracht aan Ruth.  
 
Dit zal straks de ware Boaz, de Heere Jezus Christus ook doen ten aanzien van 
het overblijfsel van Israël, dat met Hem verbonden wordt in de dag van de grote 
wereldoogst. Het verloren-gegane erfdeel, het beloofde land Kanaän, dat 
eeuwenlang door de heidenen vertreden is, zal straks door Christus aan Zijn 
volk teruggegeven worden. Reeds betaalde Hij daarvoor de losprijs van Zijn 
kostbaar bloed. Vergelijk Jesaja 54:3-6; Jesaja 62:4.


 
3. Ploni Almoni 

In Ruth 4:1 wordt ons gezegd dat er nog een andere losser was, met oudere rechten dan 
Boaz. Zijn antwoord was desgevraagd: "Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn 
erfdeel niet misschien verderve; los gij mijn lossing voor u; want Ik zal niet kunnen lossen."  

Deze losser kon niet lossen, omdat hij reeds een erfdeel had! Hij wordt aangeduid als "zulk 
een", de vertaling van "ploni almoni". "Mijn scheiding" en "mijn zwijgen (en doofheid)" is de 
letterlijke vertaling van beide woorden. Waar Boaz (de "komende sterke") als tweede losser 
een type is van Christus in Zijn wederkomst en relatie tot de 2 stammen van Israël, ligt de 
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conclusie voor de hand dat "Zulk Een" een type is van Christus - de verborgen Losser - in 
de tegenwoordige bedeling der verborgenheid in relatie tot de Gemeente. En zo lang 
Christus’ werk aan de Gemeente nog voortduurt kan van lossing van het Joodse volk nog 
geen sprake zijn.  
 
Overigens vinden wij "Zulk Een" - de grote onbekende op de achtergrond - eveneens in  
1 Samuël 21:2; 2 Koningen 6:8; Daniël 8:13 (beide woorden samengetrokken tot "Palmoni"); 
Mattheüs 26:18. Deze Schriftgedeelten bevestigen deze betekenis en toepassing.  

Een hieruit voortvloeiende conclusie is ook, dat Orpa, die net als Ploni Almoni op de 
achtergrond blijft, uitdrukking geeft aan de 10 stammen van Israël, waaruit in onze dagen de 
Gemeente wordt gevormd.  
 
(Dit laatste is niet algemeen bekend, omdat het onderscheid tussen de beide huizen van 
Israël binnen de Christelijke traditie volkomen wordt veronachtzaamd en weggeredeneerd.)


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 21) 

1) Hoelang duurde de derde periode van Israëls geschiedenis? 


2) Welke regeringsvorm was er onder Israël gedurende deze periode? 


3) Wanneer zal deze regeringsvorm hersteld worden? 


4) Wanneer begonnen "de tijden der heidenen" en wanneer zullen zij eindigen? 


5) Wat was de algemene toestand van Israël gedurende de derde periode? 


6) Wat was de eerste oorzaak van die toestand? 


7) Waarmee correspondeert dit in onze christelijke ervaring? 


8) Wat zijn de geschiedenisbronnen van deze tijd? 


9) Wat is het sleutelvers van het boek Richteren? 


10) Noem de namen van de Richteren. 


11) In welk opzicht is Samgar een type van Christus? 


12) Welke typologische elementen bevat het lied van Debora? 


13) Waarvan is Abimelech een type en in welke opzichten? 


14) Wat is het sleutelvers van het boek Ruth? 


15) In hoeverre is Simson een type van Christus? 


16) Waarvan zijn Boaz en Ruth een type? 


17) Waarvan zijn "Zulk Een" en Orpa een type?
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Les 22 - DE KONINGEN 

DE GESCHIEDENIS VAN ISRAËL 

VIERDE PERIODE - DE KONINGEN 

Deze periode, die ongeveer 458 jaren duurde, begint met de troonsbestijging van Saul en 
eindigt in de Babylonische ballingschap.


De bronnen van de geschiedenis zijn 1 Samuël 8:1 t/m 31:13; het tweede boek van Samuël, 
de beide Koningen en Kronieken-boeken en verder de geschiedkundige gedeelten van 
Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en al de kleine profeten van vóór de ballingschap 
(zie les 3), zoals Joël, Amos, Hosea, Micha, Nahum, Zefanja en Habakuk, met uitzondering 
dus van Jona en Obadja.


OVERZICHT VAN DE VIERDE PERIODE 

1. De keuze en de regering van Saul;

2. De regeringen van David, Salomo en Rehabeam tot de splitsing van het rijk;

3. De beide rijken tot de Assyrische ballingschap van het 10-stammenrijk;

4. Vanaf de Assyrische ballingschap van het 10-stammenrijk tot aan de Babylonische 

ballingschap van het 2-stammenrijk.


Op enkele uitzonderingen na worden de gebeurtenissen, de namen en de duur van de 
regeringen der koningen, uitsluitend gevonden in de historische boeken van Samuël, 
Koningen en Kronieken, terwijl de morele toestand van het volk geopenbaard wordt door 
hun profeten. U dient dus de profeten in nauwe samenhang met de geschiedkundige 
verhalen te bestuderen.  

De hierbij gevoegde overzichtskaart zal de bestudering van de geschiedenis der koningen 
en profeten ongetwijfeld vergemakkelijken. De geschiedenis is op zichzelf zeer eenvoudig 
en lijkt zo nu en dan alleen maar ingewikkeld, omdat het in fragmenten wordt verteld.


DE METHODE VAN STUDIE 

Wij moeten de koningen nemen in hun volgorde: Saul, David, Salomo, tot aan de scheuring 
van het koninkrijk; vervolgens de koningen van Juda (2-stammenrijk) vanaf Rehabeam tot 
Zedekia, en van Israël (10-stammenrijk) vanaf Jerobeam tot Hosea. Daarbij dienen wij alles 
te lezen wat over elk hunner gezegd wordt in de boeken, genoemd onder “de bronnen der 
geschiedenis".  

U behoeft bij deze historische studie geen aandacht te schenken aan de voorzeggingen der 
profeten, maar alleen aan dat deel van hun geschriften dat handelt over de toestand van het 
volk, bijv. Jesaja 1:1-23; Joël 1:1-20; Amos 5:1-27, enz., enz.
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VERKLARING VAN DE KAART  

1. Deze kaart (op de volgende pagina) geeft een overzicht van Israëls geschiedenis vanaf 
de kroning van Saul tot aan de Babylonische ballingschap van de twee stammen (Juda). 
De jaartallen boven aan de kaart geven het aantal jaren vóór Christus aan. 


2. De ruimte tussen de stippellijnen stellen elk tien jaren voor. 


3. Let op de drie perioden van Israëls geschiedenis: 


• Het Verenigde Koninkrijk van 1095 tot 977 vóór Christus.

• Het Verdeelde Koninkrijk van 977 tot 720 vóór Christus.

• Het Koninkrijk van Juda van 720 tot 588 vóór Christus. 


4. De namen van de verschillende koningen zijn gegeven tussen evenwijdige lijnen, die 
horizontaal over de kaart lopen. De koningen van Israël (de tien stammen) bovenaan de 
bladzijde; de koningen van Juda (de 2 stammen) daaronder. 


5. De omrande namen onder de lijst van koningen van Israël en Juda zijn de namen van 
profeten. De plaatsen van de namen tonen, wanneer de profeten leefden, en welke 
koningen in die tijd regeerden. 


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 22) 

1) Hoelang duurde de derde periode van Israëls geschiedenis? 


2) Vermeld de duur van de vierde periode van Israëls geschiedenis en tevens het begin- 
en eindpunt. 


3) Wat zijn de bronnen van de geschiedenis? 


4) Op welke wijze kan men deze periode van Israëls historie indelen?
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Les 23 - HET EERSTE BOEK VAN SAMUËL 

HET BOEK 

1. Van de zes historische boeken van Israël is dit het meest bekende. Hoe hebben de 
overbekende verhalen van de kleine Samuël (1 Samuël 3) en van David en Goliath  
(1 Samuël 17) ons reeds in onze kinderjaren sterk geboeid. Hoewel het geschiedenis is, 
wordt het ons gegeven in het aantrekkelijke kleed van biografie.


2. Het boek heeft zijn naam te danken aan de overheersende figuur van Samuël. 
Ongetwijfeld heeft hij het grootste deel ervan geschreven, terwijl Nathan en Gad het 
waarschijnlijk gecompleteerd hebben (1 Kronieken 29:29).


3. Het beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf de tijd van Eli tot de kroning van David 
tot koning over geheel Israël.


4. In dit boek eindigt de theocratie, zoals die werd uitgeoefend tijdens de richteren en 
begint de lijn der koningen met Saul. Het is dus het boek waarin de overgang van de 
theocratie naar de monarchie wordt behandeld, zodat het een geheel nieuw tijdperk van 
Israëls bewogen geschiedenis inluidt.


5. De gebeurtenissen in 1 Samuël omvatten een periode van 115 jaren.

 
II. BIJZONDERHEDEN


De bijdragen van dit boek tot de godsdienstige woordenschat, theologie en ervaring zijn 
opmerkelijk:  

6. In dit boek treffen wij voor de eerste maal de majestueuze titel "Heere der heirscharen" 
aan (Samuël 1:3). Deze Naam of titel, die de God van Israël aanduidt als de Heer van alle 
heirscharen in hemel en op aarde, komt 281 maal voor.


7. Ook vinden wij hier voor het eerst de titel "Messias". Een vrouw komt de eer toe deze 
naam voor het eerst te hebben gebruikt Samuël (2:10) "Zijn Gezalfde", letterlijk: "Zijn 
Messias" (Hebreeuws); "Zijn Christus" (Septuaginta).


8. Dit boek noemt de eerste van de vijf kostelijke dingen in het Oude Testament: 


1) Het Woord des Heeren (1 Samuël 3:1) 

2) Verlossing (Psalm 49:9) 

3) De dood Zijner gunstgenoten (Psalm 116:15) 

4) Lippen der wetenschap (Spreuken 20:15) 

5) De gedachten Gods (Psalm 139:17)
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4. Hier vinden wij voor de eerste maal het woord "I'kabod", d.i. "Waar de heerlijkheid?"  
(1 Samuël 4:21) en "Eben-Haëzer"", d.i. "De steen der hulp" (7:12) en ook de uitdrukking 
"Leve de Koning" (10:24).


5. Hier wordt ons verteld dat de oorspronkelijke naam van de profeten "ziener" was 
(Samuël 9:9). Dat is een veelbetekenende naam, die wijst op hun bezit, zowel van de 
gaven der waarneming en onderscheiding als van een visioen van God.


6. Het toont aan dat Samuël de eerste van de edele lijn der schrijvende profeten was 
Samuël 3:20; vgl. Handelingen 3:24 en 13:20). Ook lezen wij hier voor de eerste maal 
over het bestaan van een profetenschool, waarschijnlijk een instituut, gesticht door 
Samuël (Samuël 10:5; 19:20).


7. Belangrijk is, wat het boek leert over de Heilige Geest, Die hier wordt gezien als: 


1) bewerker en kanaal van vernieuwing van het hart (Samuël 10:6, 9) 

2) bewerker van heilige en rechtvaardige toorn (Samuël 11:6) 

3) inspirator van moed en verstandigheid (Samuël 16:13-18) 

4) bewaarder voor kwaad (Samuël 16:14).


III. BOODSCHAP 

Dit boek bevat vele lessen:


1. Het toont de ellende die polygamie brengt (Samuël 1:6)

2. De ernstige gevolgen van toegeeflijk vaderschap (Samuël 2:22-25)

3. Het gevaar van uiterlijke vormendienst (Samuël 4:3)

4. Het gevaar van ongeduld (Samuël 13) en gedeeltelijke gehoorzaamheid (Samuël 15).


Maar de sleutel van het boek ligt in de betekenis van Samuëls naam en in de veelvoor-
komende woorden "gebed" en "bad". Het is opvallend hoeveel het boek over gebed schrijft. 
Het kan inderdaad beschouwd worden als een verhandeling over het gebed, levendig 
geïllustreerd met voorbeelden uit het dagelijks leven.


De naam "Samuël" betekent "gevraagd van God" en is een monument van opgezonden en 
verhoord gebed. Hoeveel gebeden worden in dit boek gevonden! Daarom is voor ons de 
voornaamste geestelijke les van het boek: de plaats en de kracht van het gebed in alle 
ervaringen van het leven.


a. Samuël werd door God gegeven als antwoord op gebed van zijn moeder 
(Samuël 1:10-28).


b. De overwinning werd aan Israël gegeven door Samuëls gebed (Samuël 7:5-10).  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c. In zijn verdriet over Israëls verwerping van God als Koning zoekt Samuël de 
Heere in het gebed (Samuël 8:5, 6).


d. Een gebedsman leert geheimen van God kennen (Samuël 9:15). 


e. Het nalaten van gebed voor Israël ziet Samuël als een zonde (Samuël 12:19-23).  

f. Sauls uiteindelijke verwerping wordt gezien als een gevolg van het feit dat de 
Heer Zijn oor doof hield voor zijn gebed (Samuël 28:6).


IV. INDELING 

Het boek kan worden gerangschikt rondom de drie grote personen van het boek: Samuël, 
Saul en David.


I. Samuël 	 Zijn geboorte, roeping en dienst als richter.	 Hoofdstuk 1 t/m 8


II. Saul 	 Zijn verkiezing, regering en verwerping als koning.	 Hoofdstuk 9 t/m 15


III. David 	 Zijn zalving, dienst en ballingschap.	 Hoofdstuk 16 t/m 31  
	 


Natuurlijk grijpen de biografieën van deze drie belangrijke personen in elkaar. Samuël leeft 
nog voort gedurende de regering van Saul en hij ziet zelfs David nog op de voorgrond 
treden. En Saul blijft regeren totdat David 30 jaar is.


V. TYPOLOGISCH 

Naarmate de zon opklimt tot de middaghoogte, worden de schaduwen korter. Dit is ten 
volle waar van de schaduwen van het Oude Verbond. Naarmate we dichter bij het licht van 
het Nieuwe Verbond komen, worden de schaduwbeelden steeds flauwer en zeldzamer. 


Tevens dienen we hierbij te bedenken dat het woord der profeten vanaf Samuëls tijd steeds 
meer in de plaats treedt van de schaduwen. Het oog kreeg van nu af aan minder te zien, het 
oor echter door het gesproken woord des te meer te horen. Toch vinden we ook hier 
prachtige schaduwbeelden.  
 
1. Samuël - 1 Samuël 1-16 

Samuël is in zijn eigen persoon een zeer duidelijk type van Christus Die gestalte geeft aan 
het Woord van God:


1) In zijn wonderbare geboorte. Hij is geboren op het gebed en als resultaat van 
een wonder van God.  

2) Hij was van zijn geboorte af een Nazireeër.  

3) Samuël werd op een zeer bijzondere wijze verbonden aan het huis des Heeren. 
Van Christus kon dit ook gezegd worden. Hij noemde de tempel het huis Zijns 
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Vaders, Mijn huis, en de ijver voor Gods huis heeft Hem verteerd. De Heere 
Jezus werd ook reeds jong in de tempel gebracht!  

4) Het lied, dat Hanna zong na de geboorte van haar kind, toont veel overeenkomst 
met dat van Maria en is vol van Christus’ vernedering en verhoging.


5) Samuël had een bijzonder heilig karakter. We lezen over geen enkele zonde van 
hem. Hij ijverde altijd voor de heerlijkheid Gods en ook hierin was hij een type 
van de Heilige Israëls!


6) Samuël richtte Israël met recht en gerechtigheid. Dat zal Christus ook eenmaal 
doen in Zijn komst tot verlossing van Israël uit al zijn benauwdheden.


7) Samuël was een profeet en op het gebed deed hij wonderen van verlossing in 
Israël en van gericht over de vijanden. Onze grote Profeet Christus zal dit ook 
eenmaal doen in Zijn toekomst.


 
2. Een koning gelijk al de volkeren hebben - 1 Samuël 8  
De grondgedachte van Israëls staat is deze, dat God Koning over het volk was. Hij had het 
volk verlost, geleid door de woestijn en aan de spits der volkeren geplaatst als een 
priesterlijk koninkrijk, waarvan Hij Zelf de machtige en heerlijke Koning was. Hij wilde een 
volk dat heilig was en Hern diende uit liefde (Exodus 19:3-6). Men noemt dit een Theocratie 
of Godsregering. 


De zonde is echter een verwoestende macht, die geen enkele instelling op aarde onaan-
getast laat. Door de ongehoorzaamheid van het volk, dat zich aan de wil Gods niet wilde of 
kon onderwerpen, moest de onmiddellijke Godsregering plaats maken voor het middellijk 
koningschap. En God, wie alle dingen van eeuwigheid af bekend zijn, had hiermede reeds in 
Zijn wetgeving rekening gehouden. In Deuteronomium 17 werden de zogeheten Konings-
wetten gegeven. Er waren dus reeds, lang voordat Israël werkelijk God als zijn Koning 
verwierp, wetten voor een aardse koning gemaakt. De bepalingen der koningswetten waren 
in hoofdzaak de volgende:


a) De koning moest zijn uit het midden der broeders. Zodra een vreemde als 
Herodes op de troon zat, verscheen Israëls werkelijke koning, Christus.  

b) De koning mocht zich geen paarden vermenigvuldigen, noch zich paarden van 
Egypte aanschaffen. Israël mocht niet op de snelheid en de sterkte van de 
ruiterij vertrouwen.


c) De koning mocht zich geen vrouwen, noch goud en zilver vermenigvuldigen, 
"opdat zijn hart niet afwijke van den Heere". Men verwondert zich vaak over de 
droevige val van de wijze Salomo. Maar in het licht van deze koningswet 
verbaast zijn val ons niet.
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d) De koning moest zich wachten voor zelfverheffing boven zijn broeders. Uzzia 
heeft het smadelijk aan den lijve ondervonden, wat het betekent om hoog-
moedig te worden.


e) De koning moest doorkneed zijn in de wetten van zijn onderdanen. Hij moest 
met eigen handen kopieën van de wetten schrijven en dat als zijn handboek 
dagelijks bestuderen. Uit Psalm 119 zien we dat David de wet des Heeren dag 
en nacht onderzocht heeft. Salomo daarentegen was meer verwereldlijkt en 
sprak meer over ceder en hysop dan over de wet Gods.


1) Israël had met zijn eis tot een koning niet het oog op Gods wet, maar op 
eigen eer en grootheid. Men wilde een koning hebben "gelijk alle volkeren", 
In Gideons dagen werd die begeerte onder het volk ook reeds openbaar, 
maar Gideon verzette zich met kracht daartegen (Richteren 8:23). Samuël 
bleek niet zoveel invloed te hebben, omdat zijn losbandige zonen de 
invloed van hun godvrezende vader grotendeels geknakt hadden (1 Samuël 
8:1-5)


2) Israël was geheel anders en, door de Goddelijke afzondering, heiliger dan 
de volken. Daarom was het duivels, om toch "gelijk al de volkeren" te 
willen zijn. Israël verwierp hier drieërlei: 


a) Samuël; 

b) God; 

c) zijn afzondering van alle volken der aarde. 


3) Israël is op dit heilloos spoor voortgegaan en zou later een moordenaar als de 
Romeinse keizer tot zijn koning kiezen boven zijn eigen wettige Koning, die 
men doornenkroon en een spotkleed zou waardig keuren. Is het daarom te 
verwonderen dat Israël als "Lo Ammi" (d.i. "niet Mijn volk") nu reeds geduren-
de vele dagen "zonder koning" zit? (Hosea 3:3-5). 


4) Maar we hebben hier tevens een schaduw van hetgeen de christelijke kerk 
steeds gewild heeft. De historische kerk wilde een koning gelijk alle volken; 
het gevolg is "Rome" en een dood Protestantisme. 


De ware kerk, de Gemeente van Christus, dient zich in deze bedeling tevreden te stellen 
met een onzichtbaar Hoofd. De afvalligen houden het Hoofd niet vast en daar zit juist de 
kern van alle afval (Kolossenzen 2:18-19). 


3. David - 1 Samuël 16-31; 2 Samuël  
De geschiedenis van David neemt een grotere plaats in Gods Woord in, dan die van welke 
andere heilige ook. Dat David een buitengewoon helder en rijk type van Christus is, wordt 
door elke gelovige bijbeluitlegger erkend en zijdelings wordt het ons in verschillende 
Schriftplaatsen te kennen gegeven. Zie Jeremia 30:9; Ezechiël 34:23, 24; Hosea 3:5. 
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1) David werd evenals Christus geboren in Bethlehem (Micha 5:1, 2). 


2) David was een man naar Gods hart. Christus is de Zoon van Gods welbehagen, 
Wiens wil het was de wil van Zijn hemelse Vader te doen. 


3) David werd gezalfd. "Christus" betekent "Gezalfde". 


4) David werd door zijn broeders veracht; de broeders van Jezus geloofden niet in 
Hem 	(Johannes 7:3-5). 


5) David was een goed herder; Christus is "de Goede Herder". 


6) David doodde een leeuw en een beer en behaalde een schitterende overwinning 
op Goliath. Christus overwon de duivel en al zijn machten. 


7) David ontving na zijn overwinning grote eer; Christus ontvangt dat ook van allen 
die Hem liefhebben. 


8) Door zijn overwinning verwierf David zich een bruid. Christus zal zich Zijn bruid, 
Israël, verwerven door Zijn strijd met de machten der duisternis. 


9) David had een machtige vijand (Saul), die hem voor geruime tijd bitter vervolgde; 
Christus heeft die eveneens in de "vorst der duisternis". 


10) Na zijn verwerping wordt David eindelijk koning, eerst over een deel, daarna 
over geheel Israël. De dag zal aanbreken, waarop de Heere Jezus Zijn 
gezegende heerschappij over geheel Israël en alle volken zal aanvaarden. 


11) David was een profeet; Christus is "de grote Profeet". 


12) David had het huis en de wet Gods lief met een geheel ongedeelde liefde; van 
onze Heiland kan hetzelfde worden gezegd.


4. Goliath - 1 Samuël 17  
De geschiedenis van Goliath heeft een verstrekkende typologische betekenis.


1) Het getal van deze mens stond in het teken van het getal des mensen: 666, het 
getal van het beest, de mens der zonde, de anti-christ. 


2) Goliath had een schilddrager. De anti-christ zal een helper hebben, zoals in 
Openbaring 13 beschreven. 


3) Goliath was erg hoogmoedig. Dat zal de anti-christ ook zijn. Hij zal zich boven 
alle volken verheffen en zelfs boven al wat God genaamd of als God geëerd 
wordt. 
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4) Goliath lasterde de slagorden van de levende God. Vergelijk Openbaring 13:6.


5) David, van Bethlehem in Juda, kwam zijn broers bezoeken toen de benauwdheid 
van Israël op zijn hoogst was. Christus, geboren in Bethlehem en voortgekomen 
uit de stam Juda, zal in de dagen der "Grote Verdrukking" zijn broeders 
bezoeken. 


6) Davids broers verachtten hem toen nog "zonder oorzaak". Geldt dit niet 
evenzeer van het Joodse volk tot op deze dag? 


7) David versloeg Goliath niet in het werelds wapentuig van Saul, en zo zal 
Christus de antichrist niet verpletteren met vleselijke wapenen. 


8) Het was een steen, waarover de wateren vroeger gebruist hadden, die de reus 
doodde. Christus is de Steen, over Wie eenmaal de wateren van Gods gericht 
hebben gevloeid en Die straks het anti-Christelijk beeld zal vernietigen (Daniël 
2). 


9) Na zijn overwinning ontving David grote eer, meer dan koning Saul. Als Christus 
het anti-Christendom vernietigd zal hebben, zullen alle volken Hem eren, gelijk 
de twaalf stammen dit David deden. 


5. De spelonk van Adullam - 1 Samuël 22:1-5  
De spelonk van Adullam geeft ons een heerlijk beeld van de Gemeente des Heeren in deze 
bedeling. 


1) David werd gehaat en vervolgd door Saul, die met een boze geest bezeten was. 
Dit is het geval met Christus gedurende deze gehele bedeling. Satan en zijn 
machten vervolgen Hem ten dode toe.


2) David was verborgen. Hoewel hij gezalfd was tot Koning over Israël, zag Israël 
absoluut niets van zijn koninklijke heerlijkheid. De Heer Jezus Christus is thans 
verborgen bij God!


3) Gedurende Davids verwerping ging ieder tot hem die benauwd was, die een 	
schuldeiser had en die bitter bedroefd was. De Gemeente bestaat uit het 
onedele van deze wereld, mensen die benauwd door satan, en met bergenhoge 
schuld, de toevlucht tot Jezus hebben genomen. 


4) Dezen deelden de smaad van David. "Gelijk Hij in de wereld is, zijn ook wij in de 	
wereld". De wereld haat ons, omdat zij Hem haat. Zie Hebreeën 13:12, 13. 


5) Straks komt David tot heerlijkheid en zijn volgelingen delen zijn heerlijkheid. Ook 
wij zullen straks de heerlijkheid van Christus delen. Vergelijk Johannes 15:18; 
Kolossenzen 3:4; 1 Johannes 3:1-3.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 23) 

1) Wie heeft het eerste boek van Samuël geschreven? 


2) Welk tijdperk in Israëls geschiedenis wordt in dit boek afgesloten en welke periode 
ingeluid? 


3) Noem een aantal bekende Bijbelse woorden of uitdrukkingen, die voor de eerste maal 
in 1 Samuël voorkomen. 


4) Wat leert dit boek over de Heilige Geest? 


5) Wat is de sleutelgedachte van het boek en waarom? 


6) Op welke wijze kan men 1 Samuël indelen? 


7) In welke opzichten is Samuël een type van Christus? 


8) Hoe luiden Israëls Koningswetten? 


9) Waarom werd Israëls verlangen naar een koning door God als een persoonlijke 
belediging beschouwd? 


10) In welke opzichten is David een type van Christus? 


11) Van wie is Goliath een voorafschaduwing? 


12) Wat wordt door de "spelonk van Adullam" uitgebeeld?
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Les 24 - HET TWEEDE BOEK VAN SAMUËL 

Dit boek is bijna geheel gewijd aan de geschiedenis van David als Koning over Israël. Het 
begint met zijn troonsbestijging en geeft een verslag van de gebeurtenissen gedurende zijn 
regering van veertig jaren.


I. INHOUD 

1. Dit boek vermeldt de vestiging van Israëls politieke centrum in Jeruzalem (2 
Samuël 5:6-12) en haar godsdienstig centrum in Sion (2 Samuël 5:7; 6:1-17).  
Toen al deze dingen geregeld waren, richtte God het grote Davidisch Verbond op 
(7:8-17), dat de grondslag vormt van alle "koninkrijk-waarheid" in de Schrift. David 
beschrijft in zijn "laatste woorden" (23:1-7) het toekomstige Rijk van de Vredevorst.


2. Het was David die voor de eerste maal een koning beschreef als "de gezalfde des 
Heeren", een uitdrukking, die een hoge en heerlijke betekenis geeft aan het koning-
schap (vgl. 1 Samuël 24:7 met 2 Samuël 1:14, 16, 21; 2:4, 7; 3:39; 5:3,17; 19:10; 
22:51).


3. Het is in dit boek (23:2), dat David aanspraak maakt op Goddelijke inspiratie voor 
zijn Psalmen.


II. BOODSCHAP 

1. De eerste geestelijke onderwijzing van dit boek is de noodzakelijkheid van geduld 
en afhankelijkheid van God voor de vervulling van Zijn beloften, gezien in 2:1; 
5:1-13.


2. De tweede les is die over de zonde. De woorden "voorwaar, uw zonde zal u weten 
te vinden", worden geïllustreerd in verscheidene personen, die in dit boek voor-
komen (1:14-16; 2:8, 9 - Abner handelde zo, hoewel hij Gods bedoeling kende, 3:9, 
13; 4:11, 12) maar speciaal in David en zijn zoon Absalom. Wij hebben bijzonder-
heden over één zonde (11:4; 13:1-15). Hoe snel werd de zonde door God gestraft. 
Maar anderzijds toont dit boek hoe bereidvaardig God is om te vergeven (12:13). 
Vergeet daarbij niet dat vergeven zonde soms toch gestraft wordt (12:14).  
 
De hele daarop volgende geschiedenis van David is een verslag over de bestraffing 
voor zijn eigen zonde. Dit erkent David (zie 16:10); er was weinig schittering in zijn 
leven na zijn zonde!


3. Ofschoon de twee boeken van Samuël oorspronkelijk één waren, hebben zij toch 
beide hun eigen karakteristieke kenmerken. Wij hebben gezien dat de gedachte 
van gebed overheersend is in het eerste boek van Samuël. Dezelfde gedachte 
treedt ook in dit tweede boek op de voorgrond.
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"Gevraagd van de Heere" is één van zijn sleutel-uitdrukkingen (2:1; 5:19, 23; 21:1). Een 
andere sleutel-uitdrukking is "voor het aangezicht des Heeren". Dit betekent soms voor de 
Ark des Heeren, maar niet altijd (zoals bijvoorbeeld in 5:3, toen de Ark zich nog in Gibea 
bevond, volgens 6:3. Hoofdstuk 12:16 betekent dat hij voor het aangezicht des Heeren lag 
in zijn eigen huis). Het was Davids voortdurende erkenning van de tegenwoordigheid Gods.


II. INDELING 

I. David Koning over Juda	 Hoofdstuk 1 t/m 4

II. David Koning over geheel Israël	 Hoofdstuk 5 t/m 10

III. Davids zonde, berouw en herstel	 Hoofdstuk 11 t/m 20

IV. Davids laatste daden en woorden	 Hoofdstuk 21 t/m 24


IV. TYPOLOGISCH 

1. De opvoering van de Ark - 2 Samuël 6; Psalm 24, 47, 68 

Waar "de Ark Gods" (of Ark des Verbonds; Ark des Heeren) een type is van Christus, de 
Zoon van David, is de komst van de Ark naar Jeruzalem een beeld van de komst van 
Christus en daarmee het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Maar bij de komst van 
Christus bleek toch sprake te zijn van oponthoud: Zijn koninkrijk is nog steeds niet 
geopenbaard in Jeruzalem!


1) Een nieuwe wagen was al eens eerder gebruikt voor de thuiskomst van de Ark in 1 
Samuël 6. Na volbrachte dienst werd die geheel gebracht op een altaar! Het woord 
voor wagen, "agalah", is van dezelfde wortel als de naam "Gilgal" en duidt op 
omwenteling en wedergeboorte. De "nieuwe wagen" verwijst dan ook naar het 
Nieuwe Verbond, dat dient als "voertuig" van het Messiaanse heil. Christus is 
immers de Borg, Middelaar, Hogepriester van het Nieuwe Verbond!


2) De trekkende en struikelende runderen zijn een beeld van Israël en meer in het 
bijzonder van het Joodse volk, waardoor de Messiaanse zegeningen zouden 
moeten worden gerealiseerd. De zaligheid is immers uit de Joden (Johannes 4:22).


3) Maar toen de Christus (Messias) kwam struikelden zij (Romeinen 11:7, 11, 12;  
1 Petrus 2:7, 8). Zie ook Jeremia 6:15; 8:12; Maleachi 2:8.


4) Maar ondanks die struikeling blijft de Ark in tact. Ondanks de struikeling van Israël 
maakt God Zijn beloften waar.


5) Uzza, die de Ark redde, betekent "kracht". Hij is een beeld van het openbare 
koningschap van Christus, dat vooralsnog niet is geopenbaard. (Eerst in de 
wederkomst zal de Zoon des Mensen verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. 
(Mattheüs 25:31; etc.).
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6) Ahio was de broeder van Uzza. De broeder van de koning - de man naast de 
koning - is de hogepriester. Vergelijk de broers Mozes en Aäron: de koning 
(Deuteronomium 33:4) en de hogepriester. Ahio is daarom een type van het 
Hogepriesterschap van Christus, zoals uiteengezet in de brief aan de Hebreeën.


7) Drie maanden verbleef de Ark des Heeren ten huize van Obed-Edom, om 
vervolgens alsnog door de koning naar Jeruzalem te worden gebracht. Deze drie 
maanden geven uitdrukking aan onze bedeling, waarin eerst de Gemeente van 
Eerstgeborenen wordt gevormd (Hebreeën 12:23; Handelingen 15:14; Mattheüs 
21:43).


8) Obed = knecht; Edom = Adam: Obed-Edom duidt op de heidenen, tot wie volgens 
Paulus de zaligheid is gezonden (Handelingen 28:28), in afwachting van de 
bekering van het Joodse volk en de wederkomst van Christus.


9) Als Christus terugkeert, dan zullen de bazuinen klinken als nimmer tevoren en wel 
tot verschrikking van de goddelozen en tot verheuging van de godvrezenden.


2. Mefiboseth - 2 Samuël 9 

1) Mefiboseth was gehandicapt geworden door een val. Wij zijn diep ongelukkig 
geworden door de zonde-val.


2) Mefiboseth woonde in Lo-Debar (d.i. "geen weide", of "geen woord"). Hij woonde in 
een dor, onvruchtbaar land. Met de zondaar is het van nature niet anders gesteld. 
Eerst geen weide, maar na de bekering "grazige weiden".


3) Op grond van het verbond met Jonathan deed David weldadigheid aan Mefiboseth  
(1 Samuël 20:14, 15). Wij werden verlost op grond van Gods genadeverbond.


4) David gaf hen de plaats van een koningskind, dat voortdurend aan de koninklijke tafel 
mocht eten. Wij mogen nu reeds aan de tafel des Heeren aanzitten. Welk een hoge 
eer!


5) Ondanks Mefiboseths veranderde positie bleef zijn lamheid voortduren. Zijn staat was 
veranderd, maar zijn toestand bleef dezelfde. Hij bleef een vernederd lichaam 
behouden. De val liet zich blijvend gelden. Ook wij dragen ons vernederd lichaam met 
ons, en in ons woont nog geen goed.


6) Mefiboseth was dankbaar en bleef zijn koning getrouw, toen anderen hem ontrouw 
werden (2 Samuël 16:1-3). Een heerlijk voorbeeld voor de Gemeente in deze boze 
tijden, nu Christus zo algemeen verworpen wordt.
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7) Gedurende de verwerping en afwezigheid van de koning vergat Mefiboseth zichzelf 
en droeg hij rouw. Maar toen de koning terugkeerde, ontving hij blijdschap en eer. Zo 
ook met ons bij de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Dat ook wij 
gedurende de afwezigheid van de Koning Hem getrouw mogen blijven! (2 Samuël 
19:24-30).


3. Davids helden - 2 Samuël 23 

De opsomming van Davids helden komt terstond ná Davids "laatste woorden" omtrent het 
heerlijk Vrederijk, wanneer Christus zal heersen over de aarde. Op die schone beschrijving 
van het toekomstig Vrederijk volgt dan de reeks van Davids helden, om aan te tonen wie 
deel zullen nemen aan het Rijk van vrede en gerechtigheid. Het waren dezelfde mensen die 
vroeger in hun benauwdheid de toevlucht tot David hadden genomen in de spelonk van 
Adullam. De tijd van lijden, smaadheid en vervolging was voorbij en heeft plaats moeten 
maken voor de tijd van regering. Hoe duidelijk wordt ons hier geschilderd wat Christus eens 
met Zijn Gemeente zal doen.


1) De mensen waren geoefend tot krijgers in de dagen hunner omzwerving. Zo zijn wij 
allen vandaag in de oefenschool van onze Heer. Door ons kruis te dragen achter 
Christus aan, worden wij voorbereid om straks onze kroon te dragen met de Heere 
Jezus Christus.


2) De mannen hadden tot overste David, aan wie ze gehoorzaamheid verschuldigd 
waren. Wij dienen Christus te gehoorzamen en zullen Hem tot in eeuwigheid als 
onze Overste Leidsman erkennen.


3) In het Rijk van Christus zal de grootste verscheidenheid gevonden worden. De 
daden van Davids helden waren verschillend geweest, en zo waren dienovereen-
komstig ook hun eer en rang in zijn rijk verschillend. Deze wet van oorzaak en 
gevolg zal ook ten volle gelden ten opzichte van het genadeloon van de gelovigen; 
"Wie karig zaait, zal ook karig oogsten" (2 Korinthe 9:6).


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 24) 

13) Waaraan is het boek 2 Samuël voornamelijk gewijd?

14) Wat is de voornaamste les van dat boek?

15) Welke sleuteluitdrukking ligt aan dit boek ten grondslag?

16) Hoe kan men 2 Samuël indelen?

17) Wat vinden we in de geschiedenis van de opvoering van de Ark uitgebeeld?

18) In welke opzichten is de geschiedenis van Mefiboseth een type van de redding van de 

zondaar?


19) Welke nieuwtestamentische waarheden liggen verborgen in de opsomming van Davids 
helden?  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Les 25 - HET EERSTE BOEK DER KONINGEN 

In dit boek vinden wij het verslag van de geschiedenis van Israël vanaf het punt waar 2 
Samuël eindigde. In 1 en 2 Samuël wordt het eind van de Richteren-periode beschreven en 
het begin van het Koningen-tijdperk; de verwerping van de theocratie en de oprichting van 
de monarchie.


In deze beide boeken van Samuël lazen wij de geschiedenis van de eerste twee koningen 
over de twaalf stammen van Israël: Saul en David.


Het boek 1 Koningen zet de geschiedenis van Israël voort en beschrijft ons eerst de 
regering van de zoon van David: Salomo. Onder zijn machtige en glorieuze heerschappij 
beleefde Israël "de gouden eeuw" van zijn geschiedenis. Na zijn dood werd het koninkrijk 
echter in tweeën gescheurd: het 10-stammenrijk (Israël) en het 2-stammenrijk (Juda). Zie de 
kaart op de volgende bladzijde. 


Het boek bevat verder de geschiedenis van de twee koninkrijken tot aan de regering van 
Joram over Juda en Ahazia over Israël. Verder vinden wij in dit boek de geschiedenis van de 
machtige dienst van de profeet Elia onder zijn volk.


De schrijver van het boek is onbekend. In elk geval werd het geschreven vóór de verwoes-
ting van de eerste tempel (8:18) Daarom wordt algemeen aangenomen dat Jeremia, 
geïnspireerd door God, het geschreven heeft; aangevuld met enkele documenten van 
Nathan en Gad (1 Kronieken 29:29) en andere schrijvers. Het gehele boek omvat een 
periode van 118-125 jaren.


I. BOODSCHAP 

1. Dit boek toont ons de oorzaken die geleid hebben tot de oprichting en de onder-
gang van het Koninkrijk. Jehovah, de Soevereine Heerser van Israël zegent het volk 
op grond van gehoorzaamheid; straft het volk op grond van ongehoorzaamheid; 
vergeeft het volk op grond van boetedoening en belijdenis. Het visioen in 22:19 is 
zeer belangrijk. God zat als Soeverein op Zijn troon; Hij betoont genade aan de 
boetvaardige en gehoorzame en deelt straf uit aan de zondaars.


2. Let op de nieuwe maatstaf: "Gelijk zijn vader David" (3:3, 14; 9:4; 11:4; 11:33, 38; 
14:8; 15:3, 11).


II. SLEUTELVERZEN: 2:12; 11:13. 

Sleutelwoorden: "Koning" (250 maal) en "Profeet" (43 maal).
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III. BIJZONDERHEDEN 

1. In 1:50 en 2:28 zien wij, dat voor de eerste maal gebruik gemaakt wordt van de 
hoornen van het altaar, als een schuil- en wijkplaats; dus de eerste aanspraken op 
het recht van asiel.


2. In 8:54 is voor de eerste maal in de Bijbel sprake van knielen bij het gebed. 
Aanvankelijk was de gebedshouding: staan. Ook Salomo stond eerst, alvorens hij 
knielde (1 Koningen 8:22). Aanbidders van Baäl bogen hun knieën.  
Dat verklaart Richteren 7:5-7. Van Gideons troepen werden 9700 verworpen, 
omdat zij hun knieën bogen en daardoor bewezen dat zij afgodendienaars waren. 
Slechts de 300, die het water met hun tong opslurpten werden aanvaard. Zie in dit 
verband ook 1 Koningen 19:18. Het knielen bij het gebed is voor ons echter 
geheiligd, sinds de Heiland Zelf deze houding bij het bidden aannam (Lukas 22:41).


3. Hier vinden wij ook de eerste aanwijzing van een nieuwe en Goddelijke chronologie 
(d.i. tijdrekening). In 1 Koningen 6 lezen wij dat de periode tussen de uittocht uit 
Egypte en het begin van de tempelbouw onder Salomo 480 jaren duurde. In 
werkelijkheid duurde zij echter 594 jaren. Dat is voor velen een struikelblok 
gebleken. Maar het verschil van 114 jaren omvat precies de tijd van Israëls 
gevangenschappen en verdrukkingen in het boek Richteren. Dit is de oplossing van 
het probleem. Dit is Gods geestelijke chronologie. Gedurende deze 114 jaren was 
Israël niet onder Isra-El, niet onder de regering van God, maar onder de hiel van de 
onderdrukker. God telde de jaren van Israëls gevangenschappen niet mee. De 
jaren, doorgebracht in ongehoorzaamheid aan Zijn wil, worden door Hem niet 
geteld. De zonde en de zonden van deze jaren worden gedacht, totdat zij beleden 
zijn; maar de jaren worden door Hem beschouwd als verloren en verspild.


4. Wij hebben in 5:5 en 8:17 de eerste duidelijke vermelding in het Oude Testament 
van een wonderbare geestelijke voorstelling van God. De tempel werd niet 
gebouwd als een Huis voor de Heere, maar voor "de Naam des Heeren".  
Heidense tempels werden door hun bouwers beschouwd als de werkelijke 
verblijfplaats voor hun goden. Salomo wist beter! De uitdrukking "Naam des 
Heeren" is daarom veelbetekenend!


5. Let op de woorden "zijn God" en "mijn God" (5:3, 4). Salomo verheugde zich erin 
dat de God van zijn vader David ook zijn God was geworden.


6. Let nog op de volgende punten:

a. De oude strijder Joab was de eerste, die het geluid der bazuinen hoorde 

(1:41).


b. In 8:12 lezen wij dat de Heer in donkerheid zou wonen. Deze woorden zijn 
voor duizenden beproefde zielen tot troost geweest. Verkeert u in geestelijke 
donkerheid? Verblijdt u, want Hij is met u in die donkerheid!
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c. De onverwachte en merkwaardige voorstelling van Israëls roeping en 
opdracht in de wereld (8:23, 53, 60). Welk een tijd zal er voor de wereld 
aanbreken als Israël zijn roeping zal gaan beseffen en zijn opdracht als 
priesterlijk en koninklijk volk gaat vervullen!


IV. DE INHOUD 

Het is een droevig gezicht te zien hoe het met een sterke veelbelovende jongeman op het 
hoogtepunt van zijn invloed en macht bergafwaarts gaat, om fysiek mentaal en moreel 
steeds dieper weg te zinken, totdat hij slechts een karikatuur is van wat hij ooit was. Dit is 
het beeld van een natie, zoals ons in 1 Koningen wordt getekend.


In de eerste 11 hoofdstukken wordt deze bevoorrechte en gezegende natie ons getoond 
aan het toppunt van haar roem, macht en invloed.


Davids succesvolle oorlogen hadden haar grenzen aanzienlijk uitgebreid en zelfs vele 
omliggende naties, zoals Ammon, Moab en Edom, onder haar controle gebracht. Zelfs 
waren garnizoenen gelegerd in Damascus.


Deze welvaart handhaafde en vermenigvuldigde zich onder de regering van Salomo. Hoewel 
Salomo een "vrede-koning" was en geen oorlogen voerde, bracht hij het land tot ongekende 
ontwikkeling. Hij breidde de buitenlandse handel uit, bracht grote bouwwerken tot stand en 
voerde het volk tot een hoogtepunt van beschaving. De schittering en heerlijkheid van 
Salomo's hof wekte de bewondering en de afgunst van alle omringende naties. Maar vanaf 
hoofdstuk 12 begint de afdalende lijn, die doorloopt in 2 Koningen en eindigt met de 
ondergang en de ballingschap van de eens zo machtige en roemrijke natie!


Dat de ongewijde geschiedenis dit grote rijk van David en Salomo niet kent, is omdat men 
het toeschrijft aan de Feniciërs, die men ten onrechte beperkt tot Tyrus en Sidon etc. en niet 
ziet dat David zowel als Salomo zeer nauw samenwerkten met Hiram van Tyrus. Ook in de 
bouw van het paleis en de tempel te Jeruzalem. De naam Fenicië is trouwens van toepas-
sing op de gehele Levant, zijnde de oostkust van de Middellandse Zee, inclusief Israël. Bij 
Feniciërs zou men in de eerste plaats moeten denken aan David en Salomo!


Salomo, hoewel buitengewoon wijs in vele dingen, was helaas dwaas in zijn ongehoorzaam-
heid aan God en in zijn verdraagzaamheid jegens afgoderij. Bovendien verwekten zijn hoge 
belastingheffingen zulk een ontevredenheid onder het volk, dat kort na zijn dood tien van de 
twaalf stammen in opstand kwamen tegen het gezag van Salomo's zoon Rehabeam. Zij 
vormden een afzonderlijk koninkrijk in het noordelijk deel van het land, bekend onder de 
naam "Israël". De twee stammen die trouw bleven aan Salomo's zoon werden sindsdien 
"Juda" genoemd. Zie de kaart op pagina 3. Dat was het begin van het Verdeelde Koninkrijk.


Het 10-stammenrijk werd opgericht in afgoderij, zoals blijkt uit 1 Koningen 12:25-33 en de

dingen gingen spoedig van kwaad tot erger. Voordat 1 Koningen sluit had Achabs 
goddeloze koningin Izebel de Baäldienst tot staatsgodsdienst verheven. Al heel spoedig 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 160 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

daarop was Izebels goddeloze dochter, Athalia, koningin op de troon van Juda, en de 
Baäldienst doordrong ook het geestelijk leven van Juda. Welk een totale ondergang ging de 
gehele natie tegemoet, en dat alles omdat zij weigerden God als hun Koning te erkennen en 
te gehoorzamen.


V. INDELING 

De eerste 11 hoofdstukken handelen over het Verenigd Koninkrijk en de laatste 11 
hoofdstukken over het Verdeelde Koninkrijk.


I. HET VERENIGD KONINKRIJK - Hoofdstuk 1 - 11 

1) David (1:1 - 2:11) 
a) David maakt Salomo tot Koning	 1 Koningen 1

b) Davids opdracht aan Salomo	 1 Koningen 2:1-9

c) Davids dood	 1 Koningen 2:10, 11; 1 Kronieken 29-26-30


2) Salomo (2:12 - 11:43) 
a) Het begin van Salomo's regering	 1 Koningen 2:12-3:28; 2 Kronieken 1:1-13

b) Salomo in al zijn heerlijkheid	 1 Koningen 4:1-10:29; 2 Kronieken 1:14-9:28

c) Salomo's val, kastijding en dood	 1 Koningen 11; 2 Kronieken 9:29-31


II. HET VERDEELDE KONINKRIJK - Hoofdstuk 12 - 22 

1) Het Koninkrijk Juda (12:1-19) 
a) Troonsbestijging en dwaasheid  

van Rehabeam 	 (12:1-15; vgl. 2 Kronieken 10:1-11)

b) Rebellie van de tien stammen 	 (12:16-19; vgl. 2 Kronieken 10:12-19; 11:1-4)


2) Het Koninkrijk Israël (12:20- 14:20) 
a) Troonsbestijging en zonde van Jerobeam	 1 Koningen 12:20-33

b) Gods tussenkomst	 1 Koningen 13:1-32

c) Jerobeams voortgezette zonde en Gods boodschap	 1 Koningen 13:33-14:18

d) Jerobeams dood	 1 Koningen 14:19, 20


3) Het Koninkrijk Juda (14:21 -15:24) 
a) Juda's zonde en afgoderij	 1 Koningen 14:21-24; 2 Kronieken 12:1

b) Gods kastijding en genade	 1 Koningen 14:25-30; 2 Kronieken 12:2-12

c) Dood van Rehabeam	 1 Koningen 14:31; 2 Kronieken 12:13-16

d) Abiam	 1 Koningen 15:1-8; 2 Kronieken 13:22; 14:1

e) Asa	 1 Koningen 15:9-24; 2 Kronieken 14:1; 16:1-14)
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4) Het Koninkrijk Israël (15:25 - 22:40) 
a) Nadab	 1 Koningen 15:25, 26

b) Baësa	 1 Koningen 15:27-34

c) Gods boodschap	 1 Koningen 16:1-7

d) Ela	 1 Koningen 16:8-10

e) Zimri	 1 Koningen 16:10-20

f) Omri	 1 Koningen 16:21-27

g) Achab	 1 Koningen 16:28-22:40


(5) Het Koninkrijk Juda (22:41-50) 
a) Josafat	 1 Koningen 22:41-50; 2 Kronieken 17-20


(6) Het Koninkrijk Israël (22:51-53) 
a) Ahazia	 1 Koningen 22:51-53


VI. TYPOLOGISCH 

1. De Meerdere van Salomo - Psalm 72 
Salomo is duidelijk een voorbeeld van Christus als de komende Vredevorst.


1) Zijn Koninkrijk was tot stand gekomen langs de weg van veel strijd en lijden onder 
David. Dit geldt ook voor het komende rijk van Christus op aarde.


2) Salomo was zeer wijs in zijn woorden en oordelen. Christus is de Opperste 
wijsheid.


3) Salomo was zeer rijk. Christus bezit al het goud der aarde en als Erfgenaam aller 
dingen heeft Hij recht op alle dingen.


4) Salomo had grote macht. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde.


5) Salomo bezat grote roem. "De hemel looft, o Heer, Uw wonderen dag en nacht."


6) Salomo had vele en gelukkige knechten. De dienstknechten des Heeren zijn veel 
talrijker en eindeloos gelukkiger.


2. De tempelbouw - 1 Koningen 5-7 
Dikwijls wordt aangenomen dat de tabernakel en tempel precies hetzelfde zijn, alleen

met dit onderscheid dat de tabernakel een draagbare tent is en de tempel een imposant 
gebouw. Hoewel de eredienst in beide dezelfde was, bestond er toch een aanmerkelijk 
verschil tussen die twee. Vooral in typologisch opzicht is het verschil groot en belangrijk. De 
tabernakel wijst Christus in Zijn eerste komst aan. "Het Woord is vlees geworden, en heeft 
onder ons getabernakeld", zoals er eigenlijk staat in Johannes 1:14. De tempel ziet meer op 
Zijn tweede komst.
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De tabernakel was tot gebruik in de wildernis en was als zodanig een type van Christus 
toen Hij niets had waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen. De tempel was tot gebruik in het 
land en wees op de dag waarin Israël eens het land erfelijk zal bezitten, om nimmermeer 
verdreven te worden.


De tabernakel was zwak en onooglijk. De tempel was heerlijk en schitterend en werd 
beschouwd als één van de zeven wereldwonderen. In Zijn wederkomst zal Christus met 
bewondering en ontzag aanschouwd worden.


De tabernakel werd gebouwd door Mozes, de profeet. De tempel werd gebouwd door 
Salomo, de koning. In Zijn eerste komst heeft Christus het ambt van Profeet uitgeoefend; in 
Zijn tweede komst zal Hij het ambt van Koning uitoefenen.


Het plaatselijke en blijvende karakter van de tempel wijst op de plaatselijke en blijvende 
heerlijkheid, die Christus na Zijn wederkomst op aarde zal vertonen. De tabernakel had in 
het geheel geen aanzien en was dus een heenwijzing dat Christus in Zijn eerste komst geen 
gedaante, noch heerlijkheid zou bezitten.


De tabernakel beeldde onze Heiland in Zijn eerste komst af en de tempel was een type van 
Zijn wederkomst in macht en heerlijkheid. De tempel van Salomo was bovendien een 
schaduw van de toekomstige tempel, die straks in het Duizendjarig Vrederijk het bedehuis 
aller volkeren zal zijn (zie Ezechiël 40-46).


In de eerste plaats is de tempel de bewaarplaats van het Woord van God, uitgebeeld in 
de stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Daarom is de tempel ook een type van de 
geestelijke tempel, de Gemeente van Christus, de woonstede Gods in de Geest; pilaar 
en vastigheid der Waarheid (Efeze 2:22; 1 Timotheüs 3:15; 1 Petrus 2:5). 

Men lette daarbij op de volgende punten:


1) De bouw van de tempel vond stil en geruisloos plaats (1 Koningen 5:7). Geen 
hamerslag werd er bij gehoord. Gelijk een palm in de woestijn, zo zacht en 
onhoorbaar werd dit schitterende gebouw opgetrokken. Met de Gemeente is het 
niet anders. Haar bouw is groei. Merkwaardig is het dat Paulus over haar spreekt 
als "geworteld" (een plant) en "gegrond" (een gebouw). Zie Efeze 2:19-23.


2) Het fundament van de tempel was een rotsberg. De Gemeente is gebouwd op het 
éne fundament: Christus, de Rots (1 Korinthe 10:4; etc.).


3) De plaats van de tempel (de berg Moria) was een merkwaardige plaats. Daar was 
een dorsvloer geweest, en daar had de verderfengel gestaan. Deze plaats was 
gekocht voor 50 sikkels zilver en ingewijd door brandoffers en dankoffers. Het was 
ook de plaats waar Abraham eens zijn zoon Izaäk moest offeren en waar het 
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plaatsvervangend offer gebracht was. Dit alles heeft nu de rijkste betekenis en 
wijst op de dood en opstanding van Christus.


4) De stenen van de tempel wezen naar de individuele gelovigen. Die werden uit de 
donkere, diepe steengroeve van verre gehaald, gewassen, gehouwen en gebeiteld 
en vervolgens bekwaam samengevoegd (1 Koningen 6:7; Efeze 2:20, 21; 1 Petrus 
2:5). Wij zijn als dode vuile stenen uit het slijk van deze wereld opgehaald, door 
Gods Geest bewerkt en op het fundament Christus geplaatst.


5) De tempel was de "woonplaats" Gods onder Israël. De enige plaats waar God 
thans woont op aarde, is in de Gemeente. Deze alleen is thans de woonstede 
Gods, niet aan een plaats gebonden, maar in de Geest.


3. De inwijding van de tempel - 1 Koningen 8; 2 Kronieken 5 
De inwijding van de tempel geeft nu een heerlijke voorstelling van het begin van het 
komende Vrederijk.


1) De goddelozen waren naar de wet der wedervergelding omgebracht. Er is nu in 
typologische zin een heilig en gelukkig volk.


2) De vredevorst Salomo was zelf de voornaamste persoon. Zelf ging hij voor in de 
vele offers, die ter ere Gods geslacht werden. Hier is dan een heenwijzing naar de 
grote Priestervorst van de toekomst, Wiens persoonlijke tegenwoordigheid het 
hoofdkenmerk van het Vrederijk zal zijn.


3) Er was niets in de ark dan de twee stenen tafelen der wet. (De bloeiende staf van 
Aaron en de kruik met manna lagen er naast.) Gods Woord zal dan de Wereldwet 
zijn, die door alle volkeren nauwgezet zal worden gevolgd (Jesaja 2:3).


4) De wolk des Heeren vervulde het huis. Deze wolk was vroeger Israëls gids, licht, 
schaduw en orakel geweest, doch keerde thans terug. In Ezechiëls visioen 
verdween deze wolk weer (Ezechiël 10:4). Zij verdween met de hemelvaart van de 
Heere Jezus, om Hem op te nemen. Bij zijn wederkomst zal die wolk Hem terug-
brengen (Daniël 7:13; Handelingen 1:9; Jesaja 4:5; Mattheüs 24:30; Openbaring 
14:14).


5) Geheel Israël werd herhaaldelijk gezegend door de Vredevorst. Zegen op zegen zal 
er eenmaal zijn, nadat de Heere Jezus is teruggekeerd voor Zijn Gemeente en voor 
Israël en de volken en verder voor de gehele en nog zuchtende schepping. En die 
zegen komt alleen van Hem, Die op de troon Israëls zit.


6) God werd geprezen voor de rust, die Hij Israël had gegeven. Wanneer Christus als 
de Vredevorst op aarde zal zijn, dan zal er rust zijn voor Israël en al de volkeren. 
"Zijn rustplaats zal heerlijk zijn" (Jesaja 11:10).
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7) Alle volkeren moesten weten dat Jehovah alleen de ware God is. Dit zullen ze 
weten wanneer Christus staan zal tot een Banier der volken (Jesaja 11; 44:8; 45:5, 
18, 22). God zal eerst Israël zegenen met rust en vrede; daarna zullen alle volken in 
Hem en in Zijn volk Israël gezegend worden (Psalm 67).


8) Er was een grote feestvreugde in geheel Israël en wel zeven dagen en nog eens 
zeven dagen. Een dubbele vreugde. Men was "blijde en goedsmoeds over al het 
goede ... (1 Koningen 8:66). Dat is een voorstelling van de vreugden van het 
Vrederijk.


9) Er was nu een verenigd koorgezang. Tot dusver waren de zangers verdeeld 
geweest, maar nu paarde aller mond zich tot de lof des Heeren. Slechts één stem 
van lof zal er zijn in de dag van de grote Vredevorst. Alles smelt samen tot Zijn lof.


10) Men zegende de Koning: "En Hij zal leven; en men zal Hem van het goud van 
Scheba geven, en men zal geduriglijk voor Hem bidden, de ganse dag Hem 
zegenen" (Psalm 72:15).


4. De Koningin van Scheba - 1 Koningen 10; 2 Kronieken 9 
In Mattheüs 12:42 en Lukas 11:31 zien we dat de Heere Jezus deze vrouw tot beschamend 
voorbeeld voor Zijn ongelovige tijdgenoten stelde. Zij is tevens echter een type van de 
heidense volken, die van de einden der aarde zullen optrekken naar Jeruzalem, om de 
Meerdere van Salomo te bewonderen en te aanbidden (Psalm 72; Jesaja 60).


1. Zij had "bij geruchte" - zeker door Israëlitische (Fenicische) kooplieden - van 
Salomo's heerlijkheid vernomen. Er zal eens een nog heerlijker gerucht zijn omtrent 
de teruggekeerde Christus. Zelfs de verre eilanden zullen dan het gerucht van die 
grote Koning horen (Jesaja 66:19).


2. Men zal ook Christus grote geschenken brengen, zoals wij lezen in Psalm 68:30; 
72:10; Jesaja 60:6-9.


3. Salomo loste voor de koningin alle vraagstukken op, d.w.z. alle moeilijke 
problemen. Als Christus straks op aarde regeert, zal Hij alle moeilijke kwesties 
oplossen; het rassenvraagstuk, de kwestie van het Midden-Oosten, het honger- en 
het milieuprobleem, et.. Zijn macht en wijsheid volstaan!


4. De koningin verwonderde zich over Salomo's wijsheid, rijkdom, schoonheid en 
over zijn dienaren. Dit zullen de volken die tot Christus zullen komen, in die dag 
ook doen: zij zullen God prijzen!


5. Salomo gaf haar al wat zij begeerde en vroeg. Dat zal eens op bredere schaal 
geschieden met al de volken van het Vrederijk. De volken hebben thans nog vele 
verlangens die niet vervuld kunnen worden, zolang de satan aanwezig en Christus 
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afwezig is. Maar in die dag, als de satan afwezig en Christus blijvend aanwezig zal 
zijn, zullen de volken door Christus verzadigd worden.


6. De koningin geloofde ten volle, omdat zij zag. Dit zal in de bedeling van het 
Vrederijk voor Israël en de volken het geval zijn. Het is de Gemeente in deze 
bedeling, die gelooft zonder te zien en daarom is de Gemeente ook zaliger, rijker, 
hoger bevoorrecht dan Israël of de volken ooit zullen worden.


7. De vriendelijkheid waarmee de drukke vorst deze vrouw ontving en aanhoorde, is 
een prachtig beeld van de grote Vredevorst van de toekomst. Wie tot Hem komt, al 
is het maar met een halve gelovigheid, zoals deze vrouw, wordt door Hem vrien-
delijk ontvangen en aangehoord. "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".


5. Elia - 1 Koningen 17 
Elia wijst typologisch heen naar de bange tijd van Israël in de Grote Verdrukking, zoals wij 
enigermate kunnen afleiden uit Openbaring 11. Want dat één van die twee wonderbare 
verschijningen, in de 70-ste week van Daniël, Elia is, geven thans bijna alle gelovige 
uitleggers van het boek Openbaring toe. Johannes de Doper was reeds gedood, toen de 
Heere Jezus zei: "Elia zal wel eerst komen en alle dingen weder oprichten". De verschijning 
van Johannes de Doper was voor Christus' eerste komst, wat die van Elia voor Zijn tweede 
komst zal Zijn.


De laatste profetie van het Oude Testament voorzegt de komst van Elia in deze woorden: 
"Zie, Ik zend u de profeet Elia voordat die grote en vreselijke dag des Heeren komt". 
(Maleachi 4:5)


1) Elia verscheen plotseling en geheimzinnig, en zo zal straks ook zijn verschijning 
zijn in Jeruzalem in de eerste helft van de 70-ste week van Daniël.


2) Elia verscheen toen Israël in grote druk verkeerde. Izebel heerste en had kennelijk 
als doel om Israël tot een heidens volk te maken, zodat het zou ophouden het volk 
Gods te zijn. De Elia der toekomst zal eveneens verschijnen in benauwde tijden.


3) Elia vertegenwoordigde met de 7000 die de knie voor Baäl niet gebogen hadden, 
het overblijfsel van Israël (zie Romeinen 11:2-5). Dit is thans ook het geval, maar 
ook in de toekomst zal er zo'n overblijfsel zijn.


4) Met Elia brak een tijd van grote wonderen aan. Wonderen van gericht en ontfer-
ming. Wonderen in de wereld der natuur, in de wereld der vogels en in de wereld 
der mensen. Men denke hier voornamelijk aan de vele wonderen van Elisa en dan 
is het duidelijk dat we hier een schaduw hebben van het tijdperk van de grote 
wonderen Gods, dat reeds zal aanvangen in de Grote Verdrukking.
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5) Elia en ook de honderd profeten werden in die dagen van vervolging op wonder-
bare wijze onderhouden en dit zal God ook met het overblijfsel doen in de 
toekomst. God zal ze ook verbergen (Openbaring 12:6, 14).


6) Er was gedurende 3,5 jaar geen regen ten teken van Gods toorn; de Elia der toe-
komst zal met zijn helper (Mozes) eveneens 42 maanden profeteren met zakken 
bekleed (Openbaring 11:2, 3).


7) Achab woedde als een beest tegen Elia. Het eigenlijke beest, de anti-christ, zal 
woeden tegen de Elia der toekomst (Openbaring 11:7).


8) Elia gaf een schitterend getuigenis door vuur uit de hemel op de berg Karmel; de 
toekomstige Elia zal dit op nog groter schaal doen (2 Koningen 1:10; Openbaring 
11:5).


9) Elia voer ten hemel zonder te sterven. De teruggekeerde Elia zal evenwel door het 
beest gedood worden, maar na 3,5 dag zal hij worden opgewekt en dan tot 
verbazing van alle toeschouwers ten hemel varen. Het schijnt dus dat het op deze 
wonderlijke wijze ook Elia gezet is éénmaal te sterven! (Hebreeën 9:27).


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 25) 

1) Waaraan is het boek 1 Koningen voornamelijk gewijd?


2) Welke "sleutelwoorden" vinden wij in dit boek?


3) Welke oorzaken hebben geleid tot de verdeling van het Koninkrijk?


4) Waarom kent de geschiedenis het rijk van David en Salomo niet?


5) In welke opzichten is Salomo een type van Christus?


6) Welk onderscheid is er typologisch tussen de tabernakel en de tempel?


7) Waarom is de tempel van Salomo een type van de Gemeente?


8) Naar welke tijd wijst het optreden van Elia, en waarom?


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 167 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 26 - HET TWEEDE BOEK DER KONINGEN 

In de oorspronkelijke taal - het Hebreeuws - vormden 1 en 2 Koningen één boek, evenals  
1 en 2 Samuël en 1 en 2 Kronieken.


Zij werden voor het eerst in tweeën verdeeld door de Septuaginta-vertalers (= "vertaling der 
zeventig"), die het Oude Testament in het Grieks vertaalden. Als verklaring werd gegeven: 
de Griekse taal heeft minstens één derde meer ruimte nodig dan de Hebreeuwse. Daarom 
waren de vertalers gedwongen deze boeken in tweeën te splitsen, omdat anders de 
boekrollen te groot en onhanteerbaar zouden zijn. Dit verklaart de volmaakte aanéénsluiting 
van de twee boeken als één.


Het boek der Koningen begint met koning David en eindigt met de koning van Babel; begint 
met de opening van de tempel en eindigt met de verwoesting van de tempel; begint met 
Davids eerste opvolger op de troon van zijn koninkrijk en eindigt met de bevrijding van 
Davids laatste opvolger uit de gevangenis.


De gebeurtenissen, vermeld in 2 Koningen, omvatten een periode van 308 jaren.


I. DE INHOUD 

1. Dit tweede boek der Koningen bevat de geschiedenis van Israël en Juda vanaf Achab tot 
aan de ballingschap.


2. De eerste helft van dit boek is grotendeels gewijd aan het optreden en de dienst van de 
profeet Elisa gedurende 66 jaren. Dit boek vermeldt 16 wonderen door Elisa, terwijl Elia er 
slechts 8 verrichtte. Elisa had dus inderdaad "twee delen" van de geest van Elia, waarom hij 
ook gevraagd had. De geschiedenis van Elisa is bijna geheel een verslag over zijn wonderen 
en al die wonderen waren daden van heil en zegen. (Zie 2:14, 21, 24; 3:20; 4:1-6, 16, 17, 35, 
41, 43; 5:10, 27; 6:6, 17, 18, 20; 13:21).


3. De tweede helft van het boek is gewijd aan de gebeurtenissen die leidden tot de val van 
Samaria en de ballingschap van Israël in Assyrië, en de val van Jeruzalem en de balling-
schap van Juda in Babylon.


4. Israël had 19 koningen, van wie er niet één goed was; Juda had 19 koningen en  
1 koningin, van wie er 8 goed waren.


5. Let erop

a) dat één van de beste koningen van Juda (Hizkia) de vader was van de 

slechtste koning (20:21);

b) hoe de enig-overlevende afstammeling van David in de Koninklijke lijn 

(11:1-3) en het enig-bestaande afschrift van de Wet (22:8-20) bijna verloren 
waren gegaan.
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6. Let ook op de merkwaardige aanbeveling en lofprijzing van Josia in 23:25.


7. Gedurende deze periode profeteerden

• in Israël: Amos en Hosea 

• in Juda: Obadja, Joël, Jesaja, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja en Jeremia.


II. SLEUTELWOORDEN 

Dit boek is vol van sleutelwoorden.


1. De uitdrukking "de man Gods" wordt er 36 maal in gevonden, meer dan in enig ander 
boek van de Bijbel. God had in die dagen Zijn dappere getuigen!


2. De droevige en tragische uitspraak "Deed wat kwaad was in de ogen des Heeren" 
komen wij 21 maal tegen (3:2; 8:18; 13:2, 11; 14:25; 15:9, 18, 24, 28; 16:2; 17:2, 17; 
21:2, 6, 15, 16, 20; 23:32, 37; 24:9, 19).  
Wat zij deden werd wellicht als goed beschouwd overeenkomstig aardse maatstaven, 
maar naar de Goddelijke standaard van geloof en praktijk was het verkeerd.


3. Wij treffen echter ook de tegengestelde uitdrukking "goed in de ogen des Heeren" 
aan, maar helaas slechts 8 maal (10:30; 12:2; 14:3; 15:3, 34; 18:3; 20:3; 22:2).


4. De uitdrukking "Het Woord des Heeren" komt 24 maal voor (1:17; 4:44; 7:1, 16; 
9:26,6; 10:10; 14:25; 15:12; 19:21).


5. Let erop, welk een belangrijke plaats wordt gegeven aan de toorn (13:3, 17:18; 23:26; 
24:20) en aan de grimmigheid des Heeren (22:13, 17; 23:26).


Als wij bovenstaande aanhalingen nazoeken en bestuderen, ontdekken wij de eigenlijke 
boodschap van het boek. Gods maatstaven van aanbidding en gedrag worden verkracht. 
Daarom zond de Heere Zijn "Mannen Gods" om het volk te waarschuwen en het zo mogelijk 
te bekeren. Zij kwamen met "alzo zegt de Heere". Omdat zij Zijn waarschuwingen 
veronachtzaamden, werd Zijn toorn ontstoken en gaf Hij hen over aan de vijand. In dit alles 
vervulde Hij Zijn eigen Woord!


III. INDELING 

Het boek 2 Koningen valt in zeven delen uiteen:


I. De laatste dienst en de hemelvaart van Elia - 1:1-2:11


II. De dienst van Elisa tot de zalving van Jehu - 2:12-9:10


III. De regering van Jehu over Israël - 9:11-10:36


IV. De regeringen van Athalia en Joas over Juda - 11:1-12


V. De regeringen van Joahaz en Joas over Israël en de laatste dienst van Elisa - 13:1-25
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VI. Van de dood van Elisa tot de ballingschap van Israël - 14:1-17:41


VII. Van de troonsbestijging van Hizkia tot de ballingschap van Juda - 18:1-25:30


IV. TYPOLOGISCH 

1. De hemelvaart van Elia - 2 Koningen 2 
Wij hebben hier een typologische heenwijzing naar de opname van gelovigen, die ons her-
haaldelijk in de Schrift geleerd wordt - 2 Korinthe  15:51-54; 1 Thessalonicenzen 4:13-18.


1) De profeet Elia werd opgenomen vóór de vreselijke ramp van Samaria's verwoes-
ting. Zo zal ook de Gemeente worden opgenomen ruim vóór de Grote Verdrukking 
(1 Thessalonicenzen 1:10; 1 Thessalonicenzen 5:9; 2 Petrus 2:9; Openbaring 12:5).


2) Vlak voor zijn opname kwam Elia van Gilgal. Dit is de plaats waar Israël zich het 
eerst legerde in het beloofde land en waar het de smaad van Egypte afwentelde. 
(Gilgal wordt vertaald met "wentelen", maar ook met wedergeboorte.) Typologisch 
gezien was het de plaats van de kruisiging van het vlees en van de doding van het 
eigen-ik. Is het toevallig dat Gilgal dezelfde naam is als Golgotha? (Gulgoleth). De 
Gemeente, die straks wordt opgenomen, komt als de met Christus gekruisigde en 
levendgemaakte, gelijk Elia van Gilgal kwam.


3) De opname van Elia was van tevoren aangekondigd. Dit geldt ook voor de opname 
van de Gemeente. Ze is eeuwen tevoren in het Woord voorspeld, klaar en duidelijk, 
zodat iedereen het verstaan kan.


4) Ondanks de duidelijke en klare profetieën werd de opname niet geloofd door de 
profeten-scholen. Thans is het net zo gelegen met de theologische scholen, de 
hedendaagse "profeten-scholen".


5) Toen Elia weg was, was de grootste schat van Israël weg. "Wagens en ruiters van 
Israël" betekent immers dat Elia meer waard was dan een heel leger. De Gemeente 
is voor de wereld de grootste schat van bederfwerend zout en lichtend licht. Als zij 
is opgenomen, zal de wereld in al haar zouteloosheid en verderf openbaar worden.


6) Elia werd gezocht door de geleerden, maar niet gevonden. Dit zal straks eveneens 
gedaan worden met betrekking tot de weggerukte Gemeente, maar zij zal niet 
worden gevonden, omdat zij "voor eeuwig bij de Heere" is.


2. De wonderen van Elisa - 2 Koningen 2-13 
Het is belangrijk op te merken, dat naast de incidentele wonderen in de Bijbel, deze 
"wonderen en tekenen" frequenter voorkwamen in slechts drie perioden:


1. De tijd van Mozes en zijn opvolger Jozua.

2. De tijd van Elia en zijn opvolger Elisa.
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3. De tijd van Jezus en zijn volgelingen en opvolgers de apostelen.


Dat Mozes en Elia overduidelijk typen zijn van Christus, hoeft geen betoog. Dat wonderen 
tekenen zijn en dus een (profetische) betekenis hebben is minder bekend. Nog minder 
bekend is, dat deze wonderen/tekenen illustraties zijn van onze tegenwoordige tijd, waarin 
het koninkrijk van Christus nog niet is geopenbaard. Kortom, deze tekenen verbergen als 
het ware "tegenwoordige waarheid", met de uitdrukking van Petrus uit 2 Petrus 1:12.


1) Het scheiden van de wateren van de Jordaan. De locatie was tegenover Gilgal en 
dus de exacte plaats van de doortocht van het hele volk door de Jordaan, onder 
Jozua. Gilgal, de Jordaan (in de Arabah), het wijken van de wateren, het dubbele 
deel, de overdracht van de mantel, alles duidt op wedergeboorte, opstanding uit 
de dood. (2 Koningen 2:13). Het bevestigt Elisa als beeld van de opgestane 
Christus.


2) Water is een beeld van het Woord van God, dat als prediking van de wet bitter is, 
maar als prediking van Gods genade is het zoet. Dat bitter water zoet wordt was al 
eerder vertoond onder Mozes (Exodus 15:23 e.v.). Het is ook hier de uitbeelding 
van de vervanging van het Oude Verbond door het Nieuwe (2 Koningen 2:20). Zout 
staat voor de Geest van God zowel als voor het Woord van God.


3) Het verscheuren van de 42 jongens wijst profetisch naar wat geschiedt en geschie-
den zal met degenen, die spotten met de Gemeente en het tegenwoordige werk 
van Christus. (2 Koningen 2:24).


4) De vervulling van een dor land met water wijst typologisch naar dat Christus het 
dorre aardrijk met levende wateren vervult, tot beschaming van de koningen der 
aarde.


5) De vermenigvuldiging van de olie geeft in schaduwbeeld te kennen dat de Heilige 
Geest is uitgestort sinds de eerste komst van Christus. De vrouw en haar huis zijn 
een type van (de 10 stammen van) Israël, waar de zaligheid haar domicilie heeft  
(2 Koningen 4).


6) De opwekking van de dode zoon in de opperkamer komt overeen met de 
geschiedenis van Elia in 1 Koningen 17. In beide gevallen een vrouw en huis in het 
buitenland, en een overleden zoon, die door de man Gods weer tot leven wordt 
gewekt. Ook overeenkomend met de geschiedenis van "de jongeling te Nain"  
(Lukas 7) en de jongeling te Troas (zonder moeder, maar wel weer in een opperzaal 
(Handelingen 20). De vrouw is een uitbeelding van de tien stammen van Israël in de 
verstrooiing onder de heidenen, de zoon is een type van de Gemeente, die daaruit 
gevormd wordt als vervulling van Gods beloften. Dat de opperzaal ook elders in de 
Bijbel de uitbeelding is van de hemelse positie van de Gemeente, behoeft geen 
verder betoog (2 Koningen 4:8)
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7) De wegneming van de dood uit de pot, wijst eveneens op de wedergeboorte, en 
daarmee op de vervanging van de wet door de genade. Het komt overeen met de 
betekenis van de verandering van bitter water in zoet. Het meel is in de schaduwen 
van de wettische offers immers een beeld van Zijn volmaakte dienst en daarmee 
van dood en opstanding! (2 Koningen 4:38).


8) De vermenigvuldiging van de gerstebroden (2 Koningen 4:42) komt overeen met de 
nieuwtestamentische "wonderbare spijziging". Brood als type van "alle woord dat 
uit de mond Gods uit gaat" (Mattheüs 4:4; Exodus 16:15; Deuteronomium 8:3; 
Johannes 6:51).


9) De genezing van Naämans melaatsheid wijst erop dat de zaligheid naar de 
heidenen zou gaan (2 Koningen 5).


10) De plaag van Gehazi is een illustratie van het oordeel dat over het Joodse volk is 
gekomen, en dat komt over elk die meent dat de zaligheid een groot gewin is voor 
de oude mens (1 Timotheüs 6:5, 6; 2 Koningen 5).


11) De verheffing van de bijl uit het water is opnieuw een uitbeelding van de eerste 
komst van Christus. De ruimte onder de wet was "te eng" en moest plaats maken 
voor de ruimte van het Nieuwe Verbond (2 Samuël 22:20; Psalm 4:2; 18:20; 118:5). 
Daarbij ging er iets mis met de bijl, het werktuig. Zie de wetgeving over de 
vrijsteden in Deuteronomium 19:5. Dat er iets mis ging komt ook overeen met Uzza 
en de wankelende Ark des Verbonds! Niettemin komt alles in orde via de dood en 
opstanding van Christus. De locatie tegenover Gilgal is overigens weer de plaats 
van de doortocht door de Jordaan onder Jozua, en de doortocht door Elia en Elisa. 
Alles een machtig type van de verlossing van de zondaar, die door het afgesneden 
hout (beeld van het kruis) tot stand wordt gebracht (2 Koningen 6).


12) De geschiedenis van de redding van Samaria in 2 Koningen 7 kan onmogelijk hier 
worden uitgelegd. Wij volstaan met de vaststelling dat Dothan staat voor het 
Joodse volk, de twee stammen van Israël, dat vasthoudt aan de wet (Genesis 
37:17); dat Samaria als hoofdstad van het 2-stammenrijk uitdrukking geeft aan de 
10 stammen van Israël; en dat "Zulk Een" (Ploni Almoni) ook elders in de Bijbel de 
verwijzing is naar Christus in Zijn tegenwoordige werk tot roeping van de 
Gemeente.


13) De opwekking van de man door de beenderen van Elisa (2 Koningen 13:21) is de 
kroon van al deze wonderen. "Indien wij met Hem één plant geworden zijn in de 
gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn ... in Zijn opstanding". 
(Romeinen 6:5) Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt!
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3. De legeraanvoerder uit Lachis - 2 Koningen 18; Jesaja 36 en 37 
Deze hoogmoedige lasteraar is een zwak type van de komende "mens der zonde", de 
antichrist. Alleen als wij de typologische betekenis zien, wordt het ons duidelijk waarom op 
drie verschillende plaatsen op zo'n breedvoerige wijze van deze onmens wordt gesproken.


1) Jeruzalem werd belegerd en verkeerde in grote benauwdheid. De Antichrist zal in 
de toekomst de Joden eveneens zwaar vervolgen en onderdrukken.


2) Er was in Jeruzalem een klein gelovig overblijfsel (zoals Hizkia, Jesaja's gezin en 
diens leerlingen) dat de Heere aanriep om uitredding in die grote nood. Dit zal zich 
weer herhalen in Israëls Grote Verdrukking.


3) Rabsaké lasterde op vreselijke wijze niet alleen Hizkia en Israël, maar ook Jehovah, 
de God van Israël. Vergelijk Openbaring 13:5, 6.


4) Rabsaké had een meester, die genoemd werd "de Grote Koning, de koning van 
Assyrië". Satan zal de eigenlijke meester zijn van het antichristelijk rijk. Satan is de 
"overste dezer wereld", de "god dezer eeuw".


5) Er kwam op het gebed van het getrouwe overblijfsel een plotselinge en heerlijke 
uitredding door een engel uit de hemel, die heel het leger der Assyriërs versloeg. 
Uit de profetie van Jesaja blijkt duidelijk dat deze nederlaag van Sanherib voor 
Jeruzalem een type is van de uiteindelijke vernietiging van Israëls vijanden.


4. De Zoon des Konings zal heersen - 2 Koningen 11; 2 Kronieken 23 
Wanneer er twee hoofdstukken nodig zijn om de handelingen met een 8-jarig knaapje te 
beschrijven, dan kan men er zeker van zijn dat hier een schaduw van heerlijke toekomstige 
zaken is gegeven.


1) Hier was een tijdlang een sluwe overweldigster op de troon geweest. Athalia was 
echt satanisch en is een duidelijk beeld van "de moordenaar van den beginne" en 
"de oude slang", die thans nog wederrechtelijk de wereld beheerst en alle volken 
verleidt.


2) Terwijl Athalia een waar schrikbewind uitoefende, was de wettige koning verbor-
gen. De wettige koning op Davids troon is Christus en niemand anders (Lukas 
1:30-33). Hij is nog "verborgen" en neemt Zijn priesterlijk werk van voorbidding en 
onderwijzing nog waar. De kleine Joas was in het huis van de hogepriester Jojada 
verborgen.


3) "Hij toonde hun de zoon des konings", zo lezen we. Dat is wonderbaar. De dag 
komt waarop de wettige Koning Zich in het openbaar zal vertonen aan Israël, gelijk 
dit thans met Joas geschiedde.
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4) De koning openbaarde zich met zijn lijfwachten. Dat zal Christus ook doen, want 
Hij zal verschijnen met de engelen Zijner kracht en met al Zijn heiligen.


5) Er was blij bazuingeschal bij de openbaring des konings. Wij weten dat bij de 
openbaring van Christus de bazuinen zullen schallen als nimmer tevoren.


6) Er werd bij de openbaring des konings een verbond gemaakt. Christus zal bij Zijn 
wederkomst Israël onder het nieuwe verbond brengen.


7) Al de vijanden, die zich niet aan de geopenbaarde koning onderwierpen, werden 
gedood. Niet anders zal het gaan bij de wederkomst des Heeren tot Israël.


8) "Al het volk des lands verheugde zich." Groot zal de vreugde van Israël zijn bịj 
Christus' komst tot hun verlossing.


9) De stad werd stil, nadat Athalia gedood was. Als de oude slang verwijderd is, 
zullen de stad Jeruzalem en de gehele wereld stil zijn. Dan is het Vrederijk 
gekomen.


10) De ganse aarde rust, zong Jesaja. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van 
God (Hebreeën 4:9).


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 26) 

1) Noem een aantal "sleutelwoorden" van 2 Koningen.


2) Hoe kan men dit boek indelen?


3) In welk opzicht is de hemelvaart van Elia een type van de opname der Gemeente?


4) Van wie is de legeraanvoerder van Lachis een type en waarom?


5) Wat wordt in de geschiedenis van Joas uitgebeeld?
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Les 27 - HET EERSTE BOEK DER KRONIEKEN 

In de Hebreeuwse Bijbel vormen 1 en 2 Kronieken één boek, dat met Ezra en Nehemia apart 
staat van de andere historische boeken en deel uitmaakt van de "Kethubim" (d.i. de 
"Schriften"), het laatste deel van de Hebreeuwse Canon. Dit feit is een duidelijke aanwijzing 
dat de boeken der Kronieken meer godsdienstig dan historisch van karakter zijn.


I. SUPPLEMENT VAN KONINGEN? 

De Kronieken beginnen bij de dood van Saul en eindigen met de Babylonische balling-
schap. Zij behandelen dus ongeveer dezelfde periode als de boeken 1 en 2 Koningen. De 
Septuaginta noemt ze het boek der "Weggelaten Dingen" ("paraleipomena"). Dit 
veronderstelt dat zij een aanvulling zijn van de boeken Samuël en Koningen. Inderdaad 
vinden wij in Kronieken veel aanvullend historisch materiaal, dat in Koningen is weggelaten, 
bijvoorbeeld:


1) Het geslachtsregister van Juda is verlevendigd door de episode van Jabes (1 Kronieken 
4:9, 10), die een man des gebeds was, die veel ontving, omdat hij veel vroeg.


2) Een overval werd gepleegd op Palestina (het land der Filistijnen) door een deel van 
Efraïm. Deze rampzalige invasie (1 Kronieken 7:21), had plaats toen Efraïm nog leefde. 
Waarschijnlijk leefde Jozef zelfs nog. Zie Genesis 50:23. De vete tussen Israël en de 
Filistijnen is mogelijk begonnen met deze overval door Israël, toen zij nog in Egypte 
waren.


3) De oprichting van een tijdelijke verblijfplaats voor de ark (1 Kronieken 15:1; 16:1), zolang 
de tempel nog niet gereed was.


4) De leeftijd waarop de Levieten hun dienst begonnen, was oorspronkelijk gesteld op 30 
jaar (Numeri 4:3). Dit werd later door de Heer verlaagd naar 25 jaar (Numeri 8:24). En 
David stelde de leeftijd tenslotte op 20 jaar (1 Kronieken 23:27).


Maar deze boeken vormen veel meer dan alleen maar een supplement op de andere 
historische boeken van de Bijbel.


II. VERSCHIL TUSSEN KRONIEKEN EN KONINGEN 

1. Twee verschillende schrijvers: Jeremia en Ezra 
Zoals wij reeds eerder zagen, werden de boeken der Koningen geschreven door Jeremia, de 
profeet. Volgens de Joodse overlevering werden de Kronieken geschreven door Ezra, de 
priester. De schrijver schijnt zijn werk gedaan te hebben ná de terugkeer uit de Babyloni-
sche ballingschap (1 Kronieken 6:15; 3:19; 9:1-2). Kronieken eindigt op het punt waar het 
boek Ezra begint. Ezra is dus duidelijk een vervolg op Kronieken. De laatste verzen van 
Kronieken zijn trouwens dezelfde als de eerste verzen van Ezra. Bovendien is de stijl in 
beide boeken dezelfde en vinden wij in beide tal van geslachtsregisters en naamlijsten.
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2. Twee verschillende middelpunten: Troon en tempel 
In de boeken der Kronieken staat de tempel in het middelpunt. Zij handelen over Jeruzalem 
en het Zuidelijk Koninkrijk (Juda, de twee stammen). Dit is in harmonie met het feit dat een 
priester de schrijver was.


In de boeken der Koningen staat de troon in het middelpunt. Zij behandelen de politieke 
geschiedenis van het volk van Israël. Dat is in overeenstemming met het feit dat een profeet 
de schrijver was.


Kronieken houdt zich uitsluitend bezig met de geschiedenis van het Zuidelijk Koninkrijk, 
binnen welks grenzen Jeruzalem en de tempel lagen. Men vindt daar niets over het 10-
stammenrijk. In Koningen daarentegen vinden we ook veel materiaal over het Noordelijk 
Koninkrijk (de 10 stammen) en over de profeten. Elia en Elisa spelen een voorname rol in 
Koningen. In Kronieken wordt Elisa helemaal niet genoemd en Elia slechts éénmaal. De 
schrijver heeft meer te zeggen over de tempel en zijn ritueel dan over de oorlogen der 
koningen.


3. Twee verschillende standpunten: de Goddelijke en de menselijke 
Feitelijk vormen de Kronieken dus een onafhankelijk werk, waarin de geschiedenis van het 
uitverkoren volk behandeld wordt op een geheel nieuwe wijze en vanuit een nieuw stand-
punt. Hoewel vaak dezelfde gebeurtenissen vermeld worden, zijn zij beschouwd vanuit 
verschillende standpunten. In Samuël en Koningen vinden wij de feiten der geschiedenis; in 
Kronieken hebben wij de Goddelijke woorden en gedachten over deze feiten. In de 
voorgaande boeken worden zij beschouwd vanuit menselijk standpunt; hier vanuit Goddelijk 
standpunt.


De volgende illustraties, die door vele andere kunnen worden aangevuld, mogen dienen om 
deze stelling te bevestigen.


1) In 1 Samuël 31 wordt ons eenvoudig verteld dat de Filistijnen Saul versloegen; in 1 
Kronieken 10:1-14 wordt ons echter meegedeeld dat de Heere hem sloeg. Ook wordt 
ons daarvan de reden gegeven.


2) In Samuël is slechts één hoofdstuk (2 Samuël 6) gewijd aan een verslag over de 
overbrenging van de ark naar Jeruzalem, maar in Kronieken zijn er drie hoofdstukken 
aan gewijd (1 Kronieken 13, 15 en 16). Tevens wordt ons daar meegedeeld, waarom de 
Heere Uzza sloeg. Ook vinden wij daar de belijdenis van David.


3) Twee hoofdstukken in Samuël (11 en 12) geven ons bijzonderheden over de grote zonde 
van David, maar in Kronieken wordt met geen enkel woord over deze tragische gebeur-
tenis in het leven van David gerept. Dat is in overeenstemming met Gods karakter; als 
Hij vergeeft gedenkt Hij de zonde niet meer! Wel vinden wij in Kronieken een zinspeling 
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op Davids volkstelling (1 Kronieken 21:1). Maar dat was om ons te tonen wat de directe 
aanleiding geweest is tot de koop van de tempelplaats.


4) In het verslag over deze zonde (1 Kronieken 21) openbaart Kronieken ons de ware 
drijfveer van David; de andere boeken zwijgen over deze zaak.


5) In 2 Samuël 2:8 wordt de zoon van Saul, die door Abner tot koning werd gemaakt, 
Isboseth genoemd. In Kronieken lezen wij echter (1 Kronieken 8:33) dat hij een andere 
naam droeg, namelijk Es Baäl, d.i. "Man van Baäl". Deze zoon was waarschijnlijk 
geboren na de val van zijn vader. Hoewel Baäl "Heer" of eigenlijk "eigenaar" betekent, 
zou men kunnen afleiden dat Saul begonnen was met de aanbidding van Baäl. Dit wordt 
ons alleen meegedeeld in dit boek, dat ons de innerlijke en diepere geschiedenis geeft.


6) In Kronieken wordt Jakob altijd genoemd met zijn geestelijke naam Israël (1:34; 2:1).


III. INHOUD 

In Kronieken hebben wij dus geen geschiedenis gezien van het standpunt van een tijd-
genoot. Wij vinden veeleer een terugblik op de geschiedenis, geïnterpreteerd in het licht van 
Gods bemoeienissen met Zijn volk gedurende 300 jaren.


• Samuël is het boek van de Koning.

• Koningen is het boek van het Koninkrijk.

• Kronieken is het boek van het Huis.


Het is meer een geschiedenis van de tempel dan van het volk en het toont ons hoe God 
Zichzelf openbaarde in het godsdienstig leven van het volk.


Kronieken verschilt van Koningen net zoveel als de kerkgeschiedenis van de gewone 
geschiedenis.


Als wij dit alles voor ogen houden, zien wij hoe de inhoud van dat boek daarmee geheel in 
overeenstemming is. De schrijver begint met Adam. Hij wandelt snel de geschiedenis door 
en behandelt die op de meest algemene wijze, totdat hij komt aan de stam van Juda. Als de 
schrijver overgaat van geslachtsregisters op geschiedenis, blijkt heel duidelijk, waar zijn 
eigen belangstelling naar uitgaat.


De geschiedenis van Saul wordt met één hoofdstuk afgedaan. De eerste geschiedenis van 
David wordt zo beknopt mogelijk behandeld. Maar als hij komt aan het verslag over de 
opvoering van de ark naar Jeruzalem, heeft hij daar drie hoofdstukken voor nodig. De 
geschiedenis van Salomo wordt uitvoerig gegeven, om te tonen hoe Davids voorbereiding 
voor de bouw van de tempel werd uitgevoerd. Blijkbaar is Kronieken didactische 
geschiedenis, d.w.z. geschiedenis geschreven met een bepaald doel.
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IV. BOODSCHAP 

Het boek der Kronieken houdt zich van het begin tot het einde bezig met de openbaring van 
God en geeft Hem Zijn rechtmatige plaats in Israël.


Hoewel dikwijls genegeerd en veronachtzaamd, is Hij nochtans de soevereine Heer, Die 
over allen regeert. De vreze des Heeren is de grond van alle nationale welvaart. Israël was 
Gods volk. Hij had hun nationale bestaan verbonden aan Zichzelf. In elk stadium van dit 
boek bindt de Kroniekschrijver deze les op hun harten. Gij kunt niet zonder God, is de kreet, 
die door dit hele boek heen weerklinkt. Maar deze les, die zo belangrijk was voor Israël om 
te leren, is voor ons allen de grootste levensles!


In Kronieken zien wij de Heere actief ten gunste van hen die Hem vertrouwden en dienden. 
Hier wordt de ware drijfveer van de zonde onthuld. Hier worden Gods gestrengheden 
gerechtvaardigd en wordt God verheerlijkt in al Zijn wegen en werken. Ondanks de stroom 
van ongerechtigheid wordt Hij gezien als de Koning op Zijn troon. Als wij dit voor ogen 
houden, en ook dat het werd geschreven na de Babylonische ballingschap, zal het ons 
duidelijk worden, hoe actueel en krachtig zijn boodschap is.


Als sleuteltekst kunnen wij nemen: 1 Kronieken 29:12 "Gij heerst over alles".


V. INDELING 

Het boek 1 Kronieken valt eigenlijk in vier delen uiteen:


I. De Geslachtsregisters - 1 t/m 9

II. Het tragische einde van Saul - 10

III. De kroning van David en zijn regering als koning over Israël - 11 t/m 21

IV. De voorbereiding voor de tempelbouw - 22 t/m 29


VI. OPMERKINGEN 

1. De geslachtsregisters 
Negen hoofdstukken zijn gewijd aan geslachtsregisters. Ruimteverspilling? Zeer zeker niet! 
Geen deel van Kronieken is belangrijker. Zulke stambomen waren van het hoogste belang 
voor alle godvrezende Israëlieten. En terecht, want zij wisten, dat hun volk niet alleen de 
drager was van een speciale Goddelijke openbaring, maar ook de bezitter van wonderbare 
Goddelijke beloften, die reikten tot ongeboren generaties. De Kroniekschrijver wist maar al 
te goed dat deze geslachtsregisters het verkiezingsproces van God vanaf Adam openbaren 
en dat de verbondslijn van het verlossingsplan moet culmineren in de Messias. 


De bewaring van de stam en de voornaamste takken van Israëls familieboom was vooral 
belangrijk geworden ná de Babylonische ballingschap (toen de Kronieken werden ge-
schreven). Families waren bij duizenden ontworteld en uitgeroeid. Banden waren verbroken. 
Vele documenten waren verloren gegaan (zie bijv. Ezra 2:59) en Juda's archieven moeten 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 178 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan. De naamlijsten van de Kronieken vormen de 
schakel tussen de perioden van vóór en ná de ballingschap, want hoofdstuk 9:2-4 heeft 
betrekking op de terugkeer en de vestiging van de Joden in Judea na de ballingschap. De 
breuk wordt aangegeven door het eerste vers van dat hoofdstuk.


Deze geslachtsregisters geven de heilige lijn aan waarlangs de belofte werd overgedragen 
gedurende bijna 3500 jaren. Uniek in de geschiedenis van de mens!


2. Het brengen van de ark naar Sion 
Een van de eerste daden van David was het opbrengen van de ark des Heeren vanuit het 
huis van Abinadab te Jabes-Gilead, naar Jeruzalem. Gedurende twintig jaren was de ark 
met zijn verzoendeksel - de door God ingestelde ontmoetingsplaats met Zijn volk - 
genegeerd en bijna vergeten. Een treffend beeld van een hart dat de gemeenschap met God 
derft. God zegende het huis van Obed-Edom gedurende de drie maanden dat de ark daar 
verbleef. En David werd aangemoedigd haar te brengen naar de berg Sion, naar de tent die 
hij voor haar had bereid. David zei: "Niemand mag de ark Gods dragen dan alleen de 
Levieten, want hen heeft de Heere uitverkoren om de ark des Heeren te dragen en Hem 
voor altijd te dienen" (1 Kronieken 15:2). Offeranden werden gebracht toen de ark het huis 
van Obed-Edom verliet, en toen zij werd geplaatst in de tent op de berg Sion werden 
opnieuw brandoffers en vredeoffers gebracht.


Het brengen van de ark naar Sion was een type van herstelde gemeenschap. In de 
tegenwoordigheid van de ark, met zijn bloed-bedekte verzoendeksel, konden de vrede- 
offers worden gebracht. Bij het vrede-offer behoorde een maaltijd, waarbij de offeraar at 
voor het aangezicht van God. Verzoend en aangenomen, was hij nu de gast van God en 
genoot hij het voorrecht om brood te eten in Zijn tegenwoordigheid. De vreugde die 
gepaard ging met het terugbrengen van de ark, en het voeden van het volk met brood en 
vlees en wijn, zijn symbolisch voor de blijdschap van herstelde gemeenschap.


Ooit zal Christus Zelf, van Wie de ark een type is, als de rechtmatige Hogepriester en 
Koning uit het huis van David, Zijn opwachting maken in Jeruzalem! Wat een feest zal dat 
zijn!


3. Gods belofte aan David 
Het grote verlangen van Davids hart was om een tempel voor de Heere te bouwen. God 
verwierp dit voornemen, omdat David veel bloed op aarde vergoten had (1 Kronieken 28:3). 
Maar hij beloofde dat hem een zoon zou geboren worden, die een "man des vredes" zou 
zijn en Hem een huis zou bouwen en wiens troon in eeuwigheid bevestigd zou worden. 


David accepteerde Gods beslissing zonder te murmureren, maar barstte uit in een loflied 
voor de rijkdom van Zijn belofte (1 Kronieken 29:10-19). In de beloofde Zoon zien wij "een 
Grotere dan Salomo". Zie Lukas 1:31-33. Het behoud van Israël als volk is gegarandeerd tot 
het einde der tijden, zolang de zon en de maan zullen voortduren (Jeremia 31:35-37). 
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Davids troon zal in eeuwigheid voortbestaan "als de dagen des hemels" (Psalm 89:3, 4, 
27-37). Davids Zoon zal zitten op Davids troon in Jeruzalem. Christus Jezus is de eerste 
thans levende Persoon, Die recht heeft op Davids troon.


4. De berg Moria 
De volgende gebeurtenis in de geschiedenis van de tempel hield verband met Davids zonde 
in de telling van het volk. Zijn zonde in deze kwestie was ongetwijfeld tweevoudig. In de 
eerste plaats: hoogmoed over de grootheid van zijn koninkrijk. In de tweede plaats: er wordt 
niets gezegd over het belastinggeld, dat volgens de wet van Mozes ten tijde van een volks-
telling betaald moest worden (Exodus 30:12). Ieder die tot de getelden wilde behoren, 
moest een halve sikkel zilver betalen als zoengeld. Van het zilver van dit verzoeningsgeld 
werd destijds het fundament gemaakt, waarop de tabernakel in de woestijn rustte. Deze 
inzetting werd blijkbaar veronachtzaamd tijdens Davids regering en als gevolg daarvan 
kwam de plaag over het volk. De plaag hield op bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, op 
de berg Moria.


En David kocht de dorsvloer van Ornan voor 50 sikkels zilver en "bouwde daar een altaar 
voor de Heere, bracht brandoffers en vredeoffers, en riep tot de Heere, Die hem 
"antwoordde met vuur uit de hemel, op het brandofferaltaar" (1 Kronieken 21:26). Dus de 
tempel, zowel als de tabernakel rusten op het fundament van het zilver van het 
verzoeningsgeld. Zilver is in de Bijbel synoniem met geld (net als in het Frans) en is daarom 
als losprijs de uitbeelding van verlossing.


De berg Moria was ook de plaats van Abrahams offer van Izak (2 Kronieken 3:1). Al deze 
omstandigheden zijn méér dan toevalligheden en passen volkomen in Gods grote plan van 
verlossing.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 27) 

1) Wie heeft waarschijnlijk de boeken der Kronieken geschreven?


2) Noem enkele verschillen tussen de boeken Koningen en Kronieken.


3) Wat is de voornaamste boodschap van het eerste boek der Kronieken?


4) Hoe kunnen we dit boek indelen?


5) Welke tekst kunnen we als sleuteltekst beschouwen?


6) Waarom zijn de geslachtsregisters in dit boek zo belangrijk?


7) Welke geestelijke betekenis ligt verborgen in de geschiedenis van de opvoering van de 
ark naar Jeruzalem?


8) Waaruit bestond de zonde die David beging bij de telling van het volk?  

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 180 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 28 - HET TWEEDE BOEK DER KRONIEKEN 

Een groep toeristen bezocht eens één van de beroemde historische bezienswaardigheden 
in Egypte. Toen zij in hun hotel terugkeerden begonnen zij direct hun notities te vergelijken 
over alles wat hun ogen aanschouwd hadden. Tot hun verbazing ontdekten zij echter dat 
ieder van hen een verschillend verslag had gemaakt. Toen daarover onenigheid ontstond, 
wist een oude en ervaren reiziger de gemoederen te kalmeren door te verklaren dat zij allen 
gelijk hadden. De schijnbaar tegenstrijdige verslagen waren het gevolg van dat zij het object 
van verschillende standpunten hadden bekeken.


Bij bestudering van de Kronieken is het van het hoogste belang om het juiste standpunt in 
te nemen. In deze twee boeken wordt de geschiedenis van Gods volk bezien vanuit het 
geestelijke en niet vanuit het politieke standpunt; vanuit Goddelijk en niet vanuit menselijk 
oogpunt.


I. VERSCHIL TUSSEN KONINGEN EN KRONIEKEN 

1. In 1 Koningen 7:8 wordt ons meegedeeld dat Salomo voor Farao's dochter een 
afzonderlijk huis bouwde, maar Kronieken vertelt ons er bij dat het huis niet in Sion 
gebouwd was (2 Kronieken 8:11, zie 2 Samuël 5:7). Salomo had blijkbaar beseft dat een 
afgodendienares - hoewel zij zijn vrouw was - niet in Sion kon wonen.


2. Alleen Kronieken maakt melding dat Jerobeam in zijn val niet alleen gouden kalveren 
aanbad, maar ook demonen (2 Kronieken 11:15).


3. In het boek Koningen lezen wij niets goeds over de regering van Abia, maar in Kronieken 
vinden wij zijn godvrezende rede tot het volk en zijn gebed tot God (2 Kronieken 13:5, 12, 
14, 18).


4. Alleen Kronieken verhaalt ons dat de goede koning Asa de Heere niet zocht in zijn laatste 
ziekte (2 Kronieken 16:12), dat de goede koning Josafat ondanks wat beschreven staat in 
17:1-6 een drievoudige zondige alliantie aanging:


a) in het huwelijk, 18:1;

b) militair, 18:3 en

c) commercieel, 20:35;


dat Athalia heiligschennis gepleegd had (2 Kronieken 24:7); en waarom de Heere Uzzia 
sloeg met melaatsheid (2 Kronieken 26:16-21).


5. Hizkia's regering was verdeeld in twee grote delen - zijn militaire verrichtingen en de 
reformaties, die hij tot stand bracht in de tempel en in de dienst van God. In 2 Koningen 
18:4-6 zijn slechts drie verzen aan deze reformatie gewijd, maar in 2 Kronieken drie 
hoofdstukken (29-31). En wat betreft de militaire zaken is het precies andersom. Drie 
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hoofdstukken in Koningen zijn gewijd aan de wereldlijke geschiedenis, terwijl de 
godsdienstige reformatie wordt afgedaan met drie verzen.


6. In 2 Koningen 21 lezen we veel over de goddeloosheid van Manasse, maar in Kronieken 
wordt ons verteld over zijn gevangenschap in Babylon, zijn bekering tot God en het herstel 
van zijn troon (2 Kronieken 33:11-19). Om deze reden wordt Manasse wel eens genoemd: 
"de verloren zoon van het Oude Testament".


7. Let op de merkwaardige uitdrukking in 2 Kronieken 9:8 "De Heere, uw God, Die zulk een 
welgevallen aan u had, dat Hij u op Zijn troon gezet heeft". Dit staat op één lijn met 1 
Kronieken 29:23.


II. SLEUTELVERZEN EN BOODSCHAP 

1. Als wij het boek doorlezen is er één uitdrukking, die we herhaaldelijk tegenkomen: "Zoekt 
de Heere!" (7:14; 11:16; 14:4, 7; 15:2, 4, 12, 13, 15; 17:4; 19:3; 20:3, 4; 22:9; 26:5; 30:19; 
31:21; 34:3; zie ook 12:14; 16:12). Het "zoeken van de Heere" betekent zegen, voorspoed, 
overwinning.


Als sleuteltekst noemen we 30:19: "Die zijn hart erop gericht heeft, om God, de Heere te 
zoeken."


2. Gebed tot God en afhankelijkheid van God als het geheim van zegen en voorspoed, 
wordt verder tot uitdrukking gebracht in 1:1; 13:18; 14:6, 11; 15:9; 20:27; 26:6, 7; 27:6; 
33:8, 22. Zie ook 24:24; 28:6, 19 en eveneens 20:20.


3. Als wij 2 Kronieken biddend bestuderen, ontdekken wij de centrale boodschap van dit 
boek, namelijk dat het zoeken, geloven, gehoorzamen, dienen en liefhebben van de Heere 
absolute voorwaarden zijn tot het bezit van een krachtig, geestelijk en overwinnend leven. 
En niets anders dan dat, zal de Heere of de diepste verlangens van de ziel kunnen 
bevredigen.


4. Andere sleutelwoorden in dit boek zijn: "Huis" (betrekking hebbende op de tempel,  
"huis des Heeren", "huis Gods") - ongeveer 148 maal. "Priester(s)" - meer dan 80 maal.


III. INDELING 

1. De regering van Salomo	 Hoofdstuk 1 t/m 9  
Trouw aan de Heere  
Ontrouw aan de Heere


2. De Koningen van Juda	 Hoofdstuk 10 t/m 36  
Zoekend de Heere  
Dienend de Heere
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Dit boek vervolgt de geschiedenis, begonnen in 1 Kronieken. Het valt eigenlijk uiteen in 18 
delen door de opeenvolgende regeringen vanaf Salomo tot aan de ballingschappen.


Het vermeldt de scheuring van het koninkrijk van Salomo onder Jerobeam en Rehabeam en 
het wordt gekenmerkt door een steeds toenemende afval, tijdelijk onderbroken door enkele 
godsdienstige opwekkingen en reformaties. Maar de godsdienstige toestand van het volk, 
zelfs op zijn best, is beschreven in Jesaja 1-5. De gebeurtenissen, vermeld in 2 Kronieken, 
omvatten een periode van 427 jaren.


IV. OPMERKINGEN 

1. Hoewel het een onmogelijkheid schijnt om het boek handig in te delen, is bovenstaand 
schema een overzichtelijke samenvatting van de geschiedenis van Gods volk, die er in 
behandeld wordt.


2. Gedurende de regering van Salomo en de drie jaren van Salomo's zoon en opvolger  
(1 t/m 11) was het volk getrouw aan God, ondanks Salomo's val, waarover Kronieken ons 
niets meedeelt. Maar tenslotte "verliet hij de wet des Heeren" (2 Kronieken 12:1). 
Onmiddellijk daarop volgde kastijding (vs. 2-4); op de boodschap van de profeet Semaja 
verootmoedigde het volk zich (vs.6). Abia's regering was ook niet volkomen slecht 
(hoofdstuk 13).


3. De eerste van de vier grote godsdienstige opwekkingen had plaats onder Asa. Zij werd 
voortgezet door Josafat (17-20), die reizende predikers met het Woord van God door het 
land zond (zie 17:7-9 en 19:4). Na de dood van Josafat, onder de regering van zijn zoon (21) 
en kleinzoon (22), geleid door een goddeloze vrouw (21:6) en moeder (22:3), stortte Juda 
zich in de zonde.


4. De tweede godsdienstige opwekking had plaats onder Joas; geïnspireerd door Jojada de 
priester (23-24:16). Maar na de dood van deze goede priester, geleid door de prinses van 
Juda, dwaalde Joas af (17 en 19). Hij doodde zelfs de zoon van zijn weldoener, die trachtte 
hem tot de Heere terug te brengen (20-22). Op de woorden van deze stervende man werd 
tweemaal gezinspeeld door de Heere Jezus (Lukas 11:50, 51 en Mattheüs 23:35).


5. De derde van deze godsdienstige opwekkingen had plaats onder Hizkia (hoofdstuk 29 en 
30) en de vierde onder Josia.


6. Let op de vreemde beloning voor getrouwheid, zoals gegeven in 32:1. Beproeving komt 
dikwijls na getrouwheid.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 183 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 28) 

1) Verklaar hoe het komt dat de verslagen in Koningen en Kronieken over dezelfde 
gebeurtenissen soms van elkaar verschillen.


2) Noem enkele voorbeelden van het typische verschil tussen Koningen en Kronieken. 


3) Wat is het sleutelvers van 2 Kronieken?


4) Wat is de centrale boodschap van dit boek?


5) Hoe kunnen we dit boek indelen?


6) Welke grote godsdienstige reformaties worden ons in dit boek vermeld?


__________________________________________________________________________________


Les 28-b - ALGEMENE VRAGEN OVER DE VIERDE PERIODE  

De boeken Samuël, Koningen en Kronieken 

1) Geef een kort verslag over de gebeurtenissen vanaf de dood van Saul tot aan de 
revolutie van de tien stammen.


2) Noem de voornaamste personen uit deze periode.


3) Ook de drie belangrijkste gebeurtenissen.


4) Waar en over wie werd David het eerst gekroond?


5) Onder welke omstandigheden werd hij erkend als koning over geheel Israël?


6) Geef uw indruk van Davids karakter.


7) Geef Gods opinie over David.


8) Welk verbond sloot God met David?


9) Noem de duur van dat verbond.


10) Welke bevestiging van Zijn verbond met David gaf God aan Maria, de moeder van 
Jezus, voor Zijn geboorte?


11) Werd deze profetie ooit vervuld?


12) Wie was de moeder van Salomo?


13) Geef in volgorde de voornaamste gebeurtenissen van zijn regering.


14) Wat werd gezegd van Jerobeam gedurende de regering van Salomo?
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15) Wie volgde Salomo als koning op?


16) Door welke daden verloor hij de liefde en toewijding van een deel der stammen?


17) Geef een verslag van de scheuring van het koninkrijk.


18) Door wie en wanneer werd deze scheuring voorzegd?


19) Hoeveel stammen kwamen in opstand tegen Rehabeam?


20) Wie kozen zij tot koning?


21) Hoe wordt het 10-stammenrijk gewoonlijk genoemd?


22) Hoe wordt het 2-stammenrijk genoemd?


23) Geef de namen van de koningen van Israël vanaf Jerobeam tot aan het einde van het 
10-stammenrijk.


24) Welke profeten leefden gedurende die tijd in Israël?


25) Wie van deze liet ons geschreven profetieën na?


26) Wat bracht het koninkrijk van Israël tot een einde?


27) Werd dat koninkrijk ooit weer hersteld?


28) Geef de namen van de koningen van Juda vanaf Rehabeam tot aan het einde.


29) Welke profeten leefden die tijd in Juda?


30) Wie van hen liet ons geschreven profetieën na?


31) Wat was de morele en godsdienstige toestand van Israël en Juda gedurende de 
verdeelde koninkrijken?


32) Hoe lang bestond Juda voort na de vernietiging van Israël?


33) Welke natie voerde Juda in ballingschap?
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Les 29 - DE BALLINGSCHAPPEN (vijfde periode) 

Deze periode strekt zich uit vanaf het begin van de Assyrische ballingschap van het 
Noordelijk 10-stammenrijk (Israël) (721 v.Chr.) tot aan het begin van het herstel van het 
Zuidelijk 2-stammenrijk (Juda) en duurde in zijn geheel 185 jaren. Nadat de overblijvende 
bevolking van het 10-stammenrijk in Assyrische ballingschap was weggevoerd, heeft Juda 
zijn nationale zelfstandigheid nog weten te handhaven tot de definitieve ondergang van 
Jeruzalem en de tempel in 587 v. C.


Binnen het Jodendom bestaat geen twijfel: Het Joodse volk vindt zijn oorsprong in het 
voormalige 2-stammenrijk Juda. Binnen het Christendom wordt hier en daar twijfel gezaaid 
door te beweren dat de Joden de nakomelingen en erfgenamen zijn van alle stammen van 
Israël, waarbij de zogeheten 10 stammen samen met de 2 stammen zijn teruggekeerd onder 
Zerubbabel en Ezra. Dat zou in strijd zijn met de profetieën, maar het is ook in strijd met het 
historisch verslag uit de tijd der apostelen van Flavius Josephus in zijn Joodse Oudheden 
Boek XI, Hoofdstuk V, par. 2, n.a.v. de Joodse terugkeer onder Ezra:


"Thans deed hy alle de Jooden die toen te Babilon waren tzamenkomen, las hen dien 
brief voor, van welken hy 't oorspsrongklyke voor zich behieldt, en afschriften daar van 
zondt aan de Jooden die in Medië woonden. Men kan ligtelyk oordeelen hoedaanig 
des volks blydschap was, wanneer zy des Konings godvruchtigheyd jegens God, en 
zyne goedgunstigheyd jegens Esdras (Ezra) verstonden. Velen wierden te raade zich 
aanstonds met alle hunne have na Babilon te gaan; 

Maar de overige Israëliten wilden dat land niet verlaaten.

Invoegen dat alleenlyk de stammen van Juda en Benjamin weder na Jerusalem 
keerden; en deezen zyn 't die nu in Asië en Europe onder de heerschappy der 
Romeynen staan: Want

de andere tien stammen zyn aan gene zyde van den Eufraat gebleeven, en aldaar 
bijna ongelooflyk vermenigvuldigd. 
Onder die welke zich in groote getale by Esdras vervoegden, waaren veele Priesters, 
Leviten, deurwachters, zangers, en andere Tempeldienaars."


Vergelijk de nauwkeurigere Engelse vertaling van William Whiston:


"So he read the epistle at Babylon to those Jews that were there; but he kept the 
epistle itself, and sent a copy of it to all those of his own nation that were in Media; 
and when these Jews had understood what piety the king had towards God, and what 
kindness he had for Esdras, they were all greatly pleased; nay, many took their effects 
with them, and came to Babylon, as very desirous of going down to Jerusalem; but 
then the entire body of the people of Israel remained in that country; wherefore 
there are but two tribes in Asia and Europe subject to the Romans, while the ten 
tribes are beyond Eufrathes till now, and are an immense multitude, and not to be 
estimated by numbers. Now there came a great number of priests, and Levites, and 
porters, and sacred singers, and sacred servants, to Esdras."
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Waarschijnlijk zijn van alle stammen wel een aantal personen naar Jeruzalem teruggekeerd 
onder Zerubbabel, Ezra en Nehemia. Maar in het algemeen duurt de verstrooiing van de tien 
stammen nog voort tot op de huidige dag. Pas in de wederkomst van Christus zal aan hun 
verstrooiing voorgoed een einde komen. (Deuteronomium 28:62; Hosea 3:4 en 8:8; Jesaja 
11:11-13; Ezra 37 vanaf vers 16; Johannes 10:16; Romeinen 11:26)


Overigens was het slechts een overblijfsel van Juda dat na 70 jaar ballingschap in Babel 
naar het beloofde land terugkeerde. Officieel is toen de Babylonische ballingschap 
geëindigd.


De bronnen van de geschiedenis betreffende deze vijfde periode zijn: delen van Jeremia en 
Ezechiël, Daniėl, Obadja, Esther, Ezra en Nehemia 1:1-2:8. In de boeken Daniël en Esther 
vinden wij de meeste gegevens over deze periode in Israëls historie.


Klaarblijkelijk werden de Joodse ballingen niet als slaven behandeld, maar als immigranten 
en/of kolonisten. De bedoeling was dat zij op den duur hun nationaliteit zouden verliezen 
door zich te vermengen met de Assyriërs en de Babyloniërs.


ZESDE PERIODE - DE HERSTELDE STAAT 

Deze periode begint bij het eerste herstel onder Kores (Cyrus) (536 vóór Chr.) en eindigt met 
de verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.). De geschiedenisbronnen zijn: Ezra, Nehemia, 
Daniël, Haggaï, Zacharia, Maleachi en de boeken van het Nieuwe Testament, met uitzon-
dering van Openbaring 4 t/m 22. 


Als u belangstelling heeft voor deze periode in Israëls geschiedenis, dient u de boeken der 
Makkabeeën (behorend tot de Apocriefe boeken) en de geschiedschrijving van Flavius 
Josephus te bestuderen.


De indeling van de zesde periode is als volgt:


1. Van de terugkeer van de eerste groep onder Zerubbabel en Josua (536 v.Chr.), tot de 
inwijding van de herbouwde tempel - ongeveer 22 jaren.


2. Tussenperiode (geen verslag)


3. Van de aanstelling van Ezra (458 v.Chr.) tot de benoeming van Nehemia (444 v.Chr.)  
- 14 jaren.


4. Het gouverneurschap van Nehemia (vanaf 445 v.Chr.)


5. Van het einde van de oudtestamentische canon tot aan de geboorte van Jezus  
 - ongeveer 400 jaren. Apocriefe boeken, Josephus, ongewijde geschiedenis.
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6. Vanaf de geboorte van Jezus tot aan Zijn kruisiging. De vier Evangeliën.


7. Vanaf de hemelvaart van Christus tot aan de verwoesting van Jeruzalem  
- ongeveer 40 jaren. Handelingen, de Brieven, ongewijde geschiedenis.


ZEVENDE PERIODE - DE TEGENW0ORDIGE VERSTROOIING 

Deze zevende periode begint bij de verwoesting van Jeruzalem (70 n. Chr.) en duurt voort 
tot in de tegenwoordige tijd. Omdat de geschiedenisbronnen van deze periode geheel 
wereldlijk zijn, is zij niet opgenomen in deze cursus, die zich immers uitsluitend met de 
Bijbel bezig houdt.


Als wij komen tot de bestudering van de Profetische Boeken, dan zullen wij de toekomstige 
geschiedenis van Israël behandelen.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 29) 

8) Welke belangrijke personen leefden gedurende de ballingschap van Juda?


9) Welke boeken geven een verslag van de ballingschap van Juda?


10) Vermeld de voornaamste gebeurtenissen gedurende de ballingschappen.


11) Hoe lang duurde de ballingschap van Juda?


12) Geef de duur van de zesde periode in Israëls geschiedenis.


13) Hoeveel Joden keerden terug naar Palestina?


14) Onder welke leiders?


15) Welke boeken geven een verslag van de zesde periode?


16) Hoe kan men deze zesde periode indelen? 


17) Geef de duur van de zevende periode.
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Les 30 - HET BOEK EZRA 

I. DE AUTEUR 

De menselijke schrijver van het boek Ezra wordt niet speciaal vermeld. Algemeen wordt 
aangenomen dat Ezra het zelf heeft geschreven. Er kunnen geen doorslaggevende 
argumenten worden aangevoerd om zijn auteurschap in twijfel te trekken. Het feit dat hij 
soms over zichzelf spreekt in de eerste persoon en soms in de derde persoon (7:1, 11, 25, 
28; 8:15, 16, 17, 21, enz.) is nog geen bewijs dat hij het boek niet geschreven zou hebben. 
Daniël doet immers later hetzelfde. En ook heidense schrijvers in die periode blijken 
eveneens diezelfde gewoonte te hebben.


Evenals in het geval van andere Bijbelse personen komt Ezra's naam (d.i. "helper") 
wondergoed overeen met zijn karakter. Hij was inderdaad een ware helper van God en 
eveneens van zijn eigen volk. Ezra was door geboorte een priester, de zoon van Séraja. Hij 
kon echter onmogelijk tempeldienst uitoefenen, omdat de tempel in Jeruzalem verwoest en 
hijzelf een balling was. In plaats daarvan wijdde hij zich geheel aan de belangrijkste pries-
terlijke functie: bestudering van het Woord van God (7:10), waarvan hij de grote verzamelaar 
en uitlegger is geworden.


Hoe weinig de Wet en de andere heilige Schriften onder het volk in die dagen bekend 
waren, blijkt uit 2 Kronieken, Ezra en Nehemia. Dit boek vermeldt hoe - voornamelijk door 
de dienst van Ezra - het Woord van God voor de eerste maal in de geschiedenis van Israël 
en Juda zijn rechtmatige plaats krijgt. Ezra noemt zichzelf een Schriftgeleerde (7:6, 21). In 
die tijd waren de Schriftgeleerden in de eerste plaats de copyisten van de Heilige Schriften. 
Maar zij waren veel meer dan dat. Zij waren ook de erkende leraars en kenners van de Wet; 
zij hielden zich voornamelijk bezig met de bestudering en verklaring van het Oude 
Testament. Omdat in Israël de godsdienstige en de burgerlijke wet één en dezelfde zijn, 
worden de Schriftgeleerden in het Nieuwe Testament soms Wetgeleerden genoemd. De 
Heere Jezus veroordeelde hen in het algemeen als huichelaars (zie Mattheüs 23; Markus 
12:38-40; Lukas 20:45-47; 11:45-54).


Natuurlijk waren niet alle Schriftgeleerden huichelaars. Ezra zelf was zonder enige twijfel 
een zeer godvrezend man (7:10).


De Hebreeuwse traditie beweert dat Ezra de hogepriester van zijn volk was, voordat hij 
Babylon verliet. (Hij was een afstammeling van Hilkia, hogepriester tijdens de regering van 
Josia, die een kopie van de Wet vond). Men zegt dat hij de "Grote Synagoge" heeft 
opgericht en de eerste president is geweest van deze vergadering, die een voorloper was 
van het latere Sanhedrin, het opperste gerechtshof der Joden. Verder zegt de traditie dat hij 
de boeken van het Oude Testament verzameld heeft. Hij zou dan de samensteller van dit 
gedeelte van de Bijbel zijn geweest. Ezra schijnt een zeer hoge leeftijd te hebben bereikt.
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II. DATUM 

Het boek Ezra behandelt een langere tijdsperiode dan men op het eerste gezicht zou 
denken. Het verhaal begint met het decreet van Kores (Cyrus), de Koning van Perzië, waarin 
hij de Joden toestemming geeft om naar hun land terug te keren (1:1). Het eindigt kort na 
Ezra's aankomst in Jeruzalem (7:7-9; 10:17). Het boek omvat dus een periode van ongeveer 
80 jaar en werd geschreven kort na de laatste daarin beschreven gebeurtenis.


III. INHOUD 

Het boek Ezra is een duidelijk en rechtstreeks verslag van één der belangrijkste gebeurte-
nissen in de Joodse geschiedenis - de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Deze 
terugkeer had plaats in twee fasen. Een eerste groep Joden keerde terug onder leiding van 
Zerubbabel (536 v.Chr.) en herbouwde de tempel (Ezra 1-6). Een tweede groep vertrok 78 
jaar later (458 v.Chr.) onder leiding van Ezra zelf, die de Wet herstelde.


De grote massa van het Joodse volk voelde er echter niets voor om naar Palestina terug te 
keren. Zij verkozen de rijkdom en de welvaart in Babylon en Assyrië boven de armoede en 
ontbering in Palestina.


IV. SLEUTELVERZEN 

Als sleutelverzen zouden wij kiezen Ezra 2:1 en Ezra 6:21-22.


Sleutelwoorden in dit boek zijn: "Opmaken", "Optrekken", die dikwijls daarin voorkomen. 
Een ander passend sleutelwoord is "Jeruzalem" (47 maal).


V. INDELING 

I. De terugkeer onder Zerubbabel (ongeveer 50.000 Joden)	 Ezra 1 t/m 6


1) Terugkeer van een Joods overblijfsel	 Ezra 1 en 2

2) Heroprichting van het altaar	 Ezra 3:1-7

3) Herbouw van de Tempel	 Ezra 3:8 - 6:14

4) Herstel van de Tempeldienst	 Ezra 6:15-22


II. De terugkeer onder Ezra (ongeveer 2000 Joden)	 Ezra 7 t/m 10


1) De student van het Woord van God	 Ezra 7 en 8

2) Een grote beving bij het Woord van God	 Ezra 9

3) Bekering en hervorming door het Woord van God	 Ezra 10


Het boek Ezra valt dus in twee delen uiteen: Hoofdstuk 1 t/m 6 handelt over de terugkeer 
onder Zerubbabel en hoofdstuk 7 t/m 10 over de terugkeer onder Ezra. Tussen het laatste 
vers van hoofdstuk 6 en het eerste vers van hoofdstuk 7 ligt een tijd van ongeveer 57 jaren.
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VI. BIJZONDERHEDEN 

1. Tot aan de derde eeuw werden Ezra en Nehemia als één boek beschouwd. Dat is 
misschien de verklaring voor het feit dat het boek Ezra zo abrupt eindigt.


2. Ezra beschouwt de terugkeer uit de Babylonische ballingschap vanuit het geestelijk 
standpunt. Nehemia vanuit het maatschappelijk standpunt. Ezra is het boek van de tempel-
bouw. Nehemia is het boek van de murenbouw.


3. Gewoonlijk wordt de betekenis van Ezra door Schriftonderzoekers onderschat. Naar de 
mens gesproken hebben wij veel aan hem te danken. In aansluiting op het boek Ezra 
schreef hij 1 en 2 Kronieken en misschien ook Psalm 119 (een wonderbaar lied, gewijd aan 
het Woord van God). Bovendien was hij wellicht de stichter van de synagoge-dienst en 
stelde hij de canon van het Oude Testament samen.


De opwekking onder Ezra werd gekenmerkt door een hernieuwde belangstelling voor het 
Woord van God en door gehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God. De vruchten 
van die opwekkingsbeweging bezitten wij vandaag nog, hoewel sindsdien omtrent 2500 
jaren zijn voorbijgegaan.


4. Zerubbabel - In dit boek Ezra wordt Zerubbabel ook met twee andere namen genoemd: 
"Sesbazzar", de vorst van Juda (1:8; 5:14) en "Hattirsatha" (2:63). De eerste is zijn 
Babylonische of Chaldeeuwse naam; de laatste is een Perzische titel en betekent 
"stadhouder".


Zijn persoonlijke naam "Zerubbabel" betekend: "getogen uit Babel". Deze naam zegt ons 
duidelij, dat hij een kind der ballingschap was, geboren in Babylonië en misschien wel in de 
stad Babel zelf. Hieruit volgt dus ook dat de komst van Zerubbabel naar Jeruzalem met een 
overblijfsel van ongeveer 50.000 Joden voor hem persoonlijk niet een terugkomst was. Hij 
kwam immers voor de eerste maal in de heilige stad. Nooit tevoren had hij Judea en 
Jeruzalem gezien.


Hij wordt genoemd: "Zerubbabel", de zoon van Sealthiël (elders "Salathiël" geheten). Zijn 
volledige stamboom vinden we in 1 Kronieken 3. Dat hij inderdaad behoorde tot de 
generatie die in ballingschap geboren werd, blijkt duidelijk in 1 Kronieken 13:17-19. Dit feit 
maakt zijn leiderschap over het terugkerend Joodse overblijfsel des te merkwaardiger. Hij 
behoorde dus tot het huis en het geslacht van David, zijnde de derde generatie na koning 
Jojachin (die begon te regeren op 18-jarige leeftijd, maar 3 maanden later als balling werd 
weggevoerd naar Babel; zie 2 Koningen 24:8-16).


Zo belangrijk achtte de Kroniekschrijver de stamboom van Zerubbabel, dat hij deze laat 
teruglopen tot David en laat voortlopen tot verscheidene generaties na Zerubbabel - 
eigenlijk tot het laatste tijdstip ergens in Kronieken, Ezra of Nehemia. Als wij vervolgens het 
Nieuwe Testament opslaan, dan zien wij hoe Mattheüs onmiddellijk de ontbrekende 
schakels aanvult, totdat uit de lijn van David en Zerubbabel Jezus geboren wordt.
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Van Zerubbabels persoonlijke karakter is weinig bekend. Zijn ijver voor de zaak des Heeren 
blijkt natuurlijk vooral uit zijn leiderschap over het terugkerende Joodse overblijfsel. Wij 
kennen zijn zorg om de herstelde eredienst in overeenstemming met het Woord van God te 
brengen (Ezra 3:2-5, 11). Ook zijn antwoord aan de twee profeten is kenmerkend voor zijn 
karakter (zie 5:1, 2; Haggaï 1:12).


Maar de drie dingen, waardoor hij onvergetelijk is geworden, zijn:


1) dat hij de leiding had bij de terugkeer van het overblijfsel van Juda;


2) dat hij het fundament legde voor de nieuwe tempel;


3) dat hij de herbouw van de tempel voltooide. (Vgl. 3:8 en 6:15 met Zacharia 4:9).


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 30) 

1) Onder wiens regering kregen de Joden verlof naar hun land terug te keren?


2) Hoe lang waren zij in Babel geweest? (Jeremia 25:11; Daniël 9:2).


3) Welk bevel deed Kores in zijn gehele rijk afkondigen?


4) Hoeveel Joden vertrokken uit Babel? Wie voerde hen aan?


5) Waarom weenden de oudsten toen het fundament van de tempel werd gelegd?


6) Welke tegenslag hadden zij in hun werk? En wat was hiervan het gevolg (Ezra 4)?


7) Welke profeten wekten het volk op om de tempel te bouwen?  
(Zie ook Haggaï 1:4, 8 en Zacharia 8:9).


8) Welke Jood reisde daarna tot de teruggekeerden?  
Hoe is hij daartoe gekomen?  
En wat ondervond hij op zijn reis? (Ezra 7 en 8)


9) Hoe maakte Ezra zich verdienstelijk?


10) Hoe kan men het boek Ezra indelen?


11) Wie was Zerubbabel en wat weten wij van hem?
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Les 31 - HET BOEK NEHEMIA 

I. DE AUTEUR 

Uit het eerste vers blijkt duidelijk dat Nehemia de menselijke auteur van dit boek was. Dat 
hij soms over zichzelf spreekt in de derde persoon, behoeft ons niet te verwonderen. Ezra 
deed immers hetzelfde, zoals wij reeds zagen. Nehemia's naam betekent "Jehovah troost. 
Zijn vader was Hachalja ("Jehovah is verborgen"). Hij had een broer genaamd "Hanani" (d.i. 
"Hij heeft mij genade betoond"). Behalve dit weten wij verder niets van zijn familie. Wel staat 
vast, dat hij in ballingschap geboren werd. Door onbekende omstandigheden klom hij op tot 
de positie van "schenker" aan het hof van de machtige Perzische koning Arthahsasta (zie 
Nehemia 1:11; 2:1). Dit is dezelfde koning, genoemd in Ezra 7:1. 


Ondanks zijn hoge maatschappelijke betrekking aan het paleis te Susan, was zijn hart toch 
in de verwoeste "heilige stad" Jeruzalem. Op Nehemia's verzoek werd hij door de koning 
benoemd tot landvoogd van Juda (5:14; 8:10; 10:1). Dit ambt heeft hij ongeveer 12 jaren 
bekleed. Wat betreft zijn verdere leven en zijn dood, daarover zwijgt de Schrift.


II. DE DATUM 

Tussen de laatste gebeurtenis, beschreven in Ezra en de eerste gebeurtenis, vermeld in 
Nehemia, ligt een periode van ongeveer 12 jaar. De geschiedenis van het boek Nehemia 
omvat eveneens een periode van 12 jaar, namelijk van 445-433 vóór Chr.


III. INHOUD 

Evenals in het boek Ezra vinden we in Nehemia een duidelijk en rechtstreeks verslag van 
een zeer belangrijk tijdperk in de Joodse geschiedenis. Het boek Ezra eindigt met het 
verslag over de grote opwekking, die in die dagen plaats had. Maar sindsdien waren er al 
12 jaren verlopen en verkeerde het volk van Juda in een zeer neerslachtige en gedrukte 
toestand. Hoewel ze nu bijna 100 jaren in hun land gewoond hadden, sinds de terugkeer 
onder Zerubbabel, en de herbouw van de tempel reeds lang voltooid was, werden zij nog 
voortdurend bestookt door hun vijanden. Zij waren nimmer in staat geweest om de muren 
van Jeruzalem te herbouwen; een noodzakelijke bescherming in die tijd (1:3). Hoewel Ezra 
nog onder hen vertoefde, verkeerden zij in grote verdrukking en benauwdheid.


Benoemd tot landvoogd van Juda, kwam Nehemia tot hen met officiële instructies om de 
stad als zodanig te herbouwen (2:5). Dat betekende in de praktijk de herbouw van de muren 
(2:17). Dit boek vertelt ons hoe de muren onder het leiderschap van Nehemia werden 
herbouwd en hoe het volk tot een geestelijke herleving kwam. Het voornaamste thema is: 
"De herbouw van de muren van Jeruzalem" (zie 1:3; 2:13, 15, 17; 4:6; 6:15; 12:27).


Het boek is voor ons vandaag van grote betekenis, omdat het vol is met praktische 
geestelijke lessen, die van toepassing zijn op het volk van God in elke eeuw, als zij zijn werk 
willen doen en voortzetten. Het boek is een machtig appèl in tijden van geestelijke 
depressie en ontmoediging.
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IV. SLEUTELVERZEN 

Als sleutelverzen kiezen wij Nehemia 4:6 en 6:15-16.

Sleutelwoorden zijn: "Muur" (en "Muren") - 32 maal; "Bouwen" - 23 maal.

Andere sleutelwoorden zijn "bidden" (1:4) en "werken" (6:3)

Het boek begint en eindigt met gebed.


V. INDELING 

Het boek valt in acht delen uiteen:


1. De reis van Nehemia naar Jeruzalem	 Nehemia 1 en 2

2. Het bouwen van de muur	 Nehemia 3 t/m 6

3. De volkstelling	 Nehemia 7

4. De opwekking	 Nehemia 8 t/m 11

5. De telling van de priesters en de Levieten	 Nehemia 12:1-26

6. De inwijding van de muur	 Nehemia 12:27-43

7. Herstel van de tempeldienst	 Nehemia 12:44-47

8. De wettige orde hersteld	 Nehemia 13


VI. GEESTELIJKE LES 

Nehemia - de modelwerker voor God 
1) Een man met een hart vol verdriet en zorg over de droevige toestand van Sion 

(1:4).


2) Een man des gebeds in alle tijden en onder alle omstandigheden, levend in 
gemeenschap met God (1:5-11; 2:4; 4:4, 9; 5:19; 6:9, 14; 13:14, 22, 29, 31).


3) Een man die zich persoonlijk op de hoogte wilde stellen van de ware stand van 
zaken (2:12).


4) Een man vol zelfverloochenende werken voor de zaak van God (2:5).


5) Een man in staat om anderen te inspireren tot werkzaamheid (2:17, 18).


6) Een man met een diep besef van de heiligheid en verhevenheid van het werk 
des Heeren. Wij lezen in Nehemia 6:3 dat hij zelfs weigerde het werk waarmee 
hij bezig was te onderbreken, om enkele vooraanstaande mensen van het 
district te ontmoeten.


7) Een man die onversaagd en onverstoorbaar bleef, ook als er oppositie openbaar 
werd van buiten af of van binnen uit (4).


8) Een man die God al de eer gaf voor de wijsheid die hij openbaarde (8:5 en 2:12).
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VII. NEHEMIA EN DANIËL 

Het grote belang van dit Bijbelboek is, dat het onmisbaar is voor de verklaring van de 
profetie van Daniel aangaande de 70 jaarweken die moeten leiden tot de komst van de 
Messias en Zijn Koninkrijk. 


"Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig 
weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid 
der tijden" (Daniël 9:25). 


Deze toestemming om Jeruzalem, als stad met vestingwerken, te herbouwen, is precies 
wat Nehemia kreeg in de eerste maand van het 20-ste jaar van Arthahsasta (Nehemia 2:1). 
Vanaf die datum worden 69 jaarweken gerekend tot "Messias de Vorst" (Daniël 9:26). Dat 
brengt ons op de dag nauwkeurig bịj de (abusievelijk) zo genoemde "intocht in Jeruzalem". 
Daar verscheen "Messias de Vorst". Maar Hij werd afgesneden en verkreeg de troon niet. 
Dat zal pas vervuld worden na de 70-ste week van deze profetie, die overigens nog geheel 
in de toekomst ligt en zal aanbreken ná de opname van de Gemeente.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 31) 

1) Met welk doel reisde Nehemia naar Jeruzalem? En hoe heeft hij zijn doel bereikt?


2) Wat lezen wij over het wetboek Gods? En welk feest werd met grote blijdschap gevierd 
(Nehemia 8)?


3) Wat zijn de sleutelverzen van het boek Nehemia?


4) Hoe kan men het boek indelen?


5) Waarom is Nehemia een modelwerker?


6) Welk wezenlijk verschil ligt er tussen de boeken van Ezra en Nehemia?
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Les 32 - HET BOEK ESTHER 

I. DE AUTEUR 

De auteur van dit boek is niet bekend. Sommigen denken dat Ezra het heeft geschreven. De 
mogelijkheid is niet uitgesloten dat Mordechai zelf de schrijver is. Het Hebreeuws is gelijk 
aan dat van Ezra en Nehemia.


II. DE DATUM 

De in dit boek beschreven gebeurtenissen beginnen in het derde jaar van de regering van 
Ahasveros (1:3) en eindigen in het twaalfde jaar (3:7). Het behandelt dus een periode van 9 
jaar in de geschiedenis van Juda, d.w.z. van 483-474 vóór Christus. Esther werd tot 
koningin verheven in het jaar 479 v.Chr. (2:16).


III. DE INHOUD 

De betekenis van het boek Esther is vooral gelegen in het feit dat het ons laat zien hoe God 
op een verborgen wijze Zijn verstrooide volk beschermt en bewaart. De Naam van God 
komt merkwaardig genoeg nergens in het boek expliciet voor. Maar in geen enkel ander 
Bijbelboek treedt de voorzienigheid Gods duidelijker aan de dag. Een deel van het Joodse 
volk prefereerde het gemakkelijke en aangename leven onder de Perzische regering boven 
het ongemak en de ontbering van een emigratie naar het beloofde land. Maar God verliet 
Zijn volk, dat in verstrooiing bleef leven, niet! Wat Hij hier doet voor de Joden, zal Hij 
ongetwijfeld blijven doen voor Zijn uitverkoren verbondsvolk.


Het boek Esther is één lang en boeiend verhaal, dat langzamerhand naar een dramatische 
climax stijgt. Het begint met de beschrijving van een feest, gegeven door de Perzische 
koning aan zijn vorsten in de gewesten. Dat feest leidde tot de ballingschap van koningin 
Vasthi, die in ongenade viel. De jonge Jodin Esther wordt in haar plaats koningin gemaakt. 
Vervolgens lezen wij hoe Haman de koning overhaalt om een decreet uit te vaardigen tot 
vernietiging van alle Joden. Door tussenkomst van Esther en haar oom Mordechai wordt het 
decreet gewijzigd en krijgen de Joden toestemming om zich te verdedigen tegen hun 
vijanden. Tenslotte krijgen zij toestemming om in vrede te leven.


Het grote thema van dit boek is dus: Gods voorzienigheid in de bewaring van de verstrooide 
Joden voor totale vernietiging door tussenkomst van Esther en Mordechai.


Wij wezen er reeds op dat de Naam van God niet één keer in dit boek wordt genoemd. Maar 
als wij de geschiedenis van Esther bestuderen, zal het ons duidelijk worden dat het God 
Zelf is Die achter de schermen werkt en over Zijn volk waakt. Ook al wordt Gods Naam hier 
niet genoemd. Zijn hand is in alle dingen duidelijk te zien. Het boek Esther wordt wel eens 
"De roman van Gods voorzienigheid" genoemd. Onder "voorzienigheid" verstaan wij, dat in 
alle zaken en gebeurtenissen van het menselijk leven, persoonlijk of nationaal, de hand van 
God te bespeuren is.
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Maar die bemoeienis is een geheime en verborgene. Alleen het oog des geloofs is in staat 
de Goddelijke factor in de menselijke geschiedenis te bespeuren.


De Joodse Talmud geeft Deuteronomium 31:18 op als reden waarom Gods Naam niet in het 
boek Esther wordt genoemd.


Vanwege hun zonde had God Zijn Aangezicht voor Israël verborgen. Maar hoewel Hij Zijn 
Aangezicht verborgen hield, was Hij Zijn volk niet vergeten. Hij waakte over hen en werkte 
voor hen op een onopvallende wijze als "onder een sluier"!


Israël zal haar door God gegeven roeping in deze wereld nimmer kunnen vervullen, als God 
Zijn beschermende en bewarende hand niet over haar uitstrekt. Wie zich aan Israël vergrijpt, 
vergrijpt zich aan God en gaat onherroepelijk ten onder. Dat is in de loop der geschiedenis 
steeds weer bewezen!


Wij denken hierbij aan het woord van Jesaja: "Elk wapen, dat tegen u gesmeed wordt, zal 
niets uitrichten". Ook Hamans samenzwering tegen de Joden mislukte. De Jodenhater 
Haman stierf aan de galg die hij voor de Jood Mordechai had opgericht.


IV. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers kunnen wij nemen Esther 4:14.


Sleutelwoord: "De Joden" - 43 maal.


V. INDELING 

Alle gebeurtenissen in het boek Esther spelen zich af rondom drie feesten:


I. Het feest van Ahasveros en zijn afloop 	 Esther 1 en 2

1) Koningin Vasthi mishaagt de koning en wordt onttroond	 Esther 1

2) Esther wordt in de plaats van Vasthi tot koningin gemaakt	 Esther 2


II. Het feest van Esther en zijn afloop	 Esther 3 t/m 7

1) Hamans goddeloze samenzwering	 Esther 3

2) Mordechai's boodschap aan Esther	 Esther 4

3) Esther verzekert zich van de gunst des konings en  

van zijn tegenwoordigheid op haar feest	 Esther 5

4) Mordechai wordt geëerd en Haman vernederd	 Esther 6

5) Haman wordt geëxecuteerd, nadat zijn samenzwering door  

Esther aan de koning is onthuld	 Esther 7


III. Het feest van Purim en zijn afloop	 Esther 8 t/m 10

1) Mordechai wordt gepromoveerd tot de positie van Haman en de  

Joden worden in staat gesteld om zich tegen hun vijanden te verdedigen	 Esther 8
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2) De Joden behalen de overwinning over hun vijanden en het  
Purim-feest wordt ingesteld	 Esther 9


3) De grootheid van Mordechai gedurende de rest  
van Ahasveros' regering 	 Esther 9 en 10


VI. OPMERKINGEN 

1. Het Perzische rijk 
Vanuit Bijbels oogpunt bezien is Perzië een zeer belangrijk land. In Daniël 2 zien wij hoe dit 
land, verbonden met Medië, het tweede grote wereldrijk was. Eerst was er het machtige 
Babylonische rijk. Tot Nebukadnezar, koning van Babel, werd gezegd door de profeet 
Daniël: "Gij zijt dat gouden hoofd". Maar de inneming van Babel door Darius de Meed 
(namens Kores (Cyrus) de Pers) in de dagen van Belsazar (Daniël 5) betekende het einde 
van dat wereldrijk. Het werd opgevolgd door het Medo-Perzische rijk, dat in Daniël 2 wordt 
voorgesteld als "de borst en armen van zilver".


In zijn verklaring van Nebukadnezars droom betreffende het gigantisch statenbeeld, spreekt 
Daniël over een "Koninkrijk geringer dan het uwe" (Daniël 2:39). Het Perzische rijk was 
"geringer", omdat het geen absolute monarchie was gelijk het Babylonische rijk. Lees 
bijvoorbeeld wat van Nebukadnezar gezegd wordt in Daniël 5:19. De Perzische koning had 
blijkbaar niet zulk een absolute macht. Dat blijkt wel uit het feit dat hij eerst zijn rijksgroten 
raadpleegt, alvorens hij koningin Vasthi wegzendt. In Daniël 7:5 wordt van ditzelfde 
koninkrijk gezegd, dat het "geleek op een beer ... en men sprak tegen hem aldus: Sta op, 
eet veel vlees". Hieruit mogen wij opmaken, dat dit rijk zowel machtig als roofzuchtig was.


In Daniël 8:3 wordt het beschreven als "een ram, die twee horens (Meden en Perzen) had". 
En de profeet voegt eraan toe: "Ik zag de ram stoten naar het Westen, naar het Noorden en 
naar het Zuiden ... er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hịj deed naar zijn 
welgevallen en maakte zich groot".


Zo was de toestand van het Medo-Perzische rijk in de dagen van Esther. Als wij het boek 
Esther bestuderen, zal het ons duidelijk worden dat er grote welvaart in het gehele 
Perzische rijk heerste. En ongetwijfeld zullen er velen in die tijd geweest zijn die gedacht 
hebben dat die toestand eindeloos zou voortduren. Zij beseften niet hoe spoedig het 
machtige rijk zou ondergaan. Van Daniël weten wij dat het overwonnen zou worden door de 
Grieken. Hoe waar is het woord van Paulus aan de Korinthiërs: "Het zienlijke is tijdelijk, 
maar het onzienlijke is eeuwig."


2. Het Purimfeest 
Ter herinnering aan de grote bevrijding stelden Mordechai en Esther het Purimfeest in. 
"Purim" betekent "Loten". "Daarom noemt men deze dagen Purim, naar het woord Pur (d.i. 
"lot") - Esther 3:7; 9:24, 26. De afgodische en bijgelovige Haman trachtte uit te vinden 
welke dag het meest gunstig zou zijn om de Joden uit te roeien en daarom wierp hij 
"loten" (3:7). Het lot viel op de 13-de dag van Adar, de twaalfde maand op Gods kalender 
(ongeveer Maart op onze kalender).
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In het begin kenmerkte dit feest zich door veel vrolijkheid en het geven van geschenken aan 
vrienden of aalmoezen aan armen. Later werd op deze feestdagen (14e en 15e Adar) het 
boek Esther in de synagoge voorgelezen en nam de gemeente deel aan het uitspreken van 
vloeken over de Jodenhater Haman en lofprijzingen voor Esther en Mordechai (vgl. 9:18-32).


Het Purimfeest is nog steeds een zeer populair feest onder de Joden. Volgens sommige 
rabbi's zullen, als de Messias komt, alle feesten overbodig worden, maar Purim zal nooit 
ophouden. Purim is een schakel in de keten van bewaring en verlossing, die God Zelf heeft 
gesmeed voor Zijn volk Israël. Het herinnert ons aan de woorden van de Psalmist: "Ziet, de 
Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen" (Psalm 121:4).


VII. TYPOLOGISCH 

1. Haman - een type van de duivel: de antichrist 
Het boek Esther toont ons het antisemitisme, de haat van de volken tegen Israël enerzijds 
en anderzijds Gods bewarende hand ten opzichte van dit volk. Juda vinden we nog in 
ongeloof hier in het land, ná het edict van Kores en als gewoonlijk in verdrukking. Haman 
was hier het werktuig van satan en als zodanig een type van de antichrist.


1) Het besluit was gevallen: Israël zou uitgeroeid worden. Het was echter alleen 
maar een besluit van mensen en niet van God. Zie 3:8.


2) Haman vertoont al de kenmerken van de antichrist.

a) Hij heeft een machtige heer, evenals de antichrist (Openbaring 13:4).

b) Hij is verschrikkelijk hoogmoedig, evenals de antichrist (Openbaring 13:5).

c) Hij haat de Joden, evenals de antichrist, met een duivelse haat 

(Openbaring 12:12, 13, 17).

d) Hij heeft zich, evenals de antichrist, ten doel gesteld de Joden te 

vernietigen.


3) Haman kon zijn duivels plan niet volvoeren. Dit zal de antichrist ook niet kunnen 
doen. Israël is onverdelgbaar, omdat Gods Woord, Zijn eed en Zijn verbond nooit 
wankelen kunnen.


4) Haman vond een smadelijke ondergang. Dit zal de antichrist ook vinden 
(Openbaring 19). Hij wil ook de Joden verdelgen, maar zal zelf verdelgd worden.


5) De rollen werden voor de Joden precies omgekeerd. In plaats van verdelgd te 
worden, verdelgden ze hun vijanden. Israël zal in de toekomst al zijn vijanden 
verpletteren onder zijn voeten.


6) Israël vierde, ná zijn wonderbare verlossing van de aarts-Jodenhater Haman, 
een blij Purimfeest. Israël zal na de val van zijn grote vijand eeuwige blijdschap 
op de hoofden hebben en het gejuich van het herstelde volk zal nimmermeer 
verstommen.
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2. Mordechai- een type van Christus als "Het Woord Gods" 
Mordechai is een illustratie van het Woord van God, dat stand houdt door alle eeuwen van 
vijandschap heen; het Woord van God, zoals dat vast ligt in de Persoon en het werk van de 
Heere Jezus Christus. De naam "Mordechai" wordt vertaald met "gevloeide mirre", waarbij 
mirre 1 van de 5 delen is van de heilige zalfolie uit Exodus 30:23. Zijn naam duidt dus op de 
door God Gezalfde, de Christus, de Messias. Mordechai speelt nauwelijks een actieve rol in 
deze geschiedenis, maar hij is de leidende kracht op de achtergrond. Hij heeft als het ware 
alles onder controle. Wij zien dat op viervoudige wijze:


1) In zijn weigering om voor Haman te buigen. Zie Esther 3:4.  
Zijn weigering is duidelijk op grond van zijn Joodse geloof. Zo zal het gelovige 
Joodse overblijfsel in de uiteindelijke Grote Verdrukking niet buigen voor het beest, 
noch zijn merkteken aanvaarden (Openbaring 13).


2) Mordechai is een type van de Joden tijdens de Grote Verdrukking in zijn  
bitter treuren en vasten en wenen, waaraan duizenden andere Joden deelnamen. 
Vergelijk Zacharia 12:10-14. Eenmaal zullen de Joden rouwklagen en roepen tot 
God. Dan zullen zij "Hem zien, Dien zij doorstoken hebben" en Hem als hun Koning 
aanvaarden.


3) Tenslotte in zijn wonderbare verhoging. In Esther 10 lezen wij hoe  
Mordechai verhoogd werd boven zijn medegenoten. Hij werd gemaakt tot 
onderkoning van Perzië, direct volgend op de koning. Zo zullen Israël en Jeruzalem 
geplaatst worden aan de spits der volken in het Koninkrijk van de Zoon Davids.


De naam "Mordechai" opgevat als Chaldees, wordt vertaald met "kleine man". Dit herinnert 
aan Saulus, wiens naam gewijzigd werd in Paulus, in de betekenis van "klein", 
"belemmerd". Zowel Mordechai als Paulus waren overigens uit de stam van Benjamin, die 
reeds in Genesis menigmaal "de kleine" wordt genoemd. En zoals Mordechai op de 
achtergrond de geschiedenis van Esther domineert, zo domineert Paulus de geschiedenis 
van de Gemeente. Maar beiden doen dat als typen van Christus.


3. Vashti - type van Israël onder de wet 
Haar naam betekent: (Perzisch) schoonheid, begeerd, begerenswaardig. Vasthi komt 
overeen met Izebel: "Onaangeraakt". Zij wenst geen gemeenschap. Zij is daarmee een 
beeld van Israël, de oude schepping, de natuurlijke mens onder de wet. Daarom moet zij 
worden vervangen.


4. Esther - een type van het gelovig overblijfsel 
Haar oorspronkelijke naam "Hadassa" duidt op "mirte", een struik in de buurt van water en 
daarom op de hellingen in de omgeving van Jeruzalem (Zacharia 1:8) en op beide Jordaan-
oevers. Wordt gekweekt om de altijd groene glimmende bladeren, die gebruikt worden als 
sieraad: bij bruiloften; als onderdeel van de loofhut (Nehemia 8:16) en als onderdeel van de 
"loelaab", de feestruiker bij loofhutten! Mirte wordt speciaal gekweekt om de vervliegende 
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en dus geurende olie! De namen van Mordechai en Hadassa spreken dus beide over lieflijke 
reuk en zalving.


De naam Esther wordt letterlijk vertaald met "Ik verberg mij". Deze naam is afgeleid van 
"satar", het gebruikelijke woord voor "verbergen'" en "verborgenheid", via de Septuaginta 
overeenkomend met het Griekse "musterion". Dit zijn de woorden ter aanduiding van de 
"'verborgenheid van het Koninkrijk" en onze tegenwoordige "bedeling der verborgenheid".


Deze "mysterieuze" (2:10, 20) vrouw is in het bijzonder de uitbeelding van Gods verborgen 
overblijfsel in onze tijd (Romeinen 11:4, 5).


5. Joodse traditie 
De naam van God komt weliswaar niet voor, maar wél 4 +1 "acroniemen". Een acroniem is 
een woord, gevormd uit de beginletters (of eindletters) van andere woorden. Bv. Navo, ufo, 
radar... (RAdio Detecting and RAnging). Een "acrostichon is een "naamvers", als in het 
Wilhelmus.


Wij vinden 4 Acroniemen van de naam JeHoVaH in:


1:20	 Alle vrouwen zullen geven

	 Hi Vekal Hannashiem Yittenoe	 eerste letters	 achterstevoren


5:4	 kome de koning met Haman heden

	 Yabo Hammelek Vehaman Hayom	 eerste letters	 voor naar achter


5:13	 dit baat mij niet

	 zeH enennU sjoveH IO	 laatste letters	 achterstevoren


7:7 	 dat het kwaad over hem ten volle besloten was

	 kY kalthaH elayU hara-aH	 laatste letters	 voor naar achter


1 Acroniem in:


7:5	 wie is die en waar is die	 

	 huE zeH veÝ zeH	 laatste letters	 voor naar achter

	 

	 Hier NIET JEHOVAH, maar E-HY-H = IK BEN. Als in Exodus 3:14.


Maimonides leerde dat bij de komst van de Messias alle Joodse geschriften zullen 
verdwijnen, behalve de rol van Esther.

Volgens traditie is Vashti de kleindochter van Nebukadnezar, die de tempel verwoestte. 

Volgens traditie zijn de vier schoonste vrouwen: Sarah; Abigaïl; Rachab; Vasthi.

Volgens traditie zijn de vier vrouwen die de wereld regeerden: Izebel; Athalia; Semiramis; 
Vasthi.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 32) 

1) Geef een indeling van het boek Esther.


2) Wat is het sleutelvers en het sleutelwoord?


3) Wie was Esther en hoe werd zij koningin?


4) Welke volmacht kreeg Haman? En waarom haatte hij de Joden? (Esther 3).


5) Van wie was Haman een nakomeling? En hoe werd over hem en zijn gezin Gods 
oordeel voltrokken? (Exodus 17:14; 1 Samuël 15:2, 3, 9, 33). 


6) Welke vrijheden ontvingen de Joden van de Koning? En wat deden zij? (8-9:19)


7) Wat is het Purimfeest?


8) Van wie is Haman een type en waarom?


9) Van wie is Mordechai een type en waarom?


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 202 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 33 - DE DICHTERLIJKE BOEKEN (Hoofdstuk 3) 

Wij zijn thans gekomen tot de bestudering van de poëtische boeken in de Heilige Schrift. 
Alvorens deze boeken afzonderlijk te bestuderen, dienen wij eerst aandacht te besteden 
aan enkele karakteristieke eigenschappen die zij met elkaar delen.


I. HEBREEUWSE POËZIE IS VOORNAMELIJK LYRISCHE POËZIE 

Het werd oorspronkelijk geschreven om begeleid te worden door muziek op de lier. Lyrisch 
wil dus eigenlijk zeggen: geschikt om te zingen. Lyrische poëzie is subjectief van karakter: 
het heeft te doen met de gedachten en de gevoelens, die in het hart van de dichter leven; 
hij beschrijft de gebeurtenissen, zoals hij die zelf heeft beleefd of ondergaan. Dit in tegen-
stelling tot epische poëzie, die objectief van karakter is; de dichter verhaalt de gebeurte-
nissen, zonder zijn eigen gemoedstoestand erin te verwerken.


Wanneer het godsdienstig is, zoals in de Bijbel, heeft lyrische poëzie te maken met de 
gedachten en de gevoelens van de schrijver, als hij aan God denkt en als zijn hart zich tot 
God verheft.


II. DE AARD VAN HEBREEUWSE POËZIE 

De Hebreeuwse poëzie kent geen rijm, zoals dat gewoonlijk in onze dichtkunst het geval is. 
Het onderscheidt zich van proza door zijn ritme, door zijn bijzondere woordenschat en 
speciale stijl. Een karakteristiek kenmerk van de Hebreeuwse poëzie is het zogeheten 
parallelisme, waarbij drie vormen onderscheiden worden.


1. Synoniem (gelijke betekenis), waarbij de tweede helft van een vers de inhoud van de 
eerste helft herhaalt of bijna herhaalt met andere woorden. (zie Numeri 23:8; Psalm 
37:2, 6, 10, 12).


2. Antithetisch (tegenstellend), waarbij in de tweede zin een tegenstelling of "antithese" 
wordt beschreven (zie Psalm 37:9; Spreuken 15:1; 13:1).


3. Synthetisch (samenstellend), waarbij een tweede gedeelte van een zin een nadere 
uiteenzetting of verklaring is van de gedachte in het eerste gedeelte. (zie Psalm 1:2; 
Spreuken 22:16).


Sommige gedichten hebben een alfabetische vorm, d.w.z. de regels (of een aantal bij elkaar 
behorende regels) beginnen met de opeenvolgende letters van het Hebreeuwse alfabet. De 
tussenruimte is één regel in Psalm 111 en 112; twee regels in Psalm 25, 34 en 149; 
Spreuken 31:10-31; Klaagliederen 4; drie regels in Klaagliederen 1, 2 en 3; vier regels in 
Psalm 9, 10 en 17; en zestien regels in Psalm 119. In deze laatste en grootste Psalm begint 
elk couplet met de corresponderende letter van het alfabet.
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III. DE PLAATS VAN POËZIE EN HET OUDE TESTAMENT 

1. In de prozaïsche boeken kan men vele poëtische gedeelten aantreffen. Voorbeelden:


Jakobs zegen	 Genesis 49:1-27

Lied van Mozes	 Exodus 15:1-19

Lied van de oorlog	 Numeri 21:27-30

Afscheid van Mozes	 Deuteronomium 32:1-43

Lied van Debora	 Richteren 5

Lied van Hanna	 1 Samuël 2:1-10

Davids klaagzang	 2 Samuël 1:17-27

Davids laatste woorden	 2 Samuël 23:1-7

Habakuks gebed	 Habakuk 3


2. Zes poëtische boeken 

1) Job - een drama met verschillende gesprekken tussen Job en zijn vrienden over 
het probleem van het lijden.


2) Psalmen - het geïnspireerde liederenboek van Israël, met David als voor-
naamste auteur.


3) Spreuken - wijze gezegden tot onderricht van het dagelijks leven.


4) Prediker - de ijdelheid en de nutteloosheid van het leven van de natuurlijke 
mens.


5) Hooglied - een liefdeslied van Salomo, dat in typologisch opzicht de verhouding 
tussen Christus en Zijn volk uitbeeldt.


6) Klaagliederen - Jeremia's klaagzang over het verwoeste Jeruzalem.
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Les 34 - HET BOEK JOB 

Dit boek van 42 hoofdstukken, vol van menselijke redeneringen en Goddelijke openbaring 
is, na delen van Genesis, waarschijnlijk het oudste geschrift in de Bijbel. Het is ook één van 
de moeilijkste gedeelten van de Heilige Schrift.


I. DE AUTEUR 

Door wie dit boek geschreven werd, is niet bekend. Sommigen denken dat Job het 
geschreven heeft. Anderen denken dat Elihu de schrijver is (zie Job 32:15-17 en let op het 
woordje "ik").


II. DE DATUM 

De moderne Bijbelkritiek van onze dagen heeft enkele vragen over dit boek opgeworpen, 
waaraan wij niet zonder meer willen voorbijgaan. Zij beweert o.a. dat het boek Job een 
product is van de menselijke verbeelding en dat het behoort tot een betrekkelijk late periode 
uit de Hebreeuwse geschiedenis. Maar deze bewering kan met geen enkel bewijs gestaafd 
worden. 


Een afdoend antwoord kunnen we in het boek zelf vinden. In het boek Job wordt de 
belangrijke en moeilijke kwestie van de toerekenbaarheid van de mens als een moreel 
verantwoordelijk wezen tegenover een heilig God uitvoerig behandeld. Daarbij doet zich het 
merkwaardige feit voor dat in dit boek met geen enkel woord gezinspeeld wordt op de wet 
der tien geboden of op de ceremoniële wetten van Mozes betreffende het priesterschap en 
de offerdiensten. 


Zelfs vinden wij geen enkele aanhaling uit de geschriften van de profeten. Ook als God Zelf 
het woord voert tegen Job, wijst Hij niet op Zijn inzettingen of geboden. Daarom staat het 
vast dat het boek in elk geval stamt van vóór de Wetgeving, dus uit de primitieve tijd van de 
aartsvaders. Want als het boek Job geschreven zou zijn ná de Mozaïsche wetgeving, dan 
zou deze wet ongetwijfeld zijn schaduw over dit boek geworpen hebben. En daar is geen 
spoor van te vinden. Zelfs is het niet onmogelijk dat het dateert van vóór de zondvloed.


III. JOB - EEN HISTORISCH PERSOON 

Dat Job geen legendarische figuur is of een product der verbeelding, maar een historisch 
persoon, die werkelijk heeft geleefd, wordt duidelijk bevestigd door het gebruik van zijn 
naam in de Schrift. De apostel Jakobus, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft: "Gij 
hebt van de verdraagzaamheid van Job gehoord" (Jakobus 5:11). Hij stelt Job tot een 
"voorbeeld des lijdens" voor alle beproefde heiligen in alle tijden. En het is onmogelijk aan 
te nemen dat de Heilige Schrift zich van een sprookjesfiguur zou bedienen om de beproefde 
kinderen Gods te troosten en te bemoedigen. Ook de profeet Ezechiël spreekt over Job als 
een historische persoon (Ezechiël 14:14-20).
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IV. DE INHOUD 

Het voornaamste thema in dit boek is: Waarom moeten godvrezende mensen lijden?


Deze vraag heeft ook in onze tijd niets aan belangrijkheid en actualiteit ingeboet. Want ook 
nu zien wij menig oprecht kind van God door een diepe lijdensweg heen gaan, en dat - 
evenals in Jobs geval - zonder aanwijsbare oorzaak. Onze lijdende broeders en zusters zijn 
beter dan wij, en toch zijn zij van alles beroofd, terwijl onze gezinnen gespaard bleven; zij 
zijn ziek, terwijl wij gezond zijn; keer op keer hebben zij tegenspoed, terwijl het ons voor-
spoedig gaat. Waarom? Waarom zij wel en wij niet?


Dat "waarom?", een verzuchting door zo menig gelovige in alle eeuwen geslaakt, is het 
hoofdthema van dit boek. Bovendien wordt ook de gehele kwestie van de verhouding van 
de mens tot God in discussie gebracht. En laten wij daarbij vooral niet vergeten dat deze 
belangrijke vragen niet op een dogmatische wijze behandeld worden. Het is geen theo-
logisch dispuut, geen academisch probleem. Een levend mens, beroofd van kinderen, bezit, 
gezondheid en alles wat het leven veraangenaamt, is het beklagenswaardig middelpunt van 
alles.


In dit verband nog iets over de letterkundige vorm waarin dit boek is geschreven. Wij weten 
dat de Heilige Geest Zich in de Bijbel bediend heeft van allerlei literaire uitdrukkingsvormen. 
De Bijbel bevat geschiedenis, biografie, auto-biografie en openbaring, en dat in de vorm 
van proza, poëzie of drama. Job is een drama. Dat wil zeggen: niet het boek Job is in deze 
letterkundige vorm geschreven, maar zijn geschiedenis zelf is een drama. Er zijn twee 
tonelen: het ene bovenaards, het andere op de aarde. Van het eerste toneel hebben wij 
geen beschrijving. Het andere toneel is een ashoop van een oosterse stad. In het eerste 
toneel zijn God en de satan de hoofdpersonen. In het tweede toneel zijn Job, zijn vrouw, zijn 
drie vrienden, Elihu en God de hoofdpersonen.


V. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers in het boek Job is: 

"Is het om niet, dat Job God vreest?" - Job 1:9. (Vergelijk Jakobus 5:11).


VI. INDELING 

I. Proloog Job 1 en 2 

II. Job en zijn drie vrienden Job 3-31 

1. De eerste ronde Job 3-14 
Job spreekt; daarna spreken zijn drie vrienden,  
die elk op hun beurt weer door Job worden beantwoord.


2. De tweede ronde Job 15-21 
De drie vrienden spreken andermaal tot Job en worden  
door hem opnieuw beantwoord.
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3. De derde ronde Job 22-31 
De eerste twee vrienden spreken nogmaals tot Job en  
worden voor de derde maal door hem beantwoord.


III. De toespraak van Elihu Job 32-37 

V. God spreekt Job 38-41 

V. Epiloog Job 42 

VII. HET PROBLEEM VAN HET LIJDEN IN DISCUSSIE 

Vanaf hoofdstuk 3 komen wij tot het tweede deel van dat drama. Wij bevinden ons bij de 
ashoop, waarop Job zich als een afzichtelijk brok ellende heeft neergezet; beroofd van alles 
wat het menselijk leven aangenaam kan maken. Vele en wonderlijke woorden worden op en 
bij deze ashoop gesproken. Achtereenvolgens verschijnen op het toneel:


1. De vrouw van Job - verbitterd 
In de eerste plaats verschijnt daar zijn vrouw. Haar advies is kort: "Vloek God en sterf" (2:9). 
Laten wij haar niet veroordelen, maar haar zien als een moeder met een gebroken hart: van 
al haar kinderen beroofd en innerlijk gebroken door het naamloos lijden van haar diep 
getroffen echtgenoot. Zij is verbitterd en opstandig. Zij kan niet geloven dat God Liefde is. 
Anders zou Hij hen dit lijden bespaard hebben. Zij kan de ellende van haar man niet langer 
aanzien. Zij verdwijnt van het toneel om niet meer terug te komen. Nergens lezen wij dat 
God haar haar bitterheid en opstandigheid verwijt. Nog eens zal Hij haar de vreugde van het 
moederschap doen smaken.


2. De drie vrienden - slechte vertroosters 
Nu komen de beroemde drie vrienden bij de arme, troosteloze en eenzame Job. Zij kwamen 
met de beste bedoelingen om hem te vertroosten. Maar zij bleken slechte vertroosters te 
zijn.


"Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen was, 
kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de 
Naämathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen, en om 
hem te vertroosten." (2:11).


"En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op, en 
weenden ... want zij zagen, dat de smart zeer groot was."


"Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn (geboorte) dag, maar niet zijn God

(2:12-13; 3:1).


Het is onmogelijk om in dit korte bestek de lange toespraken van deze vier mannen onder 
de loep te nemen. Elifaz, Bildad, Zofar en Job. Wij willen alleen maar onderzoeken welk 
standpunt ieder van hen inneemt ten aanzien van het probleem van het lijden van Job. Dat 
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is heel belangrijk, omdat deze drie vrienden eigenlijk drie categorieën van godsdienstige 
mensen in onze tijd vertegenwoordigen. Zij hebben niets dan lege woorden voor deze arme, 
oude, lijdende wereld op deze ashoop. Daarom verwacht de wereld ook geen heil van het 
hedendaagse Christendom.


Enkele kenmerken hebben deze drie mannen met elkaar gemeen. In de eerste plaats zijn 
het alle drie strenge dogmatici. Ieder van hen is volkomen zeker van zijn theorie over de 
oorzaak en de genezing van Jobs lijden. Zij zijn alle drie zo vervuld van hun theorieën en 
inzichten, dat zij geen werkelijk medelijden met Job hebben. Zoals alle dogmatici, zijn hun 
harten zo koud als een ijsblok. Zij hebben alle een conventionele God. Hun God is een 
verzameling van attributen of eigenschappen, niet een levend, denkend, liefhebbend 
Wezen. Evenals alle godsdienstige dogmatici, menen zij God op hun duimpje te kennen. Zij 
weten precies wat Hij doen zal en waarom Hij het zo doen zal. Zo mogelijk weten zij het nog 
beter dan God Zelf. Bovendien zijn zij het er alle drie over eens dat Job een huichelaar moet 
zijn geweest; dat hij toch niet zo Vroom was, als hij uiterlijk leek. Hij moet één of andere 
geheime zonde verbergen en daarom is het oordeel van God over hem gekomen. Hun 
verschillen liggen alleen in de bron van hun autoriteit als uitlegger van de voorzieningen 
Gods.


a. Elifaz - de man van ervaring 
Zijn naam wordt vertaald met "God is fijn goud", of, wat vrijer "edel", "kostbaar". Elifaz 
vertegenwoordigt de religieuze en rechtzinnige dogmaticus, die een of andere griezelig 
geheimzinnige ervaring heeft gehad, en daarom is wat hij zegt waar. Luister maar, wat hij 
zegt: "Tot mij is een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat; 
Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen; 
Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging 
voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen." (Job 
4:12-15).


Dat is het. Elifaz heeft een visioen gehad en hij heeft stemmen gehoord. Daarom acht hij 
zichzelf een man van gezag. Durft iemand hem nog tegenspreken? O, wij kennen u wel, 
Elifaz! Uw lijnrechte afstammelingen leven ook nog onder ons! Hun mening is doorslag-
gevend, want niemand heeft zulke diepe ervaringen doorgemaakt als zij!


b. Bildad - de man die het zo goed weet 
Zijn naam wordt vertaald met "strijder", "twister", "ruziemaker". Bildad is een godsdienstige 
dogmaticus van een - zo mogelijk - nog onverdraaglijker type. Hij is de filosoof en zoekt de 
discussie. Hij komt aandragen met goedkope praatjes en met vrome gemeenplaatsen. Hij 
verkoopt waarheden zo groot als een koe. Je wordt er naar van om naar hem te luisteren. 
Geen wonder dat een ernstig en bekwaam man als Job uitroept: "O, zeker, ik weet wel dat 
het zo is (9:1). Het is alsof hij wil zeggen: "Man, je hebt gelijk, maar houd er alsjeblieft over 
op. Vertel mij liever iets, wat ik niet weet". Het is Bildad, die bij u komt, als u treurt over een 
geliefde ontslapene en tot u zegt: "God is goed!" Niettemin schijnt Bildad toch bij velen een 
goede reputatie te hebben. "Is het dan niet waar, wat Bildad zegt?" vragen zij. En inder-

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 208 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

daad, hij verkondigt vele waarheden, maar dat alles op zulk een zalvende wijze, dat door 
smart gekwelde zielen het niet kunnen verdragen.


c. Zofar, die zich op de leer der vaderen beroept 
Zijn naam wordt vertaald met "tjilper", "kwetteraar". Zofar is weer een ander soort 
dogmaticus, misschien wel de meest hopeloze van allemaal. Hiị is een traditionalist. Hij 
heeft "oude schrijvers" gelezen. Hij beroept zich op de "leer der vaderen". Hij begint zijn 
toespraak: "Weet gij dit, van altoos af" (20:4). Wie durft zijn mening nog tegen te spreken? 
Hij voelt zich als een man van kennis en gezag; hij beschouwt zijn inzicht als de enig juiste. 


Natuurlijk willen wij met dit alles niet zeggen dat deze drie vrienden niet vele waarheden 
hebben uitgesproken. Maar het oordeel van God over al hun redeneringen luidt: "De Heere 
zeide tot Elifaz, de Temaniet: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, 
want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job" (42:7). Daarom is 
het ook een onbegonnen zaak om uit het kaf van hun vele woorden enige tarwekorrels van 
waarheid te pikken.


d. Elihu 
Zijn naam wordt vertaald met "Jehovah is God", of "hij is God". Er blijkt zich nog een vierde 
persoon bij de drie vrienden van Job te hebben gevoegd, namelijk Elihu. Hij mengt zich in 
de discussie en het blijkt dat zijn zienswijze veel juister en geestelijker is dan die van zijn 
drie voorgangers of die van Job zelf. Hij verkondigt heerlijke waarheden, vooral ook in het 
33-ste hoofdstuk, waar hij spreekt over het vinden van de verlossing. Zijn toespraak wordt 
dikwijls beschouwd als doorspekt met eigendunk en verwaandheid, maar in werkelijkheid 
spreekt hij met dezelfde autoriteit als de Heere Jezus, van Wie hij een type is (Mattheüs 
7:29; Markus 1:22; Lukas 4:32).


e. God 
Dan neemt de Heer Zelf het geval van Jobs lijden in handen en Hij gebruikt een wonderlijke 
methode. Hij brengt Job tot het bewustzijn van Zijn macht en dat treft altijd het geweten. 
Wat volgde op de wonderbare visvangst, waarin God Zijn macht openbaarde? De belijdenis 
van de mens: "Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens". Hoe dwaas is het om te 
trachten de problemen van het leven zonder God op te lossen! Als de Heer is uitgesproken, 
dan heeft Hij een gebroken man voor Zich. God zocht de dood van het eigen-ik in Job. Hij 
wilde dat Job zichzelf zou zien. Zijn vrienden hielden zich bezig met Jobs vermeende 
zondige daden. Job zelf houdt zich in het 29-ste hoofdstuk bezig met wie hij was; een goed 
mens, maar zich teveel daarvan bewust. In dat hoofdstuk komen de persoonlijke voornaam-
woorden "ik" en "mij" 45 keer voor, terwijl God slechts vijf keer genoemd wordt. Job was 
een oprecht man, maar hij was daarvan zelf te goed overtuigd.


f. Jobs reactie 
Wat zegt Job, als God Zich aan hem heeft geopenbaard? Wij lezen in hoofdstuk 42 dat hij 
uitroept: "Met het gehoor des oors heb ik U gehoord." (42:5). Werkelijk geloof moet gegrond 
zijn op getuigenis. Job had een getuigenis van God. Hij geloofde Gods getuigenis en 
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daarop was een geloof gebaseerd, dat alle schokken van lijden en verlies doorstaan kon. 
Maar door zijn lijden had hij een visie op God Zelf gekregen; hij had de onzienlijke God 
aanschouwd.


Wat is eigenlijk een visie of een visioen? Wij leren uit het Oude Testament, dat geen twee 
visioenen onder gelijke omstandigheden worden gegeven, maar wel is het resultaat altijd 
hetzelfde. Het maakt een onzienlijk ding tot werkelijkheid. Voorheen geloofde u in het 
onzienlijke; nu kent u het. Daarom getuigt Job na zijn lijdenservaring: "Met het gehoor des 
oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog" (42:5). Bedoelde hij daarmede, dat zijn 
sterfelijk oog de Onzienlijke God aanschouwd had? O, nee, maar God was door al zijn 
beproevingen heen voor hem een grotere werkelijkheid geworden.


VIII. HET DOEL VAN HET LIJDEN 

Wat gebeurde er nu met Job, nadat God met hem was klaargekomen en hij aan zichzelf 
ontdekt was en zichzelf geoordeeld had? In de eerste plaats werd zijn vruchtbaarheid en 
zijn zegen verdubbeld. "En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste". Ook was 
hij gemaakt tot priester, staande tussen God en zijn drie vrienden; zij konden door hem tot 
God komen. Vinden we bij hen enige verootmoediging? Was hun hart ook gebroken? 
Waarschijnlijk niet, want het eerste wat God tot hen zegt, is: "Mijn toorn is ontstoken tegen 
u" (42:7). Zij hadden Job bekritiseerd en zijn lijden daardoor nog verzwaard. Zij hadden 
niets dan koude, harteloze woorden voor hem; het was geen moment in hen opgekomen 
om voor hun zieke vriend Job te bidden. Thans moet de zieke Job voor zijn drie gezonde 
vrienden bidden, opdat Gods toorn van hen zou worden afgewend. "Laat Mijn knecht Job 
voor ulieden bidden; want zekerlijk, Ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat Ik aan ulieden 
niet doe naar uw dwaasheid; want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken" (42:8).


God keurt Job waardig om in zijn lijden priesterwerk te verrichten ten behoeve van zijn 
vrienden. Het beoefenen van priesterschap is de hoogste openbaring van geestelijk leven, 
omdat zij plaats heeft voor de troon van God, voor het aangezicht des Heeren. Zijn vrienden 
hadden hun behoud te danken aan de voorbede van Job. Hieruit blijkt dus dat het hoge 
werk van priesterschap en voorbede ook in ziekte en lijden kan gedaan worden. Over het 
algemeen is er meer priesterlijke arbeid onder zieke mensen dan onder gezonde mensen.


Hogere dienst en dubbele zegen, ziedaar de resultaten van Jobs lijden. Hij ontvangt het 
dubbele van al hetgeen hij vroeger bezeten heeft. Het gelovig aanvaarden van al zijn leed uit 
Gods hand wordt door Hem wonderbaar beloond. Hier hebben wij dus de Goddelijke oplos-
sing van het probleem, waarmee dit boek zich bezighoudt: "Waarom moeten godvrezende 
mensen lijden?" Hoe zullen wij die oplossing onder woorden brengen? Laten wij de 
geïnspireerde woorden van de Heilige Schrift gebruiken:


"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht 
draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 
drage." (Johannes 15:1-2).
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Alleen vruchtdragende ranken komen in aanmerking voor het snoeimes van het lijden, opdat 
zij nog meer vrucht zullen dragen. Het lijden is dus geen gevolg van onvruchtbaarheid of 
ongehoorzaamheid, maar juist een bewijs van vruchtbaarheid en tevens een prikkel tot nog 
grotere vruchtbaarheid. Dat is heel duidelijk in Jobs leven gebleken. "En alle kastijding als 
die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch 
daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid" (Hebreeën 12:11). 


Het lijden van de godzaligen is geen straf voor persoonlijke zonden, maar heeft een 
reinigende, genezende, helende werking. De beproeving zal Job wel ondraaglijk lang 
geduurd hebben, toen hij ze doormaakte. Maar hoe kort moet het in zijn herinnering 
geweest zijn, toen hij Gods hand in zijn lijden heeft erkend, en een lang leven volgt in 
ongestoorde gemeenschap met zijn God, waarin zijn zegeningen verdubbeld worden.


SAMENVATTING: 

De godzaligen worden beproefd, opdat zij tot zelfkennis en zelfoordeel zullen komen. Het 
lijden is niet altijd een straf voor begane zonden, maar werkt opvoedend en reinigend. 


Het boek Job is eigenlijk een commentaar op 1 Korinthe 11:31, 32; Hebreeën 12:7-11 
(speciaal vs. 10); Lukas 22:31, 32; 1 Korinthe 5:5.


Job was een goed en godvrezend mens, maar het ontbrak hem aan zelfkennis en nederig-
heid. In 29:1-25 blijkt dat duidelijk. Daar zien wij wat in zijn hart leefde in de dagen van zijn 
voorspoed.

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 34) 

1) Welke poëtische boeken hebben wij in de Bijbel?

2) Noem enkele poëtische gedeelten uit de andere boeken van de Bijbel.

3) Welke personen komen in het boek Job voor?

4) Waarom gelooft u dat Job een werkelijk persoon geweest is?

5) Wat is het onderwerp van dit boek?

6) Waarom gelooft u dat de satan een werkelijk wezen is?

7) In hoeverre heeft de satan te maken met de beproevingen van Gods heiligen?

8) Welk advies gaf Jobs vrouw?

9) Waarin waren de drie vrienden van Job het eens?

10) Wat was het standpunt van Elifaz?

11) Wat was het standpunt van Bildad?

12) Wat was de zienswijze van Zofar?

13) Welke drie groepen van mensen vertegenwoordigen zij?

14) Welke gedachte was Elihu toegedaan?

15) Wat was het doel van Gods boodschap?

16) Welke uitwerking had het op Job?

17) Waarom liet God toe dat Job door zo'n diepe weg van lijden moest gaan?  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Les 35 - HET BOEK DER PSALMEN 

De Hebreeuwse Bijbel bestaat uit drie delen: 1. de Wet; 2. de Profeten en 3. De Schriften.


Het boek der Psalmen vormt het begin van het derde deel. Onze Heiland noemde deze drie 
delen in Lukas 24:44: "Alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in (1) de Wet 
van Mozes, en (2) de Profeten, en (3) de Psalmen." 


In onze Bijbel neemt het boek der Psalmen de centrale plaats in; het staat vóốr de 
profetische boeken en ná de historische boeken van het Oude Testament. We kunnen dit 
Psalmenboek vergelijken met een hoge berg, van welks top wij een prachtig uitzicht hebben 
naar alle richtingen.


De Hebreeuwse titel van dit boek is "Tehillim" of Lofliederen; het Griekse woord is "Psalmoi" 
en betekent letterlijk "Liederen, begeleid door een snaarinstrument".


I. DE AUTEURS 

De Heilige Geest gebruikte verschillende personen voor het schrijven van de Psalmen. De 
voornaamste schrijver was David, de grote psalmist van Israël. Zie 2 Samuël 23:1, 2. 
Vergelijk 2 Timotheüs 3:16. Van de 150 Psalmen dragen honderd de naam van de schrijver 
als opschrift.


1. David, Koning van Israël	 73 Psalmen


2. Asaf (1 Kronieken 16:4-5, 7, 37), een Leviet, hoofd van de  
geheiligde muzikanten	 12 Psalmen


3. Kinderen van Korach (1 Kronieken 9:19), Levieten die in de tempel dienden	 10 Psalmen


4. Salomo, Koning van Israël	 2 Psalmen


5. Heman (1 Kronieken 25:1, 5-6), Leviet, musicus tijdens Davids regering	 1 Psalm


6. Ethan (1 Koningen 4:31), waarschijnlijk een andere musicus onder David	 1 Psalm


7. Mozes	 1 Psalm


Van 50 Psalmen is de schrijver dus onbekend. Hoewel de Psalmen 2 en 95 de naam van 
David niet dragen, worden zij in het Nieuwe Testament duidelijk aan David toegeschreven 
(Handelingen 4:25; Hebreeën 4:7).
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II. INDELING 

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het Boek der Psalmen in vijf boeken verdeeld. Deze vijf-
voudige verdeling is van zeer grote betekenis.


De Pentateuch, geschreven door Mozes, is eveneens samengesteld uit vijf boeken: 
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Een Joodse rabbijn verklaart: 
"Mozes gaf Israël de vijf boeken van de "Torah" (de Wet) en David gaf Israël de daarmee 
corresponderende vijf boeken van de "Tehillim" (de Psalmen). Anderen noemen de Psalmen: 
"de Pentateuch van David". Er bestaat onmiskenbaar een merkwaardige overeenkomst 
tussen de eerste vijf Bijbelboeken en de vijf boeken van de Psalmen. Daarom kan de 
indeling van de Psalmen niet anders zijn dan:


I. Psalm 1 t/m 41	 corresponderend met Genesis

II. Psalm 42 t/m 72	 corresponderend met Exodus

III. Psalm 73 t/m 89	 corresponderend met Leviticus

IV. Psalm 90 t/m 106 	 corresponderend met Numeri

V. Psalm 107 t/m 150 	 corresponderend met Deuteronomium


Zie verder het schema op de volgende bladzijde.


III. OVEREENKOMST TUSSEN DE VIJF BOEKEN VAN MOZES  
EN DE VIJF BOEKEN DER PSALMEN 

Dat er werkelijk overeenkomsten zijn tussen de vijf boeken van Mozes en de vijf boeken der 
Psalmen, kan gemakkelijk worden aangetoond. Wij willen hier slechts op enkele punten 
wijzen.


1. Genesis - Psalm 1 t/m 41 
In Genesis vinden wij de gehele inhoud van de Bijbel in een notendop. Dit eerste Bijbelboek 
is het fundament van de gehele Goddelijke heilsopenbaring. Alle grote en belangrijke heils-
waarheden vinden wij in kiemvorm in het boek Genesis terug. Zo bevat ook het eerste boek 
van de Psalmen (1 t/m 41) het gehele boek der Psalmen in een notendop. Het staat in de-
zelfde verhouding tot de rest van de Psalmen als Genesis tot de rest van de Bijbel. De naam 
van God "Jehovah" en de titel God, "Elohim" worden dikwijls in het eerste deel teruggevon-
den, evenals in Genesis. De naam "Jehovah" is de meest voorkomende naam in beide 
boeken. Beide boeken hebben tot onderwerp: De mens - zijn oorspronkelijke staat, zijn val 
en zijn herstel.


2. Exodus - Psalm 42 t/m 72 
Het boek Exodus beschrijft het lijden van Gods verbondsvolk Israël, als zij vervolgd worden 
door hun vijanden. Maar tevens deelt dit boek ons mee hoe God Zijn volk verlost en leidt 
naar het land der belofte. Het tweede boek der Psalmen (Psalm 42 t/m 72) begint met de 
lijdenspsalmen. Godvrezende Joden roepen tot de Heer om verlossing.
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Zij zijn ver weg van het heiligdom. Vervolgens zien wij hoe God hun gebeden verhoort en 
opnieuw Zijn volk te hulp komt, om hen te brengen naar het beloofde land. Hij zendt hun 
een Koning om hen te verlossen van al hun vijanden. 


Dit tweede deel van de Psalmen eindigt met Psalm 72, waarin de heerschappij van de 
Koning en de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk wordt beschreven. Deze Koning is de beloofde 
Messias, onze Heere Jezus Christus. Psalm 72 is niet de laatste psalm van David. Toch 
lezen we aan het einde daarvan: "De gebeden van David, de zoon van Isaï: zijn ten einde"  
(Psalm 72:20) Toen David het heerlijke visioen zag van Psalm 72 had hij geen behoefte meer 
om voor de komst van het Messiaanse Koninkrijk op aarde te bidden. Hij wist dat zijn 
gebeden verhoord zouden worden. Het tweede boek der Psalmen spreekt over het lijden en 
de verlossing van Israël en komt als zodanig duidelijk overeen met Exodus.


3. Leviticus - Psalm 73 t/m 89 
Het boek Leviticus heeft tot sleutelwoord "heiligheid des Heeren". Het gehele boek houdt 
zich bezig met de dienst en de aanbidding van God in het heiligdom. Dat is ook het grote 
thema van het derde boek der Psalmen (73 t/m 89). Dit derde boek begint met de Psalmen 
van Asaf. God is heilig en Hij heeft een heilig (afgezonderd en gewijd) volk - het gelovig 
overblijfsel - te midden van afval en verderf. Hier worden hun gebeden vermeld en zien wij 
hoe zij Gods Aangezicht zoeken in het laatst der dagen.


4. Numeri - Psalm 90 t/m 106 
Het boek Numeri heeft een treffende overeenkomst met het vierde boek der Psalmen (90  
t/m 106). Dit vierde boek begint met de Psalm van Mozes (90). Wij veronderstellen dat hij 
deze Psalm geschreven heeft gedurende Israëls omzwervingen in de woestijn. Mozes zag 
hoe een gehele generatie van het volk Israël in de woestijn stierf als gevolg van hun zonden 
en ongehoorzaamheid. Wij zouden deze oudste Psalm aan het begin van het Psalmenboek 
geplaatst hebben. Maar de Geest van God plaatste deze Psalm aan het begin van het 
vierde deel van het Psalmenboek. Evenals in Numeri de Heer Zijn volk naar het land wijst, 
waar het tenslotte rust zou vinden, zo wordt ook in het vierde boek der Psalmen het feit 
bekend gemaakt dat het zwervende Israël eens rust zal vinden in het land dat God hun 
vaderen als erfelijk bezit gezworen heeft.


Het grote thema van Numeri is: de aarde en het beloofde land. Dat is ook het onderwerp dat 
in het vierde boek der Psalmen wordt bezongen. De prachtige Vrederijk-Psalmen worden in 
dit deel gevonden. Het eindigt met een terugblik op Israëls verleden en zonden en op Gods 
grote daden en wonderen ten behoeve van Zijn volk.


5. Deuteronomium - Psalm 107 t/m 150 
Het vijfde boek van de Psalmen begint met Psalm 107. Hier worden wij direct geconfron-
teerd met de grote waarheid die ook in Deuteronomium behandeld wordt. Jehovah haalt in 
dit boek de gehele geschiedenis van Zijn volk weer op en voorspelt hen grote zegen en 
voorspoed als zij Zijn Woord gehoorzamen, maar ook vloek en verstrooiing, als zij Zijn 
Woord niet gehoorzamen.
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De geweldige waarheid dat God, Die Israël verstrooide, hen ook weer bijeen zal vergaderen, 
wordt op een machtige wijze bezongen in Psalm 107.


Deuteronomium is het boek van de Wet, d.i. het Woord van God. Al de leringen van het 
vijfde boek der Psalmen handelen eveneens over het Woord van God. Het eindigt met de 
grote Hallelujah-Psalm (150). Deze eindigt met de woorden: "Alles wat adem heeft, love de 
Heere! Hallelujah!" Het woord "looft" komt 11 keer voor in deze laatste Psalm. Het grote 
einde van alles is de lof van Jehovah en het zal een volmaakte lof zijn. Het Boek der 
Psalmen begint met "Welgelukzalig is de man'" en eindigt met "Looft de Heer!"


Opmerkingen: 
De eerste drie boeken der Psalmen eindigen met een dubbel "Amen" (Psalm 41, 72, 89). 
Het vierde boek eindigt met "Amen - Hallelujah!" Het vijfde boek eindigt met vijf "Hallelujah-
Psalmen" (Psalm 146-150).


IV. INDELING DER PSALMEN NAAR HUN INHOUD 

1. Nationale Psalmen, die slaan op belangrijke gebeurtenissen uit het nationale leven van 
Israël. Voorbeelden: Psalm 14, 44, 46, 48, 53, 66, 68, 74, 76-79, 80, 83, 85, 87, 108, 
122, 124, 126 en 129.


2. Historische Psalmen, die gebeurtenissen bezingen uit de veelbewogen geschiedenis 
van Israël. Voorbeelden: Psalm 78, 81, 105-106 en 114.


3. Konings-Psalmen, die betrekking hebben op de Messias en Zijn toekomstig Koninkrijk. 
Voorbeelden: Psalm 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 110 en 132.


4. Boete-Psalmen, die spreken over berouw en bekering tot God. Voorbeelden: Psalm 6, 
32, 38, 51 en 130.


5. Wraak-Psalmen, die bidden om wraak en oordeel over de vijanden van Israël. 
Voorbeelden: Psalm 109 en 140.


6. Hallelujah-Psalmen, die beginnen met het woord "Hallelujah". Voorbeelden: Psalm 106, 
111-113, 135, 146-150.


7. Lof-Psalmen, die beginnen met "Looft de Heere". Het zijn Psalmen van lofprijzing en 
dankzegging. Voorbeelden: Psalm 105, 107, 117, 118, 136.


8. Het Hallel - deze Psalmen, 113 tm 118, worden gezongen op het Joodse Paasfeest, 
Pinksterfeest, Loofhuttenfeest en op de "nieuwe manen". Zie Mattheüs 26:30; Markus 
14:26.
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V. AANHALINGEN UIT DE PSALMEN IN HET NIEUWE TESTAMENT 

De grote betekenis van het boek der Psalmen blijkt vooral uit het veelvuldig gebruik dat er 
van gemaakt wordt in het Nieuwe Testament. Onze Heer en de Heilige Geest citeren meer 
verzen uit de Psalmen dan uit enig ander deel van het Oude Testament. De Heere Jezus 
Christus gebruikte de Psalmen in Zijn publieke dienst. Hij legde de twist-zoekende 
Farizeeën het zwijgen op, door hen een vraag te stellen uit Psalm 110. Hoogstwaarschijnlijk 
stortte Hij in de nachten van gebed Zijn hart uit voor God in de taal der Psalmen. Toen Hij 
Zijn "intocht" deed in Jeruzalem, werd Hij door de jubelende schare begroet met de Psalm-
woorden: "Hosanna, de Zoon van David".


Hij herinnerde Zijn vijanden, die tegen Hem murmureerden, aan de voorspelling van Psalm 
8. En Zijn laatste woorden, gericht aan Jeruzalem, waren een aanhaling uit de Psalmen: 
"Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren" (Psalm 118). Alvorens Hij Zich naar de 
Hof van Gethsemane begaf, zong Hij met Zijn discipelen een loflied; dit was het zogeheten 
"Hallel", dat door de orthodoxe Joden op het Paasfeest nog steeds wordt gezongen (Psalm 
113-118).


In Zijn lijden vervulde onze Heiland al de voorzeggingen die in de Psalmen beschreven 
stonden. Zich de profetie van Psalm 69:22 herinnerend, riep Hij aan het kruis uit, opdat de 
Schrift vervuld zou worden: "Mij dorst!" (Johannes 19:28). Gedurende de duisternis van 
Golgotha kwam van Zijn gezegende lippen de bange kreet uit Psalm 22: "Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten." De eerste woorden, die Hij na Zijn triomferende 
opstanding uitsprak, waren op dezelfde Psalm gegrond: "Ga heen tot Mijn broeders", 
(Johannes 20:17) want er stond geschreven: "Ik zal Uw Naam Mijn broederen vertellen" 
Psalm 22:23; Hebreeën 2:12).


Bij een andere gelegenheid verklaarde Hij dat de Psalmen van Hem getuigden (Lukas 
24:44). Toen Hij als de verheerlijkte Mens de hemel binnenging en voor het aangezicht van 
God verscheen, werd Hij verwelkomd als "Priester naar de ordening van Melchizedek"  
(Hebreeën 5:10) en zette Hij Zich in overeenstemming met Psalm 110 neder aan de 
Rechterhand Gods.


Zelfs vanuit de heerlijkheid richtte Hij Zich tot de overwinnaars van de gemeente van 
Thyatire met een woord uit de Psalmen (vgl. Openbaring 2:26-27 met Psalm 2). En, zittend 
op de troon Zijns Vaders wacht Hij nog op de vervulling van talrijke profetieën, die in dit 
wonderbare Boek voorspeld en bezongen worden. 


Ook in Handelingen nemen de Psalmen een voorname plaats in. De apostel Petrus haalt in 
zijn toespraak op de Pinksterdag te Jeruzalem niet minder dan drie Psalmen aan: Psalm 16 
(Handelingen 2:25-28); Psalm 132:11 (Handelingen 2:30) en Psalm 110 (Handelingen 2:34, 
35). In het gebed van de gemeente te Jeruzalem vinden wij een duidelijke aanhaling van 
Psalm 2 (Handelingen 4:25-26). Ook in de Brieven wordt menige Psalm aangehaald. Van 
groot belang zijn de vele citaten uit de Psalmen in de eerste twee hoofdstukken van de brief 
aan de Hebreeën: Psalm 2, 8, 16, 22, 45, 89, 97, 104, 102, 110.
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VI. GEEN CHRISTELIJKE HEILSWAARHEDEN IN DE PSALMEN 

Na met een enkel woord op de betekenis der Psalmen te hebben gewezen, willen wij nog 
iets anders onder uw aandacht brengen.


De Christelijke positie, de volle Christelijke zegeningen en de Christelijke hoop worden in 
deze liederen niet expliciet geopenbaard. Wij vinden in deze Psalmen niets over de 
heerlijke heilswaarheden die ons ná het volbrachte werk van Christus aan het kruis 
geopenbaard zijn. Nergens in de Psalmen wordt God aangesproken als Vader. De 
geïnspireerde schrijvers spraken God aan als Jehovah, God de Allerhoogste, Rots, 
Toevlucht, enz., maar nimmer als Vader. De gelovigen worden in de Psalmen nooit kinderen 
van God genoemd. De open-baring van God als Vader en de positie van de gelovigen "in 
Christus" als zonen van God, zijn uitsluitend nieuwtestamentische waarheden. 


De zegeningen waarover in de Psalmen gesproken wordt, zijn aards van karakter. Het 
beërven van het land en van aardse dingen wordt gezien als het loon voor hen die getrouw 
zijn. Onze zegeningen zijn niet aards van karakter. Onze hoop en verwachting is niet dat wij 
het aardse heilige land zullen beërven. Onze zegeningen zijn geestelijke zegeningen "in de 
hemel" in Christus Jezus (Efeze 1:3).


In de Psalmen vinden wij ook niets over een andere grote Christelijke waarheid: de inwoning 
en de blijvende tegenwoordigheid van de Heilige Geest. David bad: "Neem Uw Heilige 
Geest niet van mij" (Psalm 51:12). Dit gebed behoeft nimmer door een nieuwtestamentische 
gelovige te worden gebeden, want de Heilige Geest van God heeft ons "verzegeld tot de 
dag der verlossing". De aanbidding van de heiligen in de Psalmen is beperkt tot een aards 
heiligdom, dat tabernakel of Huis des Heeren genoemd wordt. Christelijke aanbidding is iets 
geheel anders. Onze Heer zei tot de Samaritaanse vrouw bij de waterput: "Vrouw, geloof 
Mij, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden." 
Toen sprak Hij van de "ware aanbidding", die is in geest en waarheid (Johannes 4:21-24). 
Als ware aanbidders gaan wij niet een aards heiligdom binnen, maar in de kracht van de 
Heilige Geest betreden wij het ware en hemelse heiligdom. Wij hebben vrijmoedigheid om 
dit hemelse heiligdom binnen te gaan door het bloed van Jezus, op een verse en levende 
weg (Hebreeën 10:19, 20). De Psalmen spreken alleen over een aards heiligdom.


De Wederkomst des Heeren op aarde wordt op heerlijke wijze in de gehele verzameling 
der Psalmen geopenbaard, maar zij spreken niet over "de zalige hoop' van de Christen. De 
komst des Heeren voor Zijn heiligen; de opstanding van hen, die ontslapen zijn in Christus; 
de opname van de levende heiligen in de lucht; al deze heerlijke heilsgeheimen zijn in de 
Psalmen volkomen onbekend. Deze "zalige hoop" wordt in 1 Thessalonicenzen 4 
geopenbaard en is de ware Christelijke hoop.


De wederkomst van Christus, Zijn komst in kracht en heerlijkheid, Zijn komst als Koning en 
Rechter, om het lijdend overblijfsel van Israël te bevrijden en om hun vijanden te vernietigen, 
dat zijn de waarheden die in de Psalmen uitvoerig besproken en bezongen worden. Deze 
feiten dienen wij wel voor ogen te houden.
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Vele ervaringen die in de Psalmen worden gevonden, zijn de ervaringen van godvrezende 
Israëlieten onder de Wet. Profetisch beschrijven zij dikwijls de ervaringen van het gelovig 
overblijfsel van het Joodse volk gedurende de Grote Verdrukking, die aan de zichtbare 
wederkomst en openbaring van Christus voorafgaat (Mattheüs 24:29-31).


De wraak- en vloekpsalmen 
Gezien in dit licht, wordt de moeilijkheid die vele gelovigen met de wraak- en vloekpsalmen 
hebben, gemakkelijk opgelost. Deze Psalmen roepen om de verdelging en de uitroeiing van 
de vijanden van Gods volk en zijn immers geheel in strijd met de Christelijke gezindheid. 
Maar bedenk wel dat de vijanden om wier verdelging gevraagd wordt, vijanden van God 
zijn. De maat van hun goddeloosheid en ongerechtigheid is vol en een heilig en rechtvaardig 
God moet hen oordelen. Gedurende de korte periode na deze bedeling, de Grote Verdruk-
king, zullen de ongerechtigheden der naties en hun rebellie tegen God hun hoogtepunt 
bereiken. Dan zal het Joodse overblijfsel in grote benauwdheid komen en in hun lijden 
zullen zij tot de Heere roepen om hun vijanden te verwoesten. Dan zullen deze wraak-
psalmen een belangrijke plaats gaan innemen. Zij zullen in die dagen werkelijk bidden en 
verhoord worden als de Koning en Rechter komt.


VII. GEESTELIJKE BETEKENIS 

Wij mogen wel aannemen dat het boek der Psalmen het meest-betekenende en meest-
gelezen deel van het Oude Testament is. Het is een verzameling van 150 geestelijke liederen 
of gedichten, waarvan vele op muziek zijn gezet voor de Tabernakel- en Tempeldienst. In de 
Joodse synagogen worden ze ook vandaag nog veel gebruikt in de godsdienstoefeningen.


Vrome Joden, die vóór Christus geleefd hebben, moeten de Psalmen gebruikt hebben als 
het Boek van hun godsvrucht en aanbidding. Zij hebben uit deze gezegende en geïnspi-
reerde liederenschat nieuwe kracht en nieuwe hoop voor hun geloofsleven geput; speciaal 
in tijden van bittere en wrede vervolgingen die over hen kwamen. De gebeden om bevrijding 
werden door vele generaties - tot op de huidige dag - weeklagend gezongen. Dat zal straks 
nog meer het geval zijn, als namelijk voor de zonen van Jakob de verschrikkelijke periode 
van de "Grote Verdrukking" aanbreekt, waaruit God hen zal verlossen door de terugkeer van 
hun Messias (Jeremia 30:7).


Ook de "Christelijke Kerk" heeft door de eeuwen heen veel van de Psalmen gebruik ge-
maakt, hoewel zij geen specifieke Christelijke waarheden bevatten. Zij blijken de gelovigen 
echter veel steun en troost te geven. Dat komt omdat de Psalmen zo dikwijls op treffende 
wijze de gevoelens en ervaringen van het menselijk hart in alle omstandigheden van het 
leven weergeven. Het zijn liederen uit de praktijk van het leven geboren. Het lezen en 
bestuderen van de Psalmen brengt in de gelovigen een geest van toewijding en aanbidding, 
een besef van afhankelijkheid van God. Hoewel wij geloven dat de Psalmen in de eerste 
plaats Israëlitisch en Messiaans van karakter zijn, weten wij uit eigen ervaring, dat zij voor 
ons persoonlijk geestelijk leven van grote waarde en betekenis zijn. Daarom stemmen wij 
niet in met de bewering dat de Psalmen niet voor ons zouden zijn.
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Het gehele Woord van God is voor ons, en is nuttig tot lering, vermaning en vertroosting. 
Maar het gehele Woord van God gaat niet altijd over ons. De Psalmen bevatten vele 
wonderbare profetieën betreffende de glorierijke toekomst van het volk Israël. Helaas, dit 
laatste wordt door vele theologen over het hoofd gezien.


Samenvattend zij nadrukkelijk vermeld dat de ik-figuur in alle Psalmen in de 
eerste plaats de Heere Jezus is. En daarvan afgeleid worden de woorden der 
Psalmisten ook gelegd in de monden van een gelovig overblijfsel in alle 
eeuwen: Dat is enerzijds de Gemeente in onze dagen, anderzijds Israël en  
de (gelovige) heidenen in de toekomst. 

VIII. HEBREEUWSE WOORDEN IN DE VERSCHILLENDE OPSCHRIFTEN 

Aijéleth-haschachar - Psalm 22:1 - De hinde van de dageraad (komst van de nieuwe dag)


Alamoth - Psalm 46:1 - De zingende maagden


Al-tascheth - Psalm 57:1; 58:1; 59:1; 75:1- Verwoest niet


Gittith - Psalm 8:1; 81:1; 84:1 - Wijnpers


Jeduthun - Psalm 39:1; 62:1; 77:1 - "Lofprijzer", de naam van één van de drie leiders voor 
de aanbidding in de tempel (1 Kronieken 16:41, 42; 25:1-6; 2 Kronieken 5:12)


Jonath-Elem Rechokim - Psalm 56:1 - De duif van verre wouden: David is de duif in zijn 
vlucht voor Saul.

Mahalath - Psalm 53:1 - De grote danspartij


Machalath-Leannoth - Psalm 88:1 - Dansen met gejuich


Maschi - Psalm 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 142 - Onderwijzing


Michtam - Psalm 16, 56, 57, 58, 59, 60 - Letterlijk "gegraveerd", een kleinood


Muth-Labben - Psalm 9:1 - De dood van de kampioen


Neginoth - Psalm 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76 - snaarinstrument


Nechiloth - Psalm 5:1 - Erfenissen


Scheminith - Psalm 6:1; 12:1 - Waarschijnlijk de achtste groep (in de processie bij het 
terugbrengen van de ark. (Zie 1 Kronieken 24:1, 5; 26:1, 12).


Schiggajon - Psalm 7:1 - Een luide kreet (van verdriet of vreugde)


Schoschannim - Psalm 45:1; 69:1 - Leliën


Schoschannim Eduth - Psalm 80:1 - Leliën van getuigenis


(N.B. Het merendeel van deze woorden is alleen te vinden in de Statenvertaling)
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 35) 

1) Was Salomo de auteur van alle Spreuken?


2) Wat is het doel van het Boek Spreuken?


3) Wat is het sleutelvers?


4) Hoe kunnen wij het boek indelen?


5) Hoe kunnen wij dit boek het best bestuderen?


6) Hoe wordt Christus gevonden in dit boek?


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 221 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 36 - HET BOEK DER SPREUKEN 

De Hebreeuwse titel van dit boek is "Misheléy Shelomoh", d.i. "De Spreuken van Salomo". 
Het woord voor "spreuk" is "mashal", afgeleid van een woord dat "parallel" of "gelijk-
soortig" betekent. Een spreuk is dus "een beschrijving door middel van vergelijking".


Spreekwoordelijk onderricht is één van de oudste vormen van onderwijs. Sinds de vroegste 
historische tijden heeft ieder volk zijn eigen spreekwoorden gehad. Deze onderwijsmethode 
was bijzonder geschikt in tijden waarin boeken zeldzaam en kostbaar waren. De pittige 
uitspraken en gekruide gezegden bleven immers gemakkelijk in het geheugen van de mens 
hangen. Ook in onze tijd hebben spreekwoorden en gezegden een grote invloed.


Zonder twijfel moeten wij de oorsprong van de spreekwoorden in het Oosten zoeken. De 
taalgeleerden verklaren dat bijna alle Europese spreekwoorden afgeleid zijn van het oosters 
taalgebruik. De mooiste en grootste verzameling van spreekwoorden in de wereld vinden wij 
in het Bijbelboek "Spreuken". En de Bijbel is een oosters boek. Maar het boek Spreuken is 
méér dan een verzameling van menselijke wijsheden. Het is een openbaring van Goddelijke 
wijsheid, bedoeld als richtsnoer voor ons praktische leven. Het bevat Goddelijke wijsheid, 
toegepast op de aardse omstandigheden van het volk van God. Godzaligheid is een uiterst 
praktische aangelegenheid. Als wij dit Boek veronachtzamen, dan doen wij onszelf schade.


I. DE AUTEURS 

Dit Boek, geschreven door inspiratie van God, had vele menselijke auteurs. Alleen in de 
hoofdstukken 10 t/m 19 en 25 t/m 27 vinden wij spreuken die van Salomo zelf afkomstig 
zijn. 


In de hoofdstukken 1:6 tm 9:18 en 19:20 tm 24:34 hebben wij "De woorden der wijzen" (zie 
1:6; 22:17; 24:23), d.w.z. woorden, die Salomo van zijn leraars geleerd heeft.


In de hoofdstukken 30 en 31 hebben wij de woorden van Agur en Lemuël.


Uit de 3000 spreuken die Salomo "sprak" (1 Koningen 4:32) heeft hij vele geselecteerd en 
"opgesteld" (Prediker 12:9). Vele jaren later hebben "de mannen van Hizkia, de koning van 
Juda", (Spreuken 25:1) een nieuwe selectie gedaan uit die geweldige voorraad die blijkbaar 
in de koninklijke bibliotheek bewaard gebleven is. Het Boek der Spreuken was toen 
compleet, zoals wij het thans bezitten.


II. HET DOEL VAN HET BOEK 

Het boek Spreuken bevat geen profetie en weinig leerstellige waarheden. Wij moeten het 
veeleer beschouwen als de toepassing van de Goddelijke wijsheid op de verschillende 
aspecten van het dagelijks leven in deze boze wereld. Het waarschuwt tegen zulke dingen 
als slecht gezelschap, onreinheid, onmatigheid, getwist, bedriegerij in zaken, het aannemen 
van steekpenningen.
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Het veroordeelt luiheid, traagheid, hoogmoed en hebzucht. Het beveelt vrijgevigheid en 
mededeelzaamheid aan en ten behoeve van hen die in nood verkeren. Het leert de Vreze 
des Heeren, gehoorzaamheid van kinderen aan ouders, verantwoordelijkheid van de ouders 
om hun kinderen goed op te voeden, de invloed van goede vrouwen. Het bevat speciale 
lessen voor de jonge man, die pas op eigen benen is komen te staan en de wereld intrekt.


Wat de psalmen voor het geestelijk leven zijn, zijn de "spreuken" voor het praktisch leven.


III. SLEUTELVERS EN SLEUTELWOORDEN 

Als sleutelvers kunnen wij nemen Spreuken 9:10 "De vreze des Heeren is het begin der 
wijsheid".


Sleutelwoorden: "wijs" (65 x) en "Wijsheid" (54 x)


IV. INDELING 

Salomo heeft het grote aantal Spreuken, dat hij gemaakt of gesproken heeft, "in orde 
gesteld" (Prediker 12:9). Welke orde? Op het eerste gezicht is er moeilijk enige orde in dit 
boek te onderscheiden. Maar er kan in geen enkel Goddelijk boek van enige wanorde 
sprake zijn.


Bij nauwkeurige bestudering ontdekken wij al heel spoedig, dat dit Boek in drie delen uiteen 
valt. Elk van deze drie delen begint met "De Spreuken van Salomo". Zie 1:1; 10:1 en 25:1. 
Bij verder onderzoek van deze drie delen vallen enkele duidelijke verschillen op, speciaal in 
het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden. In sommige hoofdstukken staan de 
voornaamwoorden in de tweede persoon, in andere hoofdstukken in de derde persoon. 
Hieruit mogen wij concluderen:


1) Als wij voornaamwoorden in de tweede persoon vinden, hebben wij te doen met 
spreuken die Salomo geleerd heeft van zijn leraars. Het zijn spreuken voor 
Salomo.


2) Als wij voornaamwoorden in de derde persoon vinden, zijn het spreuken, die van 
Salomo zelf afkomstig zijn. Het zijn Spreuken van Salomo.


Wij komen dan tot de volgende indeling:


I. Inleiding	 1:1-5  

II. Spreuken voor Salomo	 1:6 t/m 9:18  
14 toespraken, beginnend met "Mijn Zoon".


III. Spreuken van Salomo	 10:1 tot 19:20  
Let op de derde persoon (Hij, hem, zijn, zij, hen).
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IV. Spreuken voor Salomo	 19:21 t/m 24:34  
6 toespraken, beginnend met "Mijn Zoon".


V. Spreuken van Salomo	 25 t/m 26  
Verzameld door mannen van Hizkia uit de koninklijke bibliotheek.


VI. Spreuken voor Salomo	 27 t/m 29  
Zonder enige officiële inleiding


VII. Spreuken van Agur	 30


VIII. Spreuken van een moeder	 31


V. "DE WIJSHEID" IN SPREUKEN 

Dat "de wijsheid" in het boek der Spreuken meer is dan de omschrijving van een Goddelijke 
eigenschap, is voor iedere gelovige duidelijk. De "Wijsheid" is hier een voorafschaduwing 
van de Persoon van Christus. Lees hoofdstuk 8:22-31. Als wij "Christus" in plaats van "wijs-
heid" lezen in de gedeelten waar het laatste woord voorkomt, zullen wij de wonderbare 
kracht van dit boek ontdekken. Christus is ons geworden "Wijsheid van God" (1 Korinthe 
1:30; Kolossenzen 2:3).


VI. ONDERWERP-STUDIE VAN SPREUKEN 

De beste methode om dit Boek te bestuderen, is de onderwerpen-studie. Ga na wat dit 
Boek te zeggen heeft over Dwazen, Wijzen, Hart, Luiaard, Rechtvaardige, enz. Hier volgen 
enkele voorbeelden.


A. De dwaas (de zot) 

1. Definitie van een dwaas	 (28:26)  
Iemand die op zijn hart vertrouwt


2. Het geloof van een dwaas	  
1) Zijn weg is recht in zijn eigen ogen	 (12:15)  
2) Hij wenst niet van het kwade af te wijken	 (13:19)


3. De handelingen van een dwaas  
1) Hij veracht wijsheid en tucht	 (1:7)  
2) Geen zelfbeheersing	 (12:16)  
3) Zijn woorden zijn dwaas	 (12:23)  
4) Hij verbloemt de schuld	 (14:9)  
5) Veracht zijn moeder	 (15:20)  
6) Heeft geen vast doel op het oog	 (17:24)  
7) Zijn mond wordt met dwaasheid gevoed	 (15:14)  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8) Geen lust in verstand	 (18:2)  
9) Zijn mond brengt hem in moeilijkheden	 (18:6, 7)


4. Hoe een dwaas te behandelen  
Zie 13:20; 23:9; 26:4,5


5. Het einde van een dwaas  
Zie 3:85. Vergelijk 11:29 met Lukas 12:20


6. Hoe een dwaas wijs kan worden  
1) Door te leven naar dit beginsel: "De vreze des Heeren" (9:10)  
2) Door Christus te aanvaarden, Die ons geworden is "Wijsheid van God"  
(1 Korinthe 1:30).


B. De deugdzame huisvrouw - 31:10-31 

1. Zij is een goede vrouw	  
Zij werkt ijverig	 (vs. 13, 15, 19)  
Zij handelt met beleid en tact (vs. 16, 22, 24)  
Zij is rechtschapen	 (vs. 25)


2. Zij is een goede echtgenote  
Zij zoekt het welzijn van haar man	 (vs. 12)  
Zij bewaart zijn vertrouwen	 (vs. 11)  
Zij bevordert zijn voorspoed	 (vs. 23, 24)


3. Zij is een goede moeder  
Zij kleedt haar gezin verstandig	 (vs. 21)  
Zij voedt haar huisgezin verstandig	 (vs. 15, 27)  
Zij weet verstandig met geld om te gaan	 (vs. 14, 18)


4. Zij is een goede naaste  
Zij helpt de ellendige	 (vs. 20)  
Zij heft de nooddruftige op	 (vs. 20)  
Zij spreekt vriendelijk	 (vs. 26)


5. De deugdelijke huisvrouw  
Haar waarde - "Haar waarde gaat koralen ver te boven"	 (vs. 10)  
Haar lof - "Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig"	 (vs. 28)  
Haar uitnemendheid - "Gij overtreft haar alle!"	 (vs. 29)  
Haar geheim - "Een vrouw die de Heere vreest"	 (vs. 30)


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 225 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 36) 

1) Was Salomo de auteur van alle Spreuken?


2) Wat is het doel van het Boek Spreuken?


3) Wat is het sleutelvers?


4) Hoe kunnen wij het boek indelen?


5) Hoe kunnen wij dit boek het best bestuderen?


6) Hoe wordt Christus gevonden in dit boek?
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Les 37 - HET BOEK PREDIKER 

De Septuaginta heeft dit boek indertijd Ecclesiastes - Prediker - genoemd, naar aanleiding 
van 1:1, 2, 12; 7:27 en 12:8-10. De Hebreeuwse naam is Koheleth, verwant aan het zelf-
standig naamwoord kahal (het Engelse "to call"). Een kahal is een vergadering, een 
volksvergadering. De koheleth is feitelijk de bijeenroeper van die volksvergadering. Hij is het 
die mensen roept uit de massa en hen rond zich samenroept. Dat beginsel is overigens van 
toepassing op Israël, als verzameld uit de volken, maar ook op de tegenwoordige 
Gemeente. Want wat in het Hebreeuws kahal heet, heet in het Grieks Ek-klesia, hetgeen het 
woord is voor de Gemeente. De uit-geroepene.


De Prediker stelt al doende vast dat in deze (zondige) wereld alles vergankelijk is en geen 
doel heeft in zichzelf. Dat de wereld niet te verbeteren is. Daarom doet men er wijs aan om 
dat ook niet te proberen, maar om te genieten van het heden en van de mooie dingen die 
het leven wel degelijk te bieden heeft. Tot deze conclusie komt de Prediker steeds opnieuw. 
Zie: Prediker 1:15; 2:24; 3:18, 19, 20; 7:16, 17; 8:15.


Hoewel in de christelijke wereld dit boek als negatief en cynisch wordt opgevat, heeft het 
juist een bevrijdende boodschap. De mens wordt ontslagen van de onmogelijke verant-
woordelijkheid om een zondige en ijdele wereld (Romeinen 8:20) te verbeteren. Hij wordt 
opgeroepen om dat idee achter zich te laten en in plaats daarvan zich neer te leggen bij het 
onveranderlijke, in afwachting van de komst en verschijning van een Nieuwe Schepping, 
waarin gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). En in afwachting van een rechtvaardig oordeel. 

"Vreest God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk 
in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad."  
(Prediker 12:13, 14)


I. DE SCHRIJVER 

Salomo is de menselijke auteur van dit bevrijdende Bijbelboek. Zie 1:1. "De woorden van 
Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem." Dat met "de zoon van David" geen 
andere koninklijke afstammeling van David wordt bedoeld, blijkt duidelijk uit de zinspelingen 
op Salomo's onvergelijkbare wijsheid (1:16) en op de grote werken, die hij tot stand heeft 
gebracht (2:4-13). Het is de dramatische weergave van de ervaringen van Salomo's leven. 
En van de onvermijdelijk te trekken conclusies. Het is in elk geval zeker dat het boek 
Prediker door Gods Geest geïnspireerd is en dus een onlosmakelijk deel van de Heilige 
Schrift vormt. Vele uitspraken van de Prediker worden namelijk in het Nieuwe Testament 
aangehaald. Vergelijk bijvoorbeeld:


Prediker 7:2 	 met 	 Mattheüs 5:4

Prediker 6:2 	 met 	 Lukas 12:20

Prediker 12:14 	 met 	 2 Korinthe 5:10

Prediker 5:2 	 met 	 Mattheüs 6:7

Prediker 11:5 	 met 	 Johannes 3:8
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II. PREDIKER EN DE WETENSCHAP 

Het is een interessante bijzonderheid dat "de Prediker" dingen zegt over de natuur die 
wetenschappelijk volkomen juist en verantwoord zijn. Lees bijvoorbeeld eens wat hij zegt 
over "verdamping" en "windstromen" in 1:6 en 7.


In Prediker 12:6 vinden wij een poëtische beschrijving van de dood. Ook blijkt in datzelfde 
hoofdstuk dat de Prediker de verschillende functies van de organen van het menselijk 
lichaam kende. Hij sprak reeds over de bloedcirculatie in het menselijk lichaam, twintig 
eeuwen voordat de geleerden dit wonder ontdekten.


III. SLEUTELWOORD 

Het boek Prediker heeft vele sleutelwoorden, zoals:


"Onder de zon"	 (komt 29 x voor)

"IJdelheid"		 (komt 37 x voor)

"Onder de hemel"	 (komt 3 x voor)

"Op de aarde"	 (komt 7 x voor)


Opmerkingen:


1. Het meest treffende sleutelwoord is de uitdrukking "onder de zon". Prediker 
wordt wel eens genoemd "Het Boek van de Natuurlijke Mens".  
De verbondsnaam "Jehovah" (Heere) komt er niet één maal in voor. De mens 
wordt gezien in zijn verhouding tot "Elohim" (God) als Schepper.  
Er is geen "Alzo zegt de Heere ... " in dit boek.  
Wij hebben hier het verslag van een wijze, die een poging onderneemt om 
voldoening en geluk te vinden "onder de zon".


2. De Christen is niet alleen "onder de zon"; hij is ook "boven de zon", "in Christus 
Jezus gezet in de hemel" (Efeze 2:6; 1:3). Hj ziet de dingen niet van de 
menselijke kant, zoals de Prediker dat in 't algemeen doet, maar van Gods kant.  
Wat voor de mens "onder de zon" onmogelijk is, dat is voor de mens "boven de 
zon" een heerlijke mogelijkheid. Vele conclusies die de mens "onder de zon" 
trekt, worden door God Zelf in andere Bijbelgedeelten duidelijk aangevuld.


Vergelijk Prediker 1:15 met Jesaja 40:4; 42:16; Lukas 3:5; Lukas 13:13; Filippenzen 2:15.

Vergelijk Prediker 1:9 met 2 Korinthe 5:17; Openbaring 21:5.


IV. INDELING 

Wij kunnen het boek Prediker als volgt indelen:


I. Het probleem 1:1-3 
Hoe kunnen wij blijdschap en geluk vinden zonder God?
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II. Het experiment	 1:4 tot 12:12

De Prediker zoekt het in:

1. De Wetenschap -	 1:4-11

2. De Wijsheid en de Filosofie - 	 1:12-18

3. Het Genot -	 2:1-11


a. Van drinken -	 2:3

b. Van bouwen -	 2:4

c. Van grote bezittingen	 2:5-7

d. Van weelde en muziek -	 2:8


4. Het Materialisme -	 2:12-26

(alleen levend voor het tegenwoordige leven)


5. Het Fatalisme -	 3:1-15

6. Het Deïsme -	 3:16 tot 4:17

7. De Godsdienst -	 5:1-8

8. De Rijkdom -	 5:9 tot 6:12

9. De Moraliteit -	 7:1 tot 12:12


III. De conclusie	 12:13 en 14

Alleen God kan ware vreugde en voldoening schenken.


V. INHOUD 

Het Boek Prediker is dus eigenlijk een "preek" met als tekst: "IJdelheid der ijdelheden, alles 
is ijdelheid" (1:2). De "Prediker" leert ons dat het leven in deze zondige oude wereld vol 
strijd, desillusie en teleurstelling is, en in zichzelf geen doel heeft. Alles gaat voorbij. Het is 
alles "ijdelheid".


Merkwaardig genoeg volgt op het betrekkelijk pessimistische boek Prediker onmiddellijk het 
boek Hooglied. In Prediker leren wij dat we buiten Christus om geen ware vreugde en 
levensgeluk kunnen bezitten, ook al behoort de gehele wereld ons toe. Het hart is te groot 
voor de wereld.


In Hooglied leren wij, dat als wij de wereld verwerpen en Christus aanvaarden, wij onmo-
gelijk Zijn oneindige liefde kunnen omvatten. Het hart is te klein voor Gods liefde. Het boek 
Prediker toont ons de leegheid van alle dingen, los van God. Het woord "ijdelheid", dat we 
telkens weer tegenkomen, betekent niet slechts dwaze hoogmoed, maar is in de eerste 
plaats een omschrijving van de leegheid en de zinloosheid van alle leven, dat geleefd wordt 
voor deze wereld alleen.


Dit boek vermaant ons om de wereld niet lief te hebben. Het beste commentaar vinden we 
in 1 Johannes 2:15-17 en Mattheüs 6:19-21. Ja, de Prediker (uit-roeper), roept tot iedere 
Christen: Kom er uit en "Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn".  
(Kolossenzen 3:2)
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VI. METHODE VAN STUDIE 

1. De tien "ijdelheden" 
Het is de moeite waard om na te denken over de tien "ijdelheden" die de Prediker opnoemt. 
De mens zou zichzelf veel desillusies besparen, als hij deze dingen goed op zich zou laten 
inwerken.


1) De ijdelheid van menselijke wijsheid - 2:15, 16  
Wijzen en dwazen hebben hetzelfde einde, de dood.


2) De ijdelheid van menselijke arbeid – 2:19-21  
Het einde van de werker is niet beter dan dat van de luiaard.


3) De ijdelheid van menselijke plannen - 2:26.  
De mens wikt, God beschikt.


4) De ijdelheid van menselijke eerzucht - 4:4  
Veel succes brengt meer afgunst dan vreugde.


5) De ijdelheid van menselijke hebzucht - 4:7  
De mens is nooit tevreden, maar verlangt altijd meer.


6) De ijdelheid van menselijke roem - 4:16  
's Mensen glorie gaat voorbij en is spoedig vergeten.


7) De ijdelheid van menselijke onverzadigbaarheid - 5:10  
Bezit bevredigt niet. Vermeerdering is slechts ten gunste van anderen.


8) De ijdelheid van menselijke begeerlijkheid - 6:9  
Dikwijls kan men van de verkregen winst niet genieten.


9) De ijdelheid van menselijke frivoliteit - 7:6  
Het camoufleert alleen maar het onvermijdelijk droevig einde.


10) De ijdelheid van menselijke beloning - 8:10-14  
Goed en kwaad worden dikwijls verkeerd beoordeeld.


2. Een poëtische beschrijving van het proces van de dood - Hoofdstuk 12 
De mens sterft elke dag een beetje. De jaren van onze jeugd worden onvermijdelijk gevolgd 
door de afgaande jaren van de ouderdom. De mens woont tijdelijk in zijn lichaam, dat in de 
Schrift een "huis" wordt genoemd. Jesaja zei: "Mijn levenstijd (NBG: woning) is weggetogen 
en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut" (Jesaja 38:12). Een herdershut kan snel 
afgebroken en weggerukt worden. Het menselijk lichaam is als een oud huis. Job sprak van 
"lemen huizen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten".  
(Job 4:19)
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De apostel Paulus spreekt over onze lichamen als over "aarden vaten" (2 Korinthe 4:7). En 
in 2 Korinthe 5:1: "Wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij 
een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 
hemelen."


Ons lichaam is dus een woning. Het is een "hut" opgebouwd van aan slijtage onderhevige 
stoffen. Het is voor ons bedoeld als een tijdelijke woning. Het is stof en het keert tot stof 
weder (Prediker 3:20); het is uit de aarde en keert tot de aarde weder (Prediker 12:7). In 
deze "aardse tent" zijn wij op weg, "naar ons eeuwig huis". De grote vraag is, waar ons 
"eeuwig huis" zal zijn. De mens woont dus in een lichaam, dat in de Schrift vergeleken 
wordt met een huis, dat steeds bouwvalliger wordt en tenslotte zal instorten. Dat afbraak-
proces wordt nergens zo schril beschreven als in Prediker 12.


1) "De wachters van het huis" - vers 3a  
Een beeld van onze armen, waarmee wij ons lichaam beschermen. Zij zullen bij 
het ouder worden beginnen te "beven".


2) "De sterke mannen" - vers 3b  
Een beeld van onze benen, die ons lichaam dragen. Zij zullen bij het klimmen 
der jaren "zich krommen" en hun kracht verliezen.


3) "De maalsters" - vers 3c  
De maalsters zijn onze tanden en kiezen, die het voedsel malen. Zij zullen 
ophouden, omdat haar aantal gering geworden is.


4) "De vensters" - vers 3d  
Dat zijn onze ogen, waardoor wij vanuit ons lichaam kunnen zien. Zij zullen 
verduisterd worden, zodat ons gezichtsvermogen afneemt.


5) "De deuren" - vers 4a  
De deuren naar de straat worden gevormd door onze beide oren. Zij zullen 
langzamerhand gesloten worden", d.w.z. ons gehoorvermogen zal afnemen, 
waardoor wij steeds meer van het contact met de buitenwereld worden 
afgesloten.


6) "De stem van het vogeltje" - vers 4b  
De bejaarde staat op "bij de stem van het vogeltje". Voor hem duurt de nacht 
soms lang; hij staat op bij het eerste hanengekraai.


7) "De zangeressen worden nedergebogen" - vers 4c  
Onze stembanden zullen zwakker worden bij het ouder worden.


8) "Voor de hoogte vrezen" - vers 5a  
Hoogtevrees is een typisch ouderdomsverschijnsel.
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9) "Verschrikkingen op de weg" - vers 5b  
Oude mensen zijn vaak angstig en zien overal gevaren op de weg.


10) "De bloeiende amandelboom"- vers 5c  
Amandelbomen zijn bekend door hun witte bladeren aan de toppen. Oude 
mensen gelijken op amandelbomen door hun grijze haren op het hoofd.


11) "De sprinkhaan" - vers 5d  
Oude mensen maken vaak van een mug een olifant.


12) "Vergaan van de lust" - vers 5e  
Zij hebben vaak geen levenslust meer.


13) "De rouwklagers" - vers 5f  
"De rouwklagers gaan rond op de straat".


14) Het "zilveren koord" losgemaakt - vers 6a  
Wijst op de ruggengraat of de "band" tussen lichaam en geest.


15) "De gouden schaal verbroken" - vers 6b  
Onze hersenen.


16) "De kruik aan de springader gebroken" - vers 6c  
Ons hart, dat werkt als een springader, om het bloed in ons lichaam te doen 
circuleren.


17) "Het rad aan de bornput verbroken" - vers 6d  
Een zinspeling op onze ademhalingsorganen.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 37) 

1) Wat is het doel van de Prediker?


2) Wie was de schrijver?


3) Wat is het sleutelwoord?


4) Wat kan een mens het beste doen met zijn tijd?


5) Geef een indeling van het boek.
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Les 38 - HET HOOGLIED 

Het boek Hooglied is één van de meest miskende en minst begrepen boeken van de Bijbel. 
Vele Christenen betwijfelen zelfs of dit boek wel in de heilige bibliotheek van Gods Woord 
thuishoort. Zij zien in dit boek niet meer dan een verzameling van oosterse folklore; zij 
beschouwen het als een bundel gedichten, die op een oosterse bruiloft gezongen worden. 
Daarom wijzen zij elke allegorische of geestelijke exegese van het Hooglied af.


De Joden hebben dit boek echter steeds in hoge ere gehouden. Het is voor hen één van de 
heiligste boeken van de Schrift. Zij vergelijken Spreuken met "De Voorhof" van de Tempel, 
Prediker met "Het Heilige" en Hooglied met "het Heilige der Heiligen".


Er zijn vier redenen op te noemen, waarom Hooglied door velen niet wordt begrepen.


1) Het is poëzie en geen proza. Wij staan dichters een grotere vrijheid toe dan 
proza-schrijvers.


2) Het is een oosters gedicht. Oosterlingen kunnen dikwijls allerlei vormen van 
beeldspraak waarderen, die wij verafschuwen.


3) Het is een oosterse parabel. Het komt er dus op aan dat we de juiste 
interpretatie van deze gelijkenis ontdekken.


4) Het werd jaarlijks gezongen op de 8-ste dag van het Joodse Paasfeest. Daarom 
kunnen alleen degenen die de Heer Jezus Christus kennen als het ware Paaslam 
iets begrijpen van de werkelijke betekenis van dit "Lied der Liederen".


I. DE AUTEUR 

"Het Hooglied hetwelk van Salomo is" (1:1). Uit dit opschrift blijkt dus dat Salomo de 
schrijver van dit merkwaardige lied is. Vergelijk 1 Koningen 4:32. Wij mogen aannemen dat 
het Hooglied het belangrijkste van zijn 1005 liederen was. Een onderzoek van het boek zelf 
bevestigt het auteurschap van Salomo. De veelvuldige vermelding van planten en de 
uitgebreide kennis van planten- en dierenrijk, zowel als de bewijzen van koninklijke weelde, 
komen overeen met de beschrijving van Salomo's tijd in de historische boeken. Het boek 
vertoont bovendien duidelijke punten van overeenstemming met de andere werken van 
Salomo (zie Psalm 72 en Spreuken).


II. DRIE METHODEN VAN EXEGESE 

1. De letterlijke inspiratie 
De letterlijke theorie beschouwt het Hooglied als een "minne-lied", zonder een figuurlijke of 
geestelijke betekenis. Volgens deze theorie is het een lyrische uitdrukking van menselijke 
liefde op hoog romantisch niveau. Aanhangers van deze theorie verdedigen het feit dat dit 
"minne-lied" in de canon van de Heilige Schrift is opgenomen met het argument dat het een 
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Goddelijke heiliging is van oprechte huwelijksliefde tussen man en vrouw tegenover de 
huwelijksontheiliging en polygamie (veelwijverij), zoals die in Salomo's tijd zo veelvuldig 
voorkwamen.


Het gaat in dit lied om de liefdesgeschiedenis tussen koning Salomo en het eenvoudige

meisje Sulammith (6:13). Sommige Bijbeluitleggers menen in het Hooglied nog een derde 
persoon te kunnen onderscheiden, namelijk een Galilese herder. Het boek zou dan een 
schildering zijn van de trouw van Sulammith aan deze eenvoudige herder, met wie zij 
verloofd is en die zij van harte bemint. Zij bezweek niet voor de verleidelijke voorstellen van 
Salomo, die haar tijdens een reis ontmoette en haar naar zijn harem in Jeruzalem ontvoerde. 
Salomo wilde haar dwingen om zijn vrouw te worden. Maar zij weigerde voortdurend en zag 
tenslotte kans om de harem te ontvluchten en in de armen van haar herder terug te keren. 
Sulammith spreekt inderdaad over haar minnaar als over een herder - zie 1:7; 2:16, 17; 
6:2-3.


Toch hebben wij ernstige bedenkingen tegen deze "herdertheorie", waarin Salomo wordt 
voorgesteld als een wreed monster, die er niet voor terugdeinsde om een onschuldig 
dorpsmeisje met geweld weg te voeren en op te sluiten in zijn harem. Hoewel Salomo in zijn 
latere leven de wegen van zijn vader David verlaten heeft, wordt deze voorstelling van zijn 
karakter nergens in de Schrift bevestigd. Als hij werkelijk zo een wreed karakter gehad zou 
hebben, dan is het onbegrijpelijk dat hij Sulammith de kans gegeven heeft om hem te ont-
vluchten en met haar minnaar te trouwen. Bovendien moet men de woorden van Sulammith 
wel veel geweld aandoen om dit er allemaal in te lezen. 


Als de herder-theorie juist zou zijn, dan kan men zich met recht afvragen waarom dit boek in 
de Heilige Schrift is opgenomen. Het zou dan alleen maar de schande van Salomo 
onthullen, die dit boek notabene zelf heeft geschreven.


2. De allegorische interpretatie 
De allegorische theorie ontkent het historisch karakter van de gebeurtenissen, die in dit 
boek vermeld worden. Zij beschouwt het boek als een fictief en zinnebeeldig verhaal, dat de 
liefde tussen God en Zijn verbondsvolk Israël moet uitbeelden.


3. De typologische interpretatie 
Deze theorie, die ook de onze is, houdt in zekere zin het midden tussen de beide 
voorgaande. Zij ontkent noch de letterlijke, noch de geestelijke betekenis van het boek 
Hooglied. De geschiedenis van Salomo's liefdesaffaire met het eenvoudige meisje 
Sulammith is een typologische afschaduwing van Gods liefde voor Zijn volk Israël. Door het 
gehele Oude Testament heen wordt de huwelijksverhouding tussen man en vrouw gezien 
als een type van de verhouding tussen Jehovah en Israël. Het wettisch verbond, dat God 
met Israël sloot op de berg Sinaï, is een huwelijksverbond, waarin beide partners wederzijds 
verplichtingen op zich nemen. Israël is "de vrouw van Jehovah". Vergelijk Jesaja 54:6; 
61:10, enz. In overeenstemming daarmee werd afval en afgoderij beschouwd als het plegen 
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van overspel en hoererij. Vergelijk Jeremia 3:1; Ezechiël 16:25; Hosea 1 en 3. Zie ook 
Exodus 34:14-16 en Leviticus 20:5, 6.


Salomo wordt in de Schrift vele malen voorgesteld als type van Christus.


III. SLEUTELWOORD 

Het sleutelwoord is "liefste". Dat woord komt 32 maal in het Hooglied voor.


Het sleutelvers is hoofdstuk 8:6 "Sterk als de dood is de liefde".


IV. INDELING 

1. Hoofdstuk 1:1-3:5  
De bruid in het paleis van de bruidegom verheugt zich in zijn liefde en mediteert over 
hun eerste ontmoeting en scheiding.


2. Hoofdstuk 3:6-4:16  
De bruid ziet de bruidegom komend in zijn heerlijkheid en beantwoordt zijn uitnodiging 
om hem te vergezellen.


3. Hoofdstuk 5:1-6:3  
De bruid slaapt en is voor een tijd van de bruidegom gescheiden; maar tenslotte vindt zij 
hem.


4. Hoofdstuk 6:4-8:14  
Bruid en bruidegom drukken hun innige en tedere liefde voor elkaar uit.


V. DE INHOUD 

1. Koning Salomo had een wijngaard in het heuvelland van Efraïm, ongeveer 75 km. ten 
noorden van Jeruzalem (8:11).


2. Hij verhuurde die wijngaard aan een familie (8:11). De vader was waarschijnlijk dood. Er 
waren een moeder en twee zonen (1:6). Ook twee dochters: Sulammith (6:13) en een kleine 
zuster (8:8).


3. Zij was de verschoppelinge van de familie (1:5), schoon van uiterlijk, maar onopgemerkt. 
Mogelijk waren haar broers "half-broers" (1:6). Zij lieten haar zeer hard werken. Zij ont-
hielden haar alle voorrechten en lieten haar de wijngaard bewerken (1:6). Zij had geen 
gelegenheid om voor haar persoonlijke verschijning te zorgen (1:6). Zij snoeide de 
wijnstokken en zette valstrikken op voor de kleine vossen, die de wijngaard bederven (2:15). 
Zij hoedde ook de kudden (1:8). Omdat zij zo veel in de open lucht vertoefde, werd haar 
huid erg door de zon verbrand (1:5). Op zekere dag kwam een grote knappe vreemdeling tot 
de wijngaard. Het was Salomo in vermomming.
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Hij toonde belangstelling voor haar en zij schaamde zich voor haar uiterlijk (1:6). Zij houdt 
hem voor een herder en informeert naar zijn kudden (1:7). Hij antwoordt ontwijkend, maar 
spreekt ook woorden van liefde tot haar (1:8, 9 en 10) en belooft haar rijke gaven voor de 
toekomst (1:11). Hij wint haar hart en verlaat haar met de belofte dat hij op een of andere 
dag zal terugkomen. Zij droomt 's nachts van hem en soms denkt zij dat hij vlakbij is (3:1). 
Tenslotte keert hij terug in al zijn koninklijke heerlijkheid, om haar tot zijn bruid te maken 
(3:6, 7).


In dit alles vinden we een wonderlijk beeld van Christus. Eerst kwam hij incognito tot Zijn 
volk als de Herder Israëls; straks zal Hij wederkeren als de Koning-Bruidegom, om zich voor 
eeuwig met Zijn volk te verbinden. Dan zal de "Bruiloft des Lams" plaatsvinden.


VI. GEESTELIJKE TOEPASSING 

Het is ons dus duidelijk geworden dat het Hooglied de liefdesverhouding bezingt tussen de 
"meerdere" van "Salomo", Jezus Christus en Zijn aardse bruid Israël, namelijk "het gelovig 
overblijfsel".


Het boek handelt dus niet rechtstreeks over de Gemeente, die immers in het Oude 
Testament nog een "verborgenheid" was. Men kan natuurlijk wel spreken over beide, maar 
daarbij dienen wij toch niet uit het oog te verliezen dat de plaats van de Bruid in dit boek 
niet dezelfde is als van de Gemeente. De Gemeente staat nu reeds in verbinding met de 
Heer en ontvangt bewijzen van Zijn liefde en heeft volle vrede en vreugde in Hem. Maar in 
het Hooglied treedt duidelijk het verlangen naar voren naar de geliefde, waarbij duidelijk 
blijkt, dat er nog sprake is van een tijdelijke scheiding, die echter eens opgeheven zal 
worden.


Hoewel het boek niet over ons gaat, is het boek wel voor ons. Daarom is er geen enkel 
bezwaar tegen om uit het Hooglied geestelijke lessen te trekken, wat betreft de verhouding 
tussen Christus en de Gemeente, tussen de verrezen Heiland en Zijn verlosten. Het is 
trouwens de apostel Paulus zelf die een zekere overeenkomst ziet tussen de verhouding 
Christus - Gemeente en de verhouding man - vrouw. - Efeze 5:22-33. Hier volgen enkele 
geestelijke toepassingen:


1. Drie stadia in de liefde 

1) "Mijn Liefste is mijn en ik ben Zijn" - 2:16  
Dit is in het begin de overheersende gedachte van de verloste ziel. In dit 
stadium denken wij voornamelijk aan het heerlijke feit dat Christus ons 
toebehoort en dat wij in Hem gezegend zijn met elke geestelijke zegen.


2) "Ik ben mijns Liefsten en mijn Liefste is mijn" - 6:3  
Hier is het precies andersom. Het feit, dat wij Hem toebehoren, neemt de eerste 
plaats in ons gedachteleven in.
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3) "Ik ben mijns Liefsten en Zijn genegenheid is tot mij" - 7:10  
In dit stadium is de gedachte dat Christus van ons is, geheel weggevallen in de 
volmaakte zekerheid dat alles ligt opgesloten in het feit dat wij van Hem zijn.


2. Onverbrekelijke liefde koorden 

1. "Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem" - 2:16  
Christus is met ons verbonden door: 

2) het onverbrekelijke koord van Zijn eigen belofte

3) het onscheidbare koord van een eeuwig verbond

4) het gouden koord van de Goddelijke liefde

5) het beproefde koord van onze eigen ervaring


Wij zijn met Christus verbonden door:


1) het oude koord van de schepping

2) het rode koord van verlossing

3) het sterke koord van geloof

4) het nieuwe koord van onze eigen keuze


3. De duif in de kloof der steenrotsen - 2:14 

De koninklijke minnaar richt zich hier tot Sulammith met de volgende woorden:


"Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile 
plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en 
uw gedaante is liefelijk."


Lees deze woorden nu eens alsof zij komen van de gezegende lippen van Christus en 
gericht zijn tot de Zijnen. Welke diepe gedachten liggen er dan in verborgen!


1) Ons karakter  
Hij noemt ons Zijn "duif" als een symbool van vriendelijkheid, tederheid en 
reinheid (vgl. 5:2; 6:4). In onszelf zijn wij diep onwaardig en bevlekt met 
zonden, maar in Zijn ogen zijn wij schoon en liefelijk. Bekleed met Zijn 
volmaakte gerechtigheid zijn wij "aangenomen in de Geliefde". Geheiligd door 
de liefde van God, die in ons is uitgestort door de Heilige Geest, zijn wij in 
Hem onberispelijk en onbesmet geworden.


2) Onze veiligheid  
"De duif is "in de kloven der steenrotsen". Daar nestelen de rotsduiven, veilig 
voor de stormen, die de onbeweeglijke rots niet kunnen doen wankelen. De 
rots is een beeld van Christus, de "Rots der eeuwen". Wij zijn in Hem voor 
eeuwig veilig en geborgen.
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3) Onze positie  
Wij bevinden ons in "de schuilhoek van de bergwand". Wij zijn met Christus 
"gezet in de hemel" en in Hem gezegend met elke geestelijke zegen (Efeze 
2:6-7).


4) Zijn liefde voor ons  
"Toon mij uw gedaante ... uw gedaante is liefelijk". Wie denkt hier niet aan de 
tedere liefde van Christus voor Zijn Gemeente, zoals beschreven in Efeze 
5:25-27.


4. De Roos van Saron - 2:1 

"Ik ben een roos van Saron". Saron was een vruchtbare vlakte in Palestina, gelegen aan de 
Middellandse zee, ten zuiden van de berg Karmel. In de Bijbel wordt dikwijls over haar 
vruchtbaarheid gesproken. De Statenvertaling spreekt van "De roos van Saron". Hierbij 
moeten wij niet denken aan onze rozen. De planten die bedoeld worden kunnen enorm 
hoog worden, beladen met ontelbare bloemen, die met hun liefelijke geur de lucht tot ver in 
de omtrek vullen. Zo stond de vlakte van Saron vol met welriekende bloemen. De Heer 
Jezus wordt met zulk een "roos van Saron" vergeleken. Hier volgen enkele punten van 
overeenkomst:


1) De "roos van Saron" is bekoorijk voor het oog  
Jezus is bekoorlijk voor het oog des geloofs, evenals de roos voor het 
lichamelijk oog. "Alles aan Hem is gans begeerlijk" (5:16).


2) De roos van Saron verspreidt een aangename geur  
Al de genadegaven en zegeningen van de Heer zijn als de reuk, die van de 
roos van Saron, de Heere Jezus, tot ons komt. Zijn verzoeningswerk noemt 
de apostel "een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende 
reuk" (Efeze 5:2). 

3) De geur van de roos verspreidt zich tot ver in de omgeving  
De lucht op de vlakte van Saron was vervuld met die heerlijke geur van 
duizenden rozen. Zo verspreidt zich de kennis en liefde van onze Heiland 
door de gehele wereld. Zie 2 Korinthe 2:14-16. 

4) De roos van Saron was gemakkelijk te vinden  
Het was geen zeldzame of onopvallende bloem. Hij groeide in de valleien, 
voor iedereen zichtbaar en verkrijgbaar. Christus is ook voor ieder die wil te 
verkrijgen, "zonder geld en zonder prijs" (Jesaja 55:1, 6).


5) De roos van Saron moet geslagen en verbrijzeld worden om nuttig te zijn  
Sommige specerijen waren van mirre en rozenbladeren gemaakt; zelfs het 
reukwerk op het altaar werd daarvoor gebruikt. Zo is de roos dus ook een 
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beeld van het lijden van Jezus, Die om onze zonden geslagen en verbrijzeld 
moest worden (Jesaja 53:5).


5. De Lelie der Dalen - 2:1 

De Heere Jezus wordt ook een "lelie der dalen" genoemd. De lelie is een fraaie bloem, die 
wat haar vorm betreft, op een beker lijkt. Van het koperen wasvat wordt gezegd: "Haar rand 
had de vorm van een bekerrand, van een leliekelk" (2 Kronieken 4:5). In de kelk van de 
oosterse lelie wordt een vloeistof gevonden die veel lijkt op mirre. Daarom lezen wij van de 
bruidegom: "Zijn lippen zijn leliën, druipend van vloeiende mirre" (5:13). Waarom wordt de 
Heere Jezus met "een lelie der dalen'" vergeleken?


1) De lelie is een reine, zuivere bloem  
Haar witte kleur is zonder vlek of smet. Wie is reiner en heiliger en smette-
lozer dan de Heere Jezus? Hij is het "vlekkeloos Godslam". Omdat Hij rein, 
onbesmet en afgescheiden van de zondaars leefde, kan Hij voor onreinen in 
de plaats treden, hun zonden voldoen en voor hen een eeuwige gerechtigheid 
aanbrengen.


2) De lelie is een symbool van de liefde  
Zij stelt de liefde voor, wellicht om haar rein, nederig, bevallig voorkomen. Wie 
heeft meer liefde betoond dan onze Heiland? De macht van Zijn liefde dreef 
Hem naar het kruis van Golgotha om voor onze zonden te sterven. Hij heeft 
ons liefgehad met een eeuwige liefde.


3) Sommige lelies geven een kostelijke mirre  
De mirre werd gebruikt als bestanddeel voor de heilige zalfolie. Ook werd zij 
gebruikt als balsem voor de doden. Verder werd de mirre gebruikt als een 
welriekende olie. Mirre is dus iets kostelijks en koninklijks en is van grote 
waarde. Hoe kostelijk en van welke uitnemende waarde is de Heere Jezus 
voor al de Zijnen. "U dan, die gelooft, is Hij dierbaar" (1 Petrus 2:7).


4) De lelie groeide in de dalen  
Wie de lelie wilde hebben, moest afdalen van de hoogte naar de diepte. In het 
dal van ootmoed en zelfvernedering is Jezus te vinden. "Zalig de armen van 
geest". Het hart moet als de albasten kruik van Maria verbroken worden, voor 
het de geur der liefde kan uitstorten, die als kostelijke zalf de Heiland 
verheerlijkt.


5) De lelie was na haar sterven nog nuttig  
Haar droge stengels werden als brandstof gebruikt. Pas door Zijn sterven was 
Christus eigenlijk nuttig en van onschatbare waarde voor zondaars, die alleen 
door Zijn dood en opstanding het eeuwige leven vinden en gelukkig worden.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 38) 

1) Wie is de schrijver van het "Hooglied"?


2) Welke drie methoden van exegese onderscheiden we ten aanzien van dit boek?


3) Wat verstaan we onder de "herder-theorie"? Is deze theorie juist?


4) Wat is de typologische betekenis van het Hooglied?


5) Wat is het sleutelwoord en het sleutelvers?


6) Wie was Sulammith en wat weten wij van haar?


7) Noem enkele geestelijke lessen uit het Hooglied (beknopt).
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Les 39 - DE KLAAGLIEDEREN 

I. DE AUTEUR 

Hoewel de naam van de auteur niet in dit boek voorkomt, worden de Klaagliederen 
algemeen aan Jeremia toegeschreven. De Septuaginta begint het boek met de volgende 
inleiding: "En het geschiedde, aangezien Israël in de gevangenis gevoerd, en Jeruzalem 
verwoest was, dat de profeet Jeremia neerzat en weende en dit klaaglied over Jeruzalem 
aanhief."


Het boek is ongetwijfeld geschreven door een ooggetuige van de verwoesting van 
Jeruzalem door de Babyloniërs. En de profeet Jeremia is zeer zeker daarvan ooggetuige 
geweest. Bovendien zijn er veel overeenkomsten te vinden tussen dit kleine boek en de 
profetie van Jeremia. Het staat dan ook wel vast dat niemand anders dan hij de menselijke 
auteur van de Klaagliederen geweest moet zijn. 


Op de top van de groene heuvel buiten de stadsmuur, waar onze gezegende Heiland 
gekruisigd werd, bevindt zich een donkere schuilhoek, bekend als "de grot van Jeremia". 
Deze grot wordt gehouden voor de plaats waar de profeet zat en staarde naar de verwoeste 
stad en deze weeklacht van een gebroken hart uitsprak. Als dat zo is, hoe veelbetekenend 
is het dan dat de tranen van de treurende profeet over de heilige stad, gestort zijn op 
dezelfde plaats waar de verworpen Heiland zou lijden voor de zonden van diezelfde stad en 
van de gehele wereld.


II. DE INHOUD 

Het boek geeft uitdrukking van de diepe smart die in het hart van de profeet leefde over de 
verwoesting van Jeruzalem. Deze verwoesting was een rechtstreeks gevolg van de zonde 
en ongehoorzaamheid van Gods volk Israël. Zij hadden Zijn dringende oproep tot bekering 
en verootmoediging niet beantwoord, zodat het verschrikkelijke oordeel onvermijdelijk was 
geworden.


Jeremia klaagt God niet aan, als zou Hij Israël in blinde toorn hebben geslagen. Integen-
deel, hij erkent Gods gerechtigheid. In deze rechtvaardige straf omsluit God echter ook Zijn 
ontfermende liefde. Deze liefde maakte dat Zijn hart bloedde bij de verschrikkelijke aanblik 
van de diepe ellende. De smart die in het hart van God leefde over de vreselijke toestand 
waarin volk, stad en land verkeerden, vindt zijn weerspiegeling in het hart van Gods profeet.


De kern van het gedicht is het middelste gedeelte van hoofdstuk 3. Daar komen wij 5 x het 
woord "hoop" tegen. De verdrukking doet zijn vernederend werk (vs. 20). De lijder begrijpt 
de betekenis van de beproeving en roept uit: "Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik 
hopen" (vs. 21). De nieuwe hoop is in God alleen, zoals uit het verband blijkt. Dit wordt 
bevestigd aan het einde van de Klaagliederen: "Gij, o Heere, zit in eeuwigheid" (5:19). Het 
laatste gebed zal nog vervuld worden: "Vernieuw onze dagen gelijk van ouds!" (vs. 21) en 
Sion zal verheven worden onder de naties. Want hoewel Gods verbondsvolk door het vuur 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 241 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

van beproeving en vervolging gaat, toch zullen zij, gelijk de brandende braambos van 
Horeb, niet verteerd worden. Zij kunnen door de eeuwen heen de woorden van Klaag-
liederen 3:22 zingen: "Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, 
dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben."


Zij zullen niet verteerd worden, maar zij zullen bewaard worden tot Davids grootste Zoon de 
troon zal bestijgen en zal heersen in Jeruzalem. Dan zal aan hun verdrukkingen voor eeuwig 
een einde komen en zullen hun klaagliederen in jubelzang veranderen.


III. STRUCTUUR EN KENMERKEN 

Klaagliederen is wel eens genoemd: "een treurzang, geschreven op een kerkhof". Het boek 
is een klaagzang, geschreven over de verwoesting en de vernedering van Jeruzalem door 
de Babyloniërs in het jaar 587 v.Chr. Het is een uitbarsting van smart, die een zee van 
tranen in zich bergt. In de Joodse samenstelling van het Oude Testament is het één van de 
vijf "Megilloth" of "Rollen". Deze vijf zijn: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther. 
Zij worden de "rollen" genoemd, omdat elk hunner geschreven was op een rol, om gelezen 
te worden op Joodse feesten, en wel:


Hooglied op het Paasfeest

Ruth op het Pinksterfeest

Prediker op het Loofhuttenfeest

Esther op het Purimfeest

Klaagliederen op de gedenkdag van de verwoesting van Jeruzalem.


Klaagliederen zijn samengesteld uit vijf gedichten, die elk een "acrostichon" vormen. Het 
Hebreeuwse alfabet bevat 22 letters. Elk hoofdstuk van Klaagliederen bevat eveneens 22 
verzen, en elk vers begint met één van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, met uit-
zondering van het derde hoofdstuk. Dit hoofdstuk bevat namelijk 66 verzen, drie beginnend 
met A, drie beginnend met B, enz. Het laatste hoofdstuk is een beetje onregelmatig. Men 
vermoedt dat deze acrostichon-methode toegepast is om als geheugensteun te dienen.


Er zijn dus vijf klaagzangen, die samenvallen met de vijf hoofdstukken. In elke klaagzang, 
behalve de laatste, vinden we zinspelingen op de droevige verwoeste toestand van de stad, 
gevolgd door een rechtvaardiging van God voor Zijn ernstig en drastisch optreden ten 
aanzien van Zijn volk en een zinspeling op de voorbijgangers. Elk lied eindigt met een 
gebed tot de Heere, met uitzondering van het vierde; maar dat wordt weer goedgemaakt 
door het laatste, dat in zijn geheel een gebed vormt.


IV. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van dit boek is hoofdstuk 1:1:


"Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was, zij is als een weduwe geworden, zij, die 
groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden."
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Sleutelwoorden zijn:  

Sion - 15 maal (spreekt van Jeruzalem als het geestelijk centrum van het land); 

Jeruzalem - 7 maal; eenzaam - 4 maal.


V. INDELING 

1. Eerste Klaaglied	 Hoofdstuk 1

De stad voorgesteld als een Wenende Weduwe, treurend in eenzaamheid. Jeruzalem wordt 
aanschouwelijk voorgesteld als een weduwe, beroofd van haar kinderen, eenzaam zittend in 
de nacht, wenend. "Geen trooster" (vs. 2, 9, 17, 21) en "geen rust" (vs. 3) en "geen 
weide" (vs. 6).


1) De stad in haar ellende (vs. 1-7)

2) Oordelen - God gerechtvaardigd (vs. 8-11, 18)

3) Voorbijgangers - oproep tot medelijden (vs. 12-19)

4) Gebed - beroep op de Heere (vs. 20-22)


2. Tweede Klaaglied Hoofdstuk 2 
De stad voorgesteld als een Gesluierde Vrouw, thans treurend te midden van de verwoes-
tingen. Hier hebben wij een levendige beschrijving van de belegering van Jeruzalem. In dit 
tweede gedicht houdt de profeet principieel vast aan God als de Auteur en Toebrenger van 
deze vreselijke straffen.


1) De stad - belegering en verwoesting (vs. 1-14)

2) Voorbijgangers - hun hoon en spot (vs. 15-16)

3) De oordelen voorspeld (vs. 17)

4) Gebed - tot de Heere (vs. 18-22)


3. Derde Klaaglied Hoofdstuk 3 
De stad voorgesteld als, en door, de Wenende Profeet, treurend voor Jehovah, de Rechter. 
Dit wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gedichten in het Oude Testament. Dit 
gedicht verschilt van de andere daarin, dat de profeet zich vereenzelvigt met zijn volk, door 
hun ellende en smarten tot de zijne te maken. Hij doet dit expliciet vanaf vers 40. Daarbij 
sluit hij aan bij Mozes, David, Salomo en Daniël. Zij traden op als woordvoerder van het hele 
volk.


1) Stad - de profeet, een man van beproeving (vs. 1-20) - een man van hoop (vs. 21-26)

2) Oordelen (God gerechtvaardigd (vs. 27-39)

3) Beroep op het volk (vs. 40-54)

4) Beroep op de Heere (vs. 55-66)
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4. Vierde Klaaglied Hoofdstuk 4 
De stad voorgesteld als Goud, van glans beroofd, veranderd, gedevalueerd.


1) Stad - de verschrikkingen van de belegering worden geschilderd  
door een aantal tegenstellingen (vs. 1-10)


2) Oordelen - God gerechtvaardigd (vs. 11 -16)

3) Edoms wreedheid (vs. 17-20)

4) Vergelding voor Edom (vs. 21-22)


5. Vijfde Klaaglied Hoofdstuk 5 
De stad voorgesteld als een Bidder, pleitend bij de Heere. Er was geen slotgebed in het 
voorgaande hoofdstuk, maar dit is één lange, ernstige smeekbede tot Jehovah.


1) Stad ... rampspoed (vs. 1-6)

2) Zonde ... belijdenis (vs. 7)

3) Lijden (vs. 8-18)

4) Beroep op de Heere (vs. 19-22)


VI. GEESTELIJKE LESSEN 

1. "Wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heere." 
Wij kunnen dit vijfvoudige gedicht, de "Klaagliederen", niet alleen maar bestuderen als iets 
objectiefs, historisch en ver van ons verwijderd. Ongetwijfeld houdt het zich bezig met 
gebeurtenissen die in het verre verleden liggen. Maar in geestelijk opzicht bevat dit boek 
een boodschap die zeer actueel is. God is in Zijn bemoeienissen met volken en personen 
altijd Dezelfde. Een hoge roeping, die niet gepaard gaat met een waardige levenswandel, 
eindigt onvermijdelijk in diep lijden. Verkiezing betekent nimmer toegeeflijke bevoorrechting, 
noch ten aanzien van Israël, noch ten aanzien van de ware Gemeente vandaag.


Sinds de Goddelijke Zondedrager alle zonden der gelovigen droeg, straft God Zijn weder-
geboren kinderen nooit, wanneer zij zondigen. In juridisch opzicht is de zondekwestie 
volledig en definitief afgedaan. De verhouding is nu die van Vader - kind, in plaats van 
Rechter beklaagde. Toch brengen de zonden van de gelovigen ernstige kastijdingen en 
tuchtigingen over hen. Daarom mogen wij wel acht geven op Paulus' vermaning: 
"waardiglijk te wandelen der roeping, waarmede gij geroepen zijt" (Efeze 4:1). 


Tevens vinden wij hier een bevestiging van de waarheid in Hebreeën 12:6: "Want dien de 
Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt iedere zoon dien Hij aanneemt". Ook vinden wij 
hier de tedere waarheid geïllustreerd, dat God lijdt met degenen die Hij kastijdt. Dit wordt 
aanschouwelijk voorgesteld in Jeremia, die in zijn medelijden zo één met God geworden 
was, en tegelijkertijd zo één met zijn landgenoten, dat hij in zijn eigen hart een dubbele 
smart ervoer. Geen waarheid is ontroerender, dan dat God degene, die Hij op grond van Zijn 
gerechtigheid moet kastijden, liefheeft en dat Hij met hem meelijdt.
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2. Een meerdere dan Jeremia 
Wij kunnen in dit boek iemand ontdekken die meerder is dan Jeremia. De ware betekenis 
van dit boek ligt in het feit dat het ons de liefde van God voor Zijn volk, dat Hij kastijdt, 
onthult en tevens Zijn diepe smart over dat volk. Een smart, gewerkt door de Geest in het 
hart van Jeremia.


Dit boek geeft een voorafschaduwing van het klagen en wenen van de Heere Jezus over de 
naderende verwoesting van de Heilige Stad. Vergelijk Lukas 13:34; 19:41-44 met 
Klaagliederen 4:13.


3. Messiaanse betekenis 
Zoals de diepe smarten van de profeet ons herinneren aan de klachten van onze Heere Zelf, 
zo herinneren ook de smarten van Jeruzalem ons aan Zijn eigen smarten. Vele gedeelten 
zijn geladen met Messiaanse betekenis. Zie 1:12; 2:15; 3:14, 15, 19 en 30.


Deze teksten, die het lijden van Jeruzalem beschrijven, zijn tevens van toepassing op de 
Heere Jezus Christus, die voor onze zonden buiten de poort van Jeruzalem geleden heeft.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 39) 

1) Gedurende welke periode van Israëls geschiedenis werd dit boek geschreven?


2) Door wie?


3) Welke catastrofale gebeurtenis wordt in dit boek beweend?


4) Wat weet u over de samenstelling van dit boek?


5) Geef de indeling van het boek.


6) Van wie is Jeremia een type en waarom?
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Les 40 - DE PROFETISCHE BOEKEN 

Alvorens de profetische boeken afzonderlijk te behandelen, willen wij eerst een algemene 
blik werpen op het profetisch woord in zijn geheel.


I. DEFINITIE VAN PROFETIE 

De Bijbel zelf geeft ons een gezaghebbende definitie van het ambt en de functie van de 
profeet. "De Heere echter zeide tot Mozes: Zie, Ik heb u tot een god gezet over Farao; en 
Aäron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles, wat Ik u gebieden zal; ... en de 
woorden in zijn mond leggen" (Exodus 7:1; 4:15). Geen definitie kan duidelijker zijn dan 
deze. Door Goddelijke beschikking zou Mozes tegenover Farao de positie van God 
innemen, terwijl Aäron als de profeet van Mozes zou optreden en van hem de boodschap 
ontvangen, die hij aan de koning had door te geven. Aäron was dus in zijn functie "de mond 
van Mozes". Zo was de profeet "de mond van God".


II. DE BELANGRIJKHEID VAN DE PROFETIEËN 

De profetieën nemen in het Woord van God een zeer belangrijke plaats in. Bijna een derde 
gedeelte van de Heilige Schrift is profetisch. Hoe belangrijk is het dus dat wij de profetieën 
ernstig en biddend bestuderen en trachten met behulp van de Heilige Geest hun betekenis 
enigszins te verstaan. Profetie is Gods openbaring van Zijn plannen aan Zijn kinderen. Zij 
werd gegeven, niet slechts voor tijdelijk gebruik, maar voor alle eeuwen en voor alle 
mensen. Paulus verklaart:


"Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, 
opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden".  
(Romeinen 15:4)


Profetie kan alleen van God komen, want Hij alleen kent het einde vanaf het begin. Christus 
zei tot Zijn discipelen: "Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord 
heb, dat heb Ik u bekend gemaakt" (Johannes 15:15). Abraham werd "de vriend van God" 
genoemd; en toen God op weg was om Sodom te verwoesten, zei Hij: "Zal Ik voor Abraham 
verbergen, wat Ik doe?" (Genesis 18:17). Bij de bestudering van de profetische boeken 
dienen wij steeds te beseffen dat God Zich tot ons neerbuigt om ons Zijn plannen te 
ontvouwen.


"Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn 
knechten, de profeten, geopenbaard hebbe" (Amos 3:7).


III. DRIE ELEMENTEN IN DE PROFETIEËN 

We kunnen drie elementen onderscheiden in de boodschap van de profeten:
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1) De profeten hadden een boodschap voor hun tijd 
Hun uitgangspunt was altijd de soevereiniteit van God. Soms spraken zij met de stem van 
de donder, soms met de tederheid van de liefde, maar altijd spraken zij in Gods Naam en 
met Zijn gezag. Hun vlammend protest tegen dingen, die met Zijn wil in strijd waren, was 
altijd zonder compromis en absoluut zonder vrees voor de consequenties. Zij hadden 
uitsluitend de eer en de heerlijkheid van God op het oog. Het falen van Israël, om God te 
verheerlijken tegenover de omringende naties, vervulde hen met diepe smart en heilige 
passie. Maar door alles heen blijkt steeds hun rotsvaste overtuiging, dat God uiteindelijk zal 
triomferen en dat al Zijn plannen en raadsbesluiten zullen worden vervuld.


2) De profeten voorzegden toekomstige gebeurtenissen 
Een groot deel van de boodschap was voorzeggend. De voornaamste elementen van hun 
profetieën waren:


a. Het falen van Gods uitverkoren volk

b. Het daaropvolgend oordeel van God over Zijn volk

c. Gods oordeel over de omringende naties

d. De komst van de Messias en Zijn verwerping

e. Zijn wederkomst in heerlijkheid en het herstel van het uitverkoren volk

f. De oprichting van het Messiaanse Koninkrijk over de gehele aarde


3) De profetische boeken bevatten een levende boodschap voor onze tijd 
De ontmaskering en berisping van zonden en het beroep op Gods eer en heerlijkheid zijn 
vol lering voor onze tijd. De profeten veroordeelden voornamelijk afgoderij, de zonde en de 
dwaasheid van het aanbidden van "hout en steen", voorwerpen van menselijke makelij en al 
de morele ongerechtigheden die daarmee gepaard gingen. Onder vele miljoenen van het 
"Christendom" (het Rooms Katholicisme) leeft vandaag de afgoderij nog voort in de aan-
bidding van beelden en prenten, waaraan nog is toegevoegd de aanbidding van het hostie-
brood in de mis als God Zelf!


IV. DE OORSPRONG VAN DE PROFETIE LIGT IN DE MENSELIJKE NOOD 

De val van de mens in de hof van Eden leverde de eerste belofte op van de Grote Verlosser 
in de Persoon van het "Zaad der vrouw". Israëls slavernij in Egypte resulteerde in de 
roeping van Mozes. Samuël werd verwekt in de tijd dat Israël God als hun enige Koning 
verwierp. De afgoderij van de koningen van Israël bracht de profetieën van Elia en Elisa 
voort. 


Het was toen Israël van God afviel, door afgoderij, dat de grote eminente groep van 
profeten verscheen, die hun ernstige waarschuwingen uitsprak en het afvallige volk hart-
stochtelijk opwekte om zich tot God te bekeren. Petrus spreekt van "het profetische woord, 
dat zeer vast is", en vergelijkt het met "een lamp, die schijnt in een duistere plaats" (2 
Petrus 1:19) en dikwijls scheen het op zijn helderst, als de duisternis op zijn diepst was.
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V. PROFETIE ONDERSCHEIDEN VAN WAARZEGGERIJ 

Profetie is geheel iets anders dan waarzeggerij. Volgens de Schrift komt zij niet voort uit 
eigen kracht van het menselijk brein of van de menselijke geest. De oorsprong van profetie 
wordt altijd toegeschreven aan de bovennatuurlijke werking van de Geest van God op de 
geest van de profeet: "... Gelijk Hij gesproken heeft door de mond Zijner heilige profeten, 
die van het begin der wereld geweest zijn" (Lukas 1:70). De profeten wijzen elk persoonlijk 
aandeel in het ontstaan van hun boodschappen af. Zelfs de woorden waarin de boodschap 
wordt overgebracht, schrijven zij aan God toe. Bijna onveranderlijk laten zij hun boodschap 
voorafgaan door uitdrukkingen als deze: "Alzo zegt de Heere ..."; "Het Woord des Heeren 
kwam tot mij ...


De uitspraak van de apostel Petrus is in dit opzicht beslissend en definitief:


"Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de 
profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."  
2 Petrus 1:20-21


God zei tot Jeremia: "Zie, Ik geef Mijn Woorden in uw mond" (1:9) en tot Ezechiël: "Gij zult 
Mijn woorden tot hen spreken". (2:7). De waarzegger en valse profeet spreken "een leugen-
gezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart" (Jeremia 14:14; 23:16).


De waarzeggerij geeft voorspellingen van allerlei onderwerpen en dingen, zonder rekening 
te houden met de Goddelijke heerschappij of Gods doeleinden der genade. Zij weet niets 
van Christus en wil ook niets van Hem weten. Zij heeft geen morele grond en dient ook 
geen enkel moreel doel, maar is het resultaat van een nieuwsgierig en ongoddelijk blikken in 
de toekomst.


Profetie daarentegen is nimmer gegeven als een wonder op zichzelf, of als op zichzelf 
staand, maar altijd in verband met en direct gericht op het Koninkrijk van God. Het kondigt 
niets aan dat niet op één of andere wijze in verband staat met Zijn groot en wonderbaar 
heilsplan. Het voorwerp en middelpunt van alle profetie is de Heere Jezus Christus en Zijn 
Verlossing.


"Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die 
geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; onderzoekende, op welken of 
hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren ge-
tuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 
Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze 
dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd 
hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen 
de engelen begerig zijn in te zien." 1 Petrus 1:10-12


(Zie ook Handelingen 26:22, 23 en Openbaring 19:10)
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VI. HET PERSPECTIEF VAN DE PROFETIEËN 

In het voorzeggen van de toekomstige gebeurtenissen gelijkt de profeet op een reiziger die 
op grote afstand een bergketen waarneemt. Het perspectief van die keten is sterk verkort; 
op afstand lijkt het of er maar één bergrug is. Maar als de reiziger dichterbij komt, ziet hij de 
ene keten achter de andere. Bergtoppen, die zich op dezelfde afstand van hem schenen te 
bevinden, blijken kilometers achter elkaar te liggen.


Zo is het ook met de profetie. De profeet ziet de toekomst in perspectief. Hij heeft geen 
idee welke onmetelijke afstanden van tijd de ene gebeurtenis van de andere scheiden. 
Christus' eerste komst in vernedering en Zijn tweede komst in heerlijkheid worden dikwijls 
gezien, alsof zij één gebeurtenis waren. Hij was zich niet bewust hoeveel eeuwen er nog 
moesten verstrijken alvorens de Koninkrijken van deze wereld zouden worden de 
Koninkrijken van onze Heere en van Zijn Christus. Er bestaat niet zo iets als tijd voor Hem, 
Die de Koning der eeuwigheid is, en voor wie één dag is als duizend jaren en duizend jaren 
als één dag. Het is geen wonder dat de profeet in Zijn tegenwoordigheid elk gevoel van tijd 
verloor en de dingen zag in het licht van de eeuwigheid.


VII. DE UITLEGGER VAN DE PROFETIEËN 

Het is zonder meer duidelijk dat de profeten heel dikwijls hun eigen profetieën zelf niet 
begrepen hebben. Dat blijkt reeds uit het gedeelte, hierboven aangehaald (1 Petrus 
1:10-12), maar ook uit vele andere Schriftplaatsen (Daniël 7:28; 8:15-27; 10:7-15;

Openbaring 1:17; 7:13, 14; 17:6).


Hieruit volgt dus, dat de woorden hen gegeven zijn. De profetieën vormen een onomstotelijk 
bewijs van de inspiratie van de Bijbel. Om de profetieën te begrijpen, moeten we het princi-
pe van uitlegging volgen, zoals dat altijd wordt toegepast in het Nieuwe Testament, dat de 
Bijbel een organische éénheid is en Christus tot middelpunt heeft. Bij het onderzoek van het 
profetisch woord moeten wij ons afhankelijk stellen van de Geest van God. De Heilige Geest 
is niet alleen de inspirator, maar ook de enige betrouwbare Uitlegger van de profetieën.


Het is een algemeen gezegde dat de geschiedenis de verklaarder is der profetieën en dat 
wij moeten wachten op hun vervulling om ze te kunnen begrijpen. Dit standpunt verwart de 
uitlegging met de bevestiging. Als het profetisch woord alleen kan worden begrepen, nadat 
het vervuld is, hoe kan het dan voor ons zijn "een licht, dat schijnt in een duistere plaats" 
De profetieën zijn bedoeld voor heel Gods volk. Maar niet iedereen kent de wereldgeschie-
denis; daarom is de geschiedenis niet de enige uitlegger van de profetieën. Bovendien 
verweet onze Heiland Zijn discipelen dat zij niet begrepen hadden wat de profeten gezegd 
hadden over de dingen die met Hem geschieden moesten!


"O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken 
hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En 
begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, 
hetgeen van Hem geschreven was" (Lukas 24:25-27).
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Op even duidelijke wijze is Zijn tweede komst voorspeld. Wij zouden hetzelfde verwijt 
verdienen, als wij niet naar deze gebeurtenis zouden uitzien en Zijn komst verwachten. 
"Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen 
komen" (Mattheüs 24:42, 44). Onze Heer verklaart ook dat het Joodse volk Hem had 
moeten herkennen uit de bestudering van hun eigen profeten:


"Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! 
Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw 
vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle 
zijden benauwen; En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen 
in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking 
niet bekend hebt" (Lukas 19:42-44).


En Stefanus zei:

"Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen 
Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet 
vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des 
Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt".  
(Handelingen 7:51, 52)


En Paulus verklaarde eveneens:

"Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de 
stemmen der profeten, die op elke sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, 
vervuld" (Handelingen 13:27, 40, 41).


VIII. TOEVAL IN DE VERVULLING DER PROFETIEËN UITGESLOTEN 

De verschillende gebeurtenissen, geprofeteerd in de Schriften betreffende de bestemming 
van het Joodse volk of die van de omringende naties, zijn gegeven met zoveel nauwkeurig-
heid en verscheidenheid van detail, dat de waarschijnlijkheid van een toevallige vervulling 
tot een minimum is gereduceerd. De profetieën betreffende Christus Zelf zijn boven alle 
andere zo definitief, en er worden daarbij zoveel bijzonderheden gegeven, dat de waar-
schijnlijkheid van vervulling buiten Gods voorkennis om, en als een kwestie van toeval, 
gereduceerd is tot een fractie, te klein om in cijfers uit te drukken.


IX. VOORBEELDEN VAN VERVULDE PROFETIE 

Het gehele werk der verlossing werd in hoofdlijnen aangegeven in die eerste voorspelling, 
welke Adam hoorde uit de mond van God Zelf (Genesis 3:14-16). Noach schetste in drie 
geïnspireerde uitspraken de grote lijnen van de menselijke geschiedenis (Genesis 9:25-27). 
Het tiende hoofdstuk bevat een overzicht van de verspreiding van het menselijk ras, dat in 
volmaakte overeenstemming is met de jongste theorieën van de etnologie (volkenkunde).


Aan Abraham werd geopenbaard de geschiedenis van het nageslacht van zijn twee zonen 
Ismaël en Izak; de jaren van verdrukking van zijn nakomelingschap in Egypte; de zegen van 
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alle volkeren door zijn Zaad, enz. Abraham, Jakob en Mozes hebben allen de dag van de 
Heere Jezus Christus gezien en zij hebben zich verblijd (Johannes 8:56). Jesaja en Jeremia 
openbaarden niet alleen de nabij-zijnde oordelen en verlossingen van Israël, maar ook de 
toekomende verzoening.


De visioenen van Daniël geven niet alleen een uitgebreid, maar ook een ordelijk en samen-
hangend profetisch verslag van overheersende gebeurtenissen vanaf zijn eigen dag tot aan 
het einde aller dingen; een wereldgeschiedenis in miniatuur! De val van Belsazar, de 
opkomst van Kores, zijn veroveringen, de grootheid van zijn rijk; zijn opvolgers Cambyses, 
Smerdis en Darius; het karakter, de macht en het gedrag van Xerxes; de wonderbare 
heldendaden van Alexander de Grote, zijn plotselinge dood en de verdeling van zijn rijk; de 
regeringen van de Ptolemaeën en Seleuciden, het karakter en de veroveringen van het 
Romeinse Rijk; de verwoesting van Jeruzalem door Titus; de ondergang en de splitsing van 
het Romeinse Rijk; de wrede vervolgingen van Gods heiligen; al deze, en vele andere 
dingen, werden voorspeld door Daniël, de "zeer beminde man".


De "lasten" van de latere profeten betreffen behalve Juda en Efraïm: Syrië, Egypte, Edom, 
Tyrus, Sidon, Moab, Palestina, Kedar, Elam, Babylon, Gog en Magog, enz.


X. VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE HET JOODSE VOLK 

1. Hun verwerping van Christus voorspeld 
"Israëls Verlosser ... aan Welken het volk een gruwel heeft." (Jesaja 49:7)

"Hij was veracht ... en wij hebben Hem niet geacht." (Jesaja 53:1-3)


2. Hun verwerping van Christus zou lang voortduren 
"Hoe lang Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner

zij" (Jesaja 6:9-12).  
"Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan" (Romeinen 11:25).

De Jood bevestigt door zijn verwerping van de Messias de uitspraken van Hem, Die hij 
verwerpt.


3. De Romeinen zouden gebruikt worden voor de kastijding van Israël 
"De Heere zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een 
arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan; een volk, stijf van aangezicht"  
(Deuteronomium 28:49, 50) (Zie ook Jeremia 5:15). Hoe letterlijk hebben de Romeinen de 
details van deze voorspelling vervuld! In plaats van een van de omringende naties te zijn, 
die in het verleden zo vaak waren gebruikt tot kastijding van Israël, kwamen zij "van verre". 
In plaats van de nauwe verwantschap tussen de taal van de naburige naties en de 
Hebreeuwse taal, was de taal van de Romeinen voor hen volkomen vreemd en onbekend. 
De Romeinse adelaar - "gelijk als een arend vliegt" - was een hun welbekend embleem. Zij 
zijn "Een volk, stijf van aangezicht, dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch 
den jonge genadig zijn" (Deuteronomium 28:50). De genadeloze wreedheid van de 
Romeinen ten tijde van de val van Jeruzalem, is met geen woorden te beschrijven.  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(En toch zijn dezelfde profetieën nog van toepassing op andere heidenen in de dagen van 
de "Grote Verdrukking").


4. Zij zouden in schepen teruggevoerd worden naar Egypte 
"De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen" (Deuteronomium 28:68). Van hen 
die de verwoesting van Jeruzalem overleefd hebben, werden allen die boven de 17 jaar 
waren naar de Egyptische mijnen gezonden, waar zij dag en nacht zonder onderbreking 
moesten werken, totdat zij er dood bij neervielen.


5. De steden van Israël zouden belegerd worden 
"Het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op 
welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw 
ganse land, dat u de Heere, uw God, gegeven heeft" (Deuteronomium 28:52). De verovering 
van het land van Israël door de Romeinen was, in tegenstelling met voorgaande oorlogen, 
bijna altijd een oorlog van belegeringen.


6. De methode van aanval 
"Totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet" (Deuteronomium 
28:52). De sterkste muren vielen voor de verschrikkingen van de Romeinse stormram.


7. De verschrikkingen van de hongersnood 
"Gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren" (Deutero-  
nomium 28:53; Jeremia 19:9). Letterlijk vervuld tijdens de belegering van Jeruzalem.


8. Zij zouden met weinigen overblijven 
"Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels, en 
gij zult weggerukt worden uit het land, dat gij in bezit gaat nemen" (Deuteronomium 28:62, 
63; Jeremia 4:27). Vele honderdduizenden Joden werden gedood gedurende de oorlog, 
behalve degenen, die omkwamen door honger, ziekte en vuur; en behalve de menigten, die 
gevankelijk werden weggevoerd.


9. Hun universele verstrooiing 
"De Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het 
andere" (Deuteronomium 28:64; Hosea 9:17) De Jood wordt vandaag in ieder land 
gevonden, van Noord tot Zuid en van Oost tot West.


10. Zij zouden worden bewaard als volk 
"En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet 
verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn 
verbond met hen; want Ik ben de Heere, hun God!" - (Leviticus 26:44; Jeremia 30:11;

46:28). Hun voortbestaan, hun nationale onsterfelijkheid, is het grote wonder van de 
wereldgeschiedenis en een onoplosbaar raadsel voor de geleerden.
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11. Hun isolatie en afzondering 
"Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden".
(Numeri 23:9) Noch hun geneigdheid tot afgoderij, noch verdrukking en vervolging konden 
het Joodse volk vermengen met de heidenen, waaronder zij leefden.


12. Zij zouden geen rust hebben 
"Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; 
want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en matheid der 
ziel. En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van 
uw leven niet zeker zijn" (Deuteronomium 28:65-67; Amos 4:2). Hoe letterlijk zijn deze woor-
den vervuld in het verschrikkelijke dat het Joodse volk is overkomen, tot op de huidige dag.


13. Zij zouden worden beroofd van centrale regering en tempel. 
"Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, 
en zonder offer ..." (Hosea 3:4) Deze woorden zijn vervuld, ondanks de moeizame pogingen 
der Joden om onder hen één of ander centraal gezag te handhaven. Het volgende vers 
verklaart: "Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, 
en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in 
het laatste der dagen" (Hosea 3:5).


Als de profetieën betreffende het oordeel over Israël zo letterlijk in vervulling zijn gegaan, 
kunnen wij dan nog betwijfelen dat de profetieën betreffende de zegeningen van Israël even 
letterlijk vervuld zullen worden?


"Hoort des Heeren woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: 
Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder 
zijn kudde" (Jeremia 31:10).


"Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun 
land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare 
plaatsen des lands" (Ezechiël 34:11-13; Jeremia 30:3).


XI. VERVULDE PROFETIEËN BETREFFENDE OMRINGENDE VOLKEN 

1. Tyrus - Ezechiël 26:7-11 
Na de beschrijving van de wraak die de koning van Babel zou nemen op Tyrus, vervolgt de 
profeet: "... en uw stenen, en uw hout, en uw stof zullen zij in het midden der wateren 
werpen ... gij zult niet meer gebouwd worden" (Ezechiël 26:12-14).


Voorafgaande aan de val van hun oude stad, hebben de inwoners van Tyrus het grootste 
deel van hun schatten overgebracht naar een eiland dat in hun bezit was, ongeveer 750 
meter van de kust. Geen poging werd gedaan om de oude stad te herbouwen, nadat het 
Babylonische leger zich had teruggetrokken, maar de ruïnes bleven staan. Toen Alexander 
de Grote kwam en de burgers weigerden hun stad aan hem over te geven, besloot hij een 
stevige dam in de zee te bouwen, om haar zo in te kunnen nemen. Elk overblijfsel van de 
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oude stad werd neergehaald en in de zee geworpen, en de vraag naar materiaal was zo 
groot, dat zelfs het kleinste stofje schijnt te zijn geschraapt van de oude bodem. 


Ofschoon eeuwen waren voorbijgegaan, nadat het woord was gesproken, werd het letterlijk 
vervuld. De stad werd nimmer herbouwd en de plaats waar zij zich eens bevond, bleef tot 
de huidige dag "een gladde steenrots" (Ezechiël 26:4, 14).


2. Sidon - Ezechiël 28:20-23 
Van de naburige stad Sidon is eenzelfde lot voorzegd. "Zie, Ik wil aan u, o Sidon! en zal in 
het midden van u verheerlijkt worden; en zij zullen weten, dat Ik de Heere ben, als Ik ge-
richten in haar zal hebben geoefend, en in haar geheiligd zal zijn. Want Ik zal de pestilentie 
in haar zenden, en bloed op haar straten, en de verslagenen zullen vallen in het midden van 
haar, door het zwaard, dat tegen haar zal zijn van rondom" (Ezechiël 28:22, 23).


Geen oordeel van vernietiging werd uitgesproken over Sidon, maar er zou een vreselijk 
bloedbad in haar plaats hebben. Dit is maar al te zeer werkelijkheid geworden in de 
gruwelen die over het ongelukkige land gekomen zijn. Onder de Perzen staken 400.000 
burgers hun huizen in brand en kwamen liever in de vlammen om, dan zich te onderwerpen. 
Telkens weer vloeide er bloed in haar straten, zelfs nog in 1840, toen de plaats werd 
veroverd door admiraal Napier. Maar Sidon (de naam is nu Saïda) bestaat nog steeds en telt 
vandaag circa 200.000 inwoners.


Als de profetieën betreffende Tyrus en Sidon omgekeerd waren, hoe onvolledig zou dan de 
weerlegging van Ezechiëls aanspraak geweest zijn dat hij het Woord des Heeren sprak.


XII. VERVULLING VAN PROFETIEËN BETREFFENDE CHRISTUS 

Vele profetieën betreffende het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van 
Christus zijn op de meest letterlijke wijze in vervulling gegaan. "Het getuigenis van Jezus is 
de geest der profetie" (Openbaring 19:10). "In de boekrol is over Mij geschreven" (Psalm 
40:8). Er is slechts één boek en slechts één Persoon waarop deze woorden van toepassing 
zijn.


Een volmaakt beeld van de Messias, Die komen zou, is voor ons getekend in al zijn 
bijzonderheden in de profetieën van het Oude Testament. Een volmaakt beeld van Zijn leven 
is gegeven in de historische verslagen van het Nieuwe Testament. Leg deze twee portretten 
naast elkaar en u zult zien dat zij volkomen met elkaar corresponderen. Er kan geen geheim 
overleg tussen de schrijvers geweest zijn, want zij zijn gescheiden door het stilzwijgen van 
400 jaar. Het Oude Testament geeft een portret van Degene, Die gekomen is. De hand die 
deze beide portretten getekend heeft, moet Goddelijk geweest zijn. Deze onweerlegbare 
conclusie is tweevoudig: het leidt ons tot


1) de aanvaarding van de profetische Schriften als geïnspireerd; en tot

2) de aanvaarding van de historische Christus, in Wien al deze stralen samenkomen.
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Hieronder geven wij een beknopt overzicht van de profetieën betreffende Christus in het 
Oude Testament, die vervuld zijn in het Nieuwe Testament. (Er zijn meer dan 300 profetieën, 
die Zijn eerste komst in de wereld voorspelden).


	 OUDE TESTAMENT	 NIEUWE TESTAMENT


1. ZIJN VOOR-BESTAAN Micha 5:1-2	 Johannes 1:1, 2	 

	 Jesaja 9:5 t/m 7	 Johannes 8:58 

2. ZIJN GEBOORTE	 Jesaja 7:14	 Mattheüs 1:18-25

Wonderlijk, geboren uit een maagd


3. ZIJN NATUUR God-Mens 	 Jesaja 7:14	 Lukas 1:26-33

	 Jesaja 9:5, 6	 Johannes 10:10


4. ZIJN AFSTAMMING 
a. Zoon van God	 Psalm 2:7	 Mattheüs 3:17  

	 	 Johannes 1:84

b. Een Hebreeër	 Deuteronomium 18:15	 Mattheüs 1:1

c. Zoon des Mensen (= "Adam")	 Psalm 8:5; Daniël 7:13	 82 x in het N.T.

d. Afstammeling van Jakob	 Numeri 24:17	 Lukas 1:33

e. Afstammeling van Juda	 Micha 5:1, 2	 Mattheüs 1:1, 2  

	 	 Openbaring 5:5

f. Afstammeling van David	 Jeremia 23:5, 6	 Mattheüs 1:1


Afstammeling van David door de lijn van Nathan, Lukas 3.

Erfgenaam van David door de lijn van Salomo, Mattheüs 1.


5. ZIJN NAMEN EN TITELS 
a. Zoon van God	 Psalm 2:7	 Lukas 22:70; Hebreeën 1:8

b. Heere	 Psalm 110:1	 Lukas 2:11; Handelingen 9:17

c. Immanuël (God met ons)	 Jesaja 7:14	 Mattheüs 1:23; Titus 2:13  

	 	 Johannes 20:28

d. De Eerste en de Laatste	 Jesaja 44:6	 Openbaring 22:12, 13, 16


6. ZIJN AMBTEN 
a. Profeet	 Deuteronomium 18:15	 Johannes 7:40

b. Priester	 Psalm 110:4	 Hebreeën 5:5, 6; 3:1, 2

c. Koning	 Zacharia 9:9; 	 Mattheüs 21:4-9  

	 Psalm 2:6	 Openbaring 11:15

d. Rechter	 Jesaja 33:22	 2 Timotheüs 4:1
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7. GELOOFSBRIEVEN VAN DE MESSIAS 
a. Voorgegaan door een heraut 	 Maleachi 3:1	 Johannes 1:23  

	 Jesaja 40:3	 Mattheüs 11:10

b. Werker van wonderen	 Jesaja 35:5, 6


1. Ogen van blinden geopend	 	 Johannes 9:6-11

2. Oren van doven geopend	 	 Markus 7:33-35

3. Lammen zullen springen	 	 Johannes 5:5-9

4. Stommen zullen spreken	 	 Mattheüs 9:32, 33

5. Doden opgewekt	 	 Johannes 11:43, 44


8. TWEE KOMSTEN VAN DE MESSIAS EN DE TUSSENLIGGENDE PERIODE 
a. Eerste komst	 Jesaja 53	 Markus 15:12-14  

In nederigheid en verworpen 	 Jesaja 53:3	 Filippenzen 2:5-9  
	 	 Mattheüs 27


b. Tussenliggende periode 	 Psalm 110:1; Micha 5:2	 Lukas 21:24

c. Tweede komst in heerlijkheid 	 Zacharia 14:4-9	 2 Thessalonicenzen 1:7


	 	 Openbaring 11:15

1. Verheerlijkt, doorboord	 Zacharia 12:9, 10	 Johannes 19:34

2. Aangenomen door Zijn volk 	 Jesaja 25:6-9	 Mattheüs 23:39


9. DOEL VAN DE TWEE KOMSTEN 
a. Eerste komst - (Ver)Losser	 Leviticus 17:11	 Hebreeën 9:22  

	 Jesaja 53:10	 1 Petrus 2:24; Titus 2:14	 

b. Tweede komst - Koning	 Zacharia 14:9-11	 Openbaring 11:15


10. WIJZE VAN DE TWEE KOMSTEN 
a. Eerste komst - als een Kind 	 Jesaja 9:5a	 Lukas 2:7, 11

b. Tweede komst - als Zoon	 Jesaja 9:5b; Daniël 7:13, 14	 Openbaring 1:7


11. TIJD VAN DE TWEE KOMSTEN 
A. Eerste komst  

Na de 69 jaarweken	 Daniël 9:24-26

B. Tweede komst


c. Na 70 jaarweken	 Daniël 9:24

d. Na Jakobs benauwdheid 	 Jeremia 30:7-10	 Mattheüs 24:29

e. Voor Israëls herstel	 Jesaja 11:11,12  

	 Amos 9:14,15 	 Romeinen 11:26, 27


12. RESULTAAT VAN DE TWEE KOMSTEN 
A. Eerste komst 	  

Israël verwerpt zijn Messias; 	 Deuteronomium 28:64, 65	 Mattheüs 24:2  
wordt verstrooid onder de 	 Jesaja 6:9-12  
volken; Jeruzalem verwoest 	 Hosea 3:4,5
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De uitroeping van de Gemeente 	 	 Romeinen 11:15  
als "volk voor Zijn Naam"	 	 Handelingen 15:14	
	 


B. Tweede komst 
(A) Voor de Gemeente	 	 1 Thessalonicenzen 4:13-18  
Opname en verheerlijking 	 	 1 Korinthe 15:51-54


(B) Voor Israël 
a. Rouwklagen	 Zacharia 12:10	 Openbaring 1:7

b. Bekering	 Jeremia 3:20-23 	 Handelingen 5:31  
	 Jesaja 53:1-9	 

c. Reiniging	 Zacharia 13:1	 Handelingen 5:31

d. Bevrijding van Israël	 Zacharia 14:1-4	 Romeinen 11:26

e. Juda en Israël verenigd	 Ezechiël 37:19, 22, 24	 Openbaring 7:4-8

f. Israël herverzameld in Kanaän	 Jesaja 11:11, 12	 Romeinen 11:26

g. Israël tot een universele zegen	 Zacharia 8:13	 Romeinen 11:12-15


(C) Voor de wereld

a. Vernietiging der heidense 	 Zacharia 12:1-9	 Openbaring 16:13-16  
wereldmachten 	 Jesaja 10:28-32	 Openbaring 19

b. Het oordeel der volkeren	 Joël 3:12-14	 Mattheüs 25:31-46	 

c. Het binden van Satan	 	 Openbaring 20:1-3

d. Herstel van Davids troon	 2 Samuël 7:12-17	 Lukas 1:31-33  
	 Psalm 89, Hosea 3	 Handelingen 15:16

e. Oprichting Messiaanse Vrederijk	 Jesaja 11:1-10	 1 Korinthe 15:25

	 Daniël 2:44,45; Psalm 2	 Openbaring 20


13. VERRAAD, DO0D EN BEGRAFENIS 
Verraden door een vriend	 Psalm 41:10	 Mattheüs 26:14, 15

Vals beschuldigd	 Psalm 35:11	 Mattheüs 26:59, 60

Bespuwd	 Jesaja 50:6	 Mattheüs 26:67

Stom voor beschuldigers	 Jesaja 53:7	 Mattheüs 27:12

Doorboord	 Psalm 22:17	 Lukas 23:33  
	 	 Johannes 19:33, 34

Bespot	 Psalm 22:8, 9	 Mattheüs 27:41, 43

Door God verlaten	 Psalm 22:2	 Mattheüs 27:46

Zijn beenderen niet gebroken 	 Psalm 34:21	 Johannes 19:33, 36

Zijn dood	 Jesaja 53:5	 1 Petrus 2:24;  
	 	 Titus 2:14

Een bereidwillig offer	 Psalm 40:9	 Johannes 10:17

Door Zijn discipelen verlaten	 Zacharia 13:7	 Mattheüs 26:31

Voor 30 zilverlingen verkocht 	 Zacharia 11:12, 13	 Mattheüs 26:15; 27:7

Gal te drinken gegeven	 Psalm 69:22	 Mattheüs 27:34

De kleding verdeeld en verloot 	 Psalm 22:19	 Johannes 19:23, 24
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Met de overtreders geteld	 Jesaja 53:9	 Mattheüs 27:38

Zijn zijde doorstoken	 Zacharia 12:10	 Johannes 19:34-37

Begraven met de rijke	 Jesaja 53:9	 Mattheüs 27:57-60


14. ZIJN OPSTANDING	 Psalm 16:10	 Mattheüs 28:5,6

	 	 Lukas 24:1-7

	 Jona 1:17	 Mattheüs 12:39, 40


15. ZIJN HEMELVAART	 Psalm 110:1	 Lukas 24:50-53

	 Psalm 68:19	 Johannes 3:13; Efeze 4:9


16. ZIJN WEDERKOMST 
1. Persoonlijk	 Jesaja 62:11	 Handelingen 1:11

2. Zichtbaar	 Zacharia 14:4	 Openbaring 1:7

3. Met macht en heerlijkheid 	 Jesaja 59:19	 Mattheüs 24:30

4. Aangekondigd door Elia	 Maleachi 3:1	 Mattheüs 17:10, 11

5. Als Koning der koningen	 Jesaja 2:1-5	 Openbaring 20:1-6  

	 Micha 4:1-8


XIII. DE GEMEENTE VERBORGEN IN DE PROFETIEËN 

De Gemeente wordt in de profetische boeken niet expliciet geopenbaard. De aardse dienst, 
de dood, opstanding en wederkomst van Christus, zijn onderwerpen die in het "profetisch 
woord" behandeld worden. Maar Zijn doel, om gedurende Zijn verwerping door Israël een 
Gemeente uit de volkeren te vergaderen, was aan de oudtestamentische profeten niet 
geopenbaard. Dat was voor hen een "verborgenheid". Zie Efeze 3:3-10. Het was de Heere 
Jezus Zelf, Die in Mattheüs 16:18 voor de eerste maal openlijk sprak over de bouw van Zijn 
Gemeente. De profetische boeken zijn weliswaar voor ons geschreven, maar zij handelen 
niet expliciet en rechtstreeks over ons.


XIV. BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET LEZEN VAN DE PROFETISCHE BOEKEN 

1. Enige fundamentele kennis van de Israëlitische en Joodse geschiedenis is absoluut 
noodzakelijk om de uitspraken van de profeten te kunnen begrijpen.


2. Ook dienen wij iets te weten van de politieke en godsdienstige toestanden, die heersten 
in de tijden waarin de profeten optraden. Daartoe dienen wij zorgvuldig de geschiedenis van 
de koningen, die in een bepaalde periode regeerden, te lezen in de boeken der Koningen en 
Kronieken. Het eerste vers van Jesaja geeft ons bijvoorbeeld de namen van de vier 
koningen, die regeerden tijdens de dienst van de profeet Jesaja. Door de boeken 1 en 2 
Koningen op te slaan en de verslagen van hun regeringen te lezen, kunnen wij ons een idee 
vormen van de boosheden die bestonden en waartegen Jesaja ageerde.


3. Bedenk dat de uitspraken van de profeten voor het merendeel gericht waren op vier 
punten in de geschiedenis:
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1) hun eigen tijd,

2) de Babylonische ballingschap;

3) de komst van de Messias en

4) het Messiaanse (duizendjarig) vrederijk.


Het is alsof de profeet zich op een hoge bergtop bevond en van daaraf blikt in de toekomst 
en spreekt over wat hij ziet. Soms schijnt zijn blik gericht te zijn op zonden die in zijn tijd 
heersten. Vervolgens zal hij zijn blik werpen op de dag waarop het volk uit het land zal 
worden weggevoerd in Babylonische ballingschap. Daarna schijnt hij verder te blikken in de 
toekomst en spreekt hij over hun Messias. En soms blikt hij nog weer verder in de toekomst 
en spreekt hij over een heerlijke tijd van herstel en vrede over de gehele wereld.


Om de ware betekenis van de woorden van een profeet te begrijpen, moeten wij in elke 
persoonlijke uitspraak vaststellen op welke van deze vier gebeurtenissen hij zinspeelt. De 
taal van de profeet geeft dat soms al aan. De taal van Jesaja 53 kan bijvoorbeeld alleen 
maar betrekking hebben op de Messias. Lees Jesaja 53 en stel vast op welke van deze vier 
punten in de geschiedenis de profeet zinspeelt.


4. De profeten stellen Christus voor in een tweevoudig karakter: de lijdende Messias, zoals 
in Jesaja 53 en de heersende Messias, zoals in Jesaja 11. Deze tweevoudigheid, het lijden 
en de heerlijkheid, de zwakheid en de kracht, was voor de profeten zelf een onoplosbaar 
raadsel (zie 1 Petrus 1:8-12). De oplossing van dat raadsel ligt, zoals het Nieuwe Testament 
duidelijk maakt, in de twee komsten van Christus: de eerste komst om te verlossen door 
lijden en de tweede komst om te regeren in heerlijkheid. De lange interval tussen deze twee 
komsten was de profeten niet geopenbaard. Voor hen leek het alsof Zijn lijden en Zijn 
heerlijkheid gelijktijdig plaatsvonden.


XV. DE BESTUDERING VAN DE PROFETISCHE BOEKEN 

U dient elk boek langzaam en nauwkeurig (liefst hardop!) te lezen en de onderwerpen die de 
profeet behandelt, afzonderlijk te noteren en daaronder het hoofdstuk en vers.


Voorbeeld: Jeremia begint te spreken over zichzelf. Dat geeft ons het eerste hoofd: 
"Jeremia". Onder dat hoofd kunnen wij alles noteren wat de profeet in zijn boek over 
zichzelf zegt. Vervolgens worden zekere koningen genoemd: elk van deze namen vormen 
weer een hoofd voor notities. In 1:15 worden "Koninkrijken van het Noorden", "Jeruzalem" 
en "Juda" genoemd. Op deze wijze kunnen wij het boek in zijn geheel doorlezen. 


Als wij dat gedaan hebben, dan zijn wij klaar voor de onderwerpsbestudering van het boek. 
Wat zegt de profeet over elk van zijn onderwerpen? Wat zegt hij over zichzelf? Wat van 
Jojakim? Wat van Zedekia? Wat van de Koninkrijken van het Noorden? Wat van Jeruzalem?, 
enz., enz. U zult ontdekken, dat de vragen voor zelfstudie bedoeld zijn om uw kennis 
aangaande deze dingen te testen.
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XVI. INDELING DER PROFETISCHE BOEKEN 

Het Oude Testament bevat zestien profetische boeken. De verdeling in "Grote" en "Kleine 
Profeten" (zoals in onze Bijbel) is onwetenschappelijk en misleidend. 


Omdat de ballingschappen van Israël en Juda het voornaamste onderwerp zijn van de 
oudtestamentische profeten, kunnen wij ze het best verdelen in profeten van:


1. vóór de ballingschap

2. tijdens de ballingschap

3. ná de ballingschap.


Daarnaast kunnen we ze nog weer onderverdelen in profeten van Israël (10-stammenrijk) en 
profeten van Juda (2-stammenrijk) als volgt:


Voor de ballingschap Tijdens de ballingschap Na de ballingschap 

A. Profeten van Israël - (10-stammenrijk) 
Jona	 Ezechiël

Amos

Hosea


B. Profeten van Juda - (2-stammenrijk) 
Obadja	 Daniël	 Haggai

Joël	 	 Zacharia

Jesaja	 	 Maleachi

Micha

Nahum

Habakuk

Zefanja

Jeremia


DE PROFETISCHE BOEKEN 

I) DE PROFETEN VAN VÓÓR DE BALLINGSCHAP 

De profeten van vóór de ballingschap, beginnende met Obadja tijdens de regering van 
Athalia, omvatten een periode van ongeveer 230 jaren - van ongeveer 840 v. Christus tot 
ongeveer 609 v. Christus.


 Gedurende deze periode werd het Samaritaanse- of tien-stammenrijk (door de profeten 
"Israël" of "Efraïm" genoemd, of zelfs "Jozef" of "Izak"), verwoest. De gehele periode 
kenmerkte zich door toenemend ongeloof, door verregaande afgoderij en door vele ver-
drukkingen als gevolg van de kastijdende hand van God. De opwekkingen in Juda onder 
Uzzia, Hizkia en Josia - deels godsdienstig, deels politiek - blijken oppervlakkig geweest te 
zijn en nimmer wortel geschoten te hebben in het geweten en het geloof van het volk.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 40) 

1) Beschrijf de functie en het ambt van een oudtestamentische profeet.


2) Welke drie elementen kunnen wij in de boodschap der profeten onderscheiden?


3) Waarin vindt de profetie zijn oorsprong? Noem enkele voorbeelden.


4) Werden de profeten letterlijk geïnspireerd? Hoe kunt u dat met voorbeelden aantonen?


5) Wat verstaan wij onder profetisch perspectief?


6) Noem enkele profetieën betreffende Israël, die reeds vervuld zijn.


7) Noem enkele profetieën betreffende Israël, die nog niet vervuld zijn.


8) Noem enkele profetieën betreffende leven, sterven, opstanding, hemelvaart en 
wederkomst van Christus.


9) Waarom is "toeval" bij de vervulde profetieën uitgesloten?


10) Komt de Gemeente in de profetieën voor?


11) Op welke vier punten in de geschiedenis zijn de profetische uitspraken gericht?


12) Hoe kunnen wij de profetische boeken indelen?


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 261 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Les 42 - HET BOEK JONA 

A. DE PERSOON VAN JONA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Het boek van Jona wordt wel eens het oudtestamentische boek van "verlossing" genoemd. 
In de striktste zin van het woord is het geen profetie. Waarom staat het dan onder de 
profetische boeken gerangschikt? Omdat de geschiedenis van Jona zelf profetische 
betekenis heeft. Dit werd door de Heere Jezus bevestigd, toen Hij verklaarde dat hetgeen 
Jona overkwam een "teken" was van Zijn eigen dood en opstanding.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Het is moeilijk om precies de tijd van Jona's optreden vast te stellen. Vermoedelijk begon hij 
zijn profetische loopbaan, toen Elisa de zijne beëindigde. Volgens enkele Joodse over-
leveringen zou hij de zoon van de weduwe van Sarphat geweest zijn, die door Elisa eens uit 
de dood was opgewekt.


Er zijn wel enige bijzonderheden bekend van de stad waarheen Jona gezonden werd. De 
oude stad Ninevé was door koning Sanherib tot hoofdstad van Assyrië gemaakt. Het was 
een sterk verdedigde stad, gelegen aan de oevers van de Tigris. Men zegt dat het in die tijd 
de grootste stad van de wereld was; een onneembare vesting, omringd door een muur van 
100 voet hoog en zo breed, dat drie strijdwagens er naast elkaar op konden rijden. De stad 
was zelfonderhoudend: alle noodzakelijke voedingsstoffen werden binnen de muren 
verbouwd, terwijl de grote rivier Tigris voor de watervoorziening zorgde. De inwoners van 
Ninevé voelden zich volkomen veilig en verzekerd. Hun godsdienst bestond uit grove 
afgoderij, gepaard gaande met gruwelijke vormen van immoraliteit en zedenbederf.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Jona's naam betekent "duif" en die van zijn vader "waarachtig" of "getrouw". Alles wat wij, 
buiten zijn boek om, van Jona weten vinden wij opgetekend in 2 Koningen 14:25. Van dat 
Schriftgedeelte leren wij dat hij inderdaad een "spreekbuis" van God, een boodschapper 
van goede tijding ("vredesduif") was, en dat hij door zijn volks- en tijdgenoten als profeet 
werd erkend. Hij kwam van Gat-Hefer (2 Koningen 14:25), gelegen in het noordelijk 
koninkrijk van Israël (10-stammenrijk), nabij Nazareth in Galilea. Het leven en karakter van 
Jona leren wij in het bijzonder uit zijn boek kennen.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

Jona's boodschap was een directe opdracht van God. Hij moest naar Ninevé gaan om de 
inwoners van deze Assyrische hoofdstad te waarschuwen voor het naderend en dreigend 
oordeel van God over hun zonden en goddeloosheden. Door deze opdracht aan Jona 
verbreekt God in zekere zin "de middelmuur des afscheidsels" tussen Israël en de volkeren. 
Hier treedt de grootheid en de wereldomvattendheid van Zijn genade aan de dag. Hiị is niet 
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alleen de God van Israël, maar ook der heidenen! Enerzijds zien wij Zijn toorn en gramschap 
over de zonde, omdat Hij een heilig God is; anderzijds zien wij ook Zijn oneindige liefde en 
Zijn diep medelijden met de zondaar. "Zou Ik dan Ninevé niet sparen, die grote stad?"  
(4:11). Jona's boodschap openbaart ook de soevereiniteit van God. Dit blijkt duidelijk uit 
uitdrukkingen als "de Heere beschikte" (1:17) en "God beschikte" (4:6). De mens wikt, maar 
God beschikt! Zie verder 1:4; 4:7; 4:8.


Jona's ervaringen illustreren ons hoe de Heere Zijn volk Israël kastijdt, om het te brengen in 
de positie van een priesterlijk volk, tot een getuigenis voor God onder de heidense naties.


B. HET BOEK VAN JONA 

I. INLEIDING 

De geschiedenis van Jona is enkel dwaasheid voor de natuurlijke mens (1 Korinthe 2:14), 
hoe geleerd hij ook moge zijn "met woorden, die de menselijke wijsheid leert" (1 Korinthe 
2:13). Maar zij wordt een wonderbare openbaring van Gods bemoeienissen met een 
wonderbaar volk, wanneer wij geloven dat God ons Zijn Woord "heeft geopenbaard door 
Zijn Geest" (1 Korinthe 2:10).


Het boek vormt een van de voornaamste aanvalsobjecten van de moderne verwoestende 
Bijbelkritiek. Door velen wordt het slechts als een allegorie beschouwd, met geen enkele 
historische achtergrond! Maar 2 Koningen 14:25 bewijst dat Jona een historische persoon is 
geweest. Bovendien wordt het historische karakter van deze man door de Heer Zelf 
bevestigd (Mattheüs 12:39-41).


Daarom durven wij zonder aarzeling te zeggen, dat wij hier met feiten en niet met ficties te 
maken hebben; met geschiedenis en niet met fabels. Als de ervaring van Jona een fabel zou 
zijn, dan zouden ook de dood en de opstanding van de Heer Jezus tot het rijk der fabelen 
verwezen moeten worden. En helaas, de moderne theologen schromen niet om ook dat te 
doen.


II. DOEL 

1. Om Gods liefde te openbaren, zowel voor de heidenen als voor Israël, en om 
Zijn werk onder hen te illustreren.


2. Om de oudtestamentische voorwaarde tot redding van de heidenen te tonen.


3. Om Israëls ware roeping en doel te ontvouwen, zoals uitgebeeld in de 
geschiedenis van Jona.


4. Om een typologisch beeld te geven van het getuigenis van het "overblijfsel" van 
Israël in de laatste dagen.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 263 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

5. Om Gods wijze van bemoeienis met Zijn ongehoorzame dienstknecht te tonen.


III. INHOUD 

Jona werd geroepen door het "Woord des Heeren" om te gaan naar Ninevé en te "prediken 
tegen haar" vanwege "hunlieder boosheid" (1:1, 2). God had gezegd "Ga oostwaarts", maar 
Jona ging "westwaarts" (Spanje?).


Hij trachtte te vluchten van "het aangezicht des Heeren". Sinds Adam en Eva in de hof, 
tracht de mens zich telkens weer voor God te verbergen, zodra hij zich in de positie van 
ongehoorzaamheid bevindt. Wat was de reden van Jona's ongehoorzaamheid?


Het motief van zijn ongehoorzaamheid tegenover God was een vals patriotisme. Assyrië 
was Israëls grote aartsvijand. Hij wenste hen verloren te laten gaan in hun zonden, opdat 
Israël alzo één van zijn ergste vijanden kwijt zou raken (zie 4:2). Prediken tegen de inwoners 
van Ninevé hield het risico in dat zij zich zouden bekeren en dat zij het oordeel Gods 
zouden ontlopen. En dat wenste hij te voorkomen.


Het was dus niet vanwege lafheid of angst - er zijn overvloedige bewijzen van zijn moed in 
dit boek, of vanwege zijn eigen persoonlijke eerzucht als profeet. Ook niet vanwege zijn 
gebrek aan belangstelling voor "uitwendige zending".


Hoofdstuk 1:3 zegt dat er zich juist een schip bevond in de haven van Jafo (Joppe). Jona 
zou gedacht kunnen hebben dat dit een Godsbesturing was. Omstandigheden kunnen 
echter een gevaarlijke gids zijn, vooral als wij uit de directe wil van God leven. Psalm 139 
vertelt ons hoe onmogelijk het is om ons voor de Heer te verbergen. Waar Jona was, daar 
was God ook. Hij was ontevreden over Jona en zond een grote storm, zodat de andere 
mensen in het schip bevreesd werden. Zoekend naar de oorzaak van deze storm en 
erkennend dat zij van God gezonden was, wierpen zij het lot en het lot viel op Jona. Toen 
erkende de profeet, dat de Heer bezig was hem te kastijden en hij zei: "Neemt mij op en 
werpt mij in de zee" (1:12). God heeft zowel Jona als de zee onder controle. De Heer 
beschikte een "grote vis" (1:17).


Jona's gebed vanuit de buik van de vis toont dat hij het niet als "toeval" beschouwde. Het 
doel van God met de kastijding van Zijn kinderen is om "een vreedzame vrucht der 
gerechtigheid" teweeg te brengen (Hebreeën 12:11). Jona's gebed tot God vanuit zijn 
gevangeniscel is de ontboezeming van iemand die door en door bekend is met de Psalmen. 
Hij haalt korte fragmenten uit verschillende Psalmen aan en past deze toe op zijn eigen 
omstandigheden. Er zijn toespelingen in zijn gebed op de grote Messiaanse Psalmen 22, 69 
en 16. Het meest treffend is de toepassing van Psalm 16:10 "Gij zult mijn ziel in de hel niet 
verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie" (Handelingen 13:35). Jona 
zegt: "uit de buik des grafs (= sheol = dodenrijk) schreeuwde ik" (2:2) en "Gij hebt mijn leven 
uit het verderf opgevoerd" (2:6). Gods antwoord op Jona's gebed was "verlossing". God gaf 
Jona een tweede kans. Welk een heerlijke gedachte voor ons, die zo dikwijls van het pad 
der gehoorzaamheid afdwalen! Jona werd opnieuw in de dienst van God aangesteld.
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Opgewekt uit de dood leefde hij om bekering te prediken aan de inwoners van Ninevé. 
Daarbij gold als principe, dat het oordeel kon worden afgewend, als zij zich zouden bekeren 
tot de Heere. Als gevolg daarvan had één van de grootste massa-opwekkingen plaats, die 
in de geschiedenis bekend zijn, en de grote stad Ninevé werd in die tijd gered van de 
ondergang.


Maar Jona was "toornig" (4:1) en in Zijn oneindige genade onderwees de Heer Zijn knecht 
Jona door middel van een objectles. God beschikte een "wonderboom" om hem te 
beschutten en vervolgens beschikte hij een "worm" om de boom te verdorren. Een ver-
zengende wind en de hete zon brachten Jona in een toestand dat hij wilde sterven. Hij was 
"toornig" en betreurde de verdwijning van de beschuttende boom. Toen verklaarde de Heer 
de les. Als Jona de "wonderboom", die Hij niet geplant had, wilde behouden had God dan 
niet veel meer recht om genade te betonen aan Zijn schepselen, die Hij Zelf onderhield?


IV. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers kunnen wij nemen hoofdstuk 3:10.


"En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God 
over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet."


Het sleutelwoord is: "beschikte" - 4 maal.


V. DE TYPOLOGISCHE EN PROFETISCHE BETEKENIS VAN JONA 

1. Jona - een type van de Heere Jezus 
In Mattheüs 12:39-42 verklaarde Jezus, dat Jona een type was van Zijn eigen dood, 
begrafenis en opstanding. In de "buik" van de grote vis was Jona in de plaats van de dood. 
Wij hebben er reeds op gewezen dat Jona's gebed voornamelijk bestond uit aanhalingen uit 
de Psalmen, die profetische voorspellingen waren van het lijden van onze Heer, toen Hij 
stierf in de plaats van zondaars. Het was op de derde dag dat de vis Jona "uitspuwde" op 
het droge. Christus stond op de derde dag uit de doden op. De Heer zei ook: "Want gelijk 
Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen 
geslachte." (Lukas 11:29, 30).


Na zijn bevrijding uit de plaats des dood ging Jona naar de heidenen met zijn oproep tot 
bekering. Pas ná Zijn dood en opstanding werd Christus als Zaligmaker gepredikt aan de 
heidenen. Bij nauwkeurige bestudering blijkt dat de profeet Jona een type van Christus is:


a. in zijn ambt;

b. in zijn begrafenis;

c. in zijn wonderlijke bewaring;

d. in zijn opstanding;

e. in zijn prediking, die Ninevé in zak en as bracht.
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2. Jona - een type van het volk Israël 
Jona is niet alleen een type van de Heere Jezus, maar ook van Israël. Jona was Gods 
ambassadeur, gezonden om bekering te prediken aan de heidenen. Zo heeft God Israël 
uitverkoren om Gods getuige te zijn onder de heidense naties (Exodus 19:5). God had reeds 
tot Abraham gezegd dat zijn zaad tot een zegen gesteld zou worden voor alle volken. 
Daarom gaf God aan Israël het licht van de kennis van Zijn wil, opdat zij zouden uitgaan tot 
de einden der aarde om van Hem te getuigen. Maar zij hebben nimmer aan hun Goddelijke 
roeping beantwoord en daarom bracht God hen in verdrukking. Zij werden "opgeslokt" door 
de heidense volkeren; als het ware levend begraven in het "volkerengraf". Vergelijk Daniël 
9:7. Ook nu ligt Israël nog in de volkerenzee. Maar evenals Jona blijft Israël bewaard en 
weldra zal het volk weer geworpen worden op de aarde en Gods ambassadeurs worden en 
de overbrengers van Zijn zegen aan de heidenen. Thans zullen wij de geschiedenis van 
Israël zien in "het teken van Jona, de Profeet".


1) Jona had een roeping voor de heidenen. Israël was eveneens geroepen om een 
licht tot verlichting der heidenen te zijn. Israël moest aan alle volken bekend 
maken dat Jehovah alleen God is. Vergelijk Jona 1:1,2 met Genesis 12:3; 
Romeinen 3:2; Exodus 19:5, 6.


2) Jona was ongehoorzaam aan zijn roeping. Van Israël moet hetzelfde gezegd 
worden. De hele geschiedenis van Israël wordt gekenmerkt door afval en 
verbondsbreuk. Zie Nehemia 9:26; Romeinen 10:21.


3) Jona had een harde, trotse, liefdeloze natuur tegenover de heidenen. Israël heeft 
steeds met grote minachting neergezien op de onbesnedenen.


4) Jona huurde een schip (1:3). Israël huurde ook een schip (Hosea 12:1-9). 
Christus beschuldigde de Joden dat zij het Huis Zijns Vaders (de tempel te 
Jeruzalem) tot een huis van koophandel maakten (Johannes 2:16). De Jood van 
tegenwoordig is de "koopman van de wereld".


5) Jona werd door Gods toorn vervolgd. Israël heeft ook de sterke tegenwind van 
Gods toorn ondervonden en heeft al voor vele eeuwen geen gemakkelijke zeilen 
op de "volkerenzee" gehad. (Lees Deuteronomium 28:66-68).


6) Jona werd in de zee geworpen. De zee is in de profetie altijd een type van de 
door storm heen en weer geslingerde volkeren der aarde (zie Openbaring 13:1; 
17:1-15). Israëls moeilijkheden begonnen, toen zij in het land van de vijand 
gekomen waren (Leviticus 26:34-39). Israël is nog steeds verwijderd van "het 
land" Kanaän en bevindt zich merendeels "op zee" te midden van de volkeren 
(Jeremia 30:10).


7) Jona kon niet gered worden door een mensenoffer (1:5), noch door de uiterste 
inspanning met de roeiriemen (1:13; Markus 6:48). Israëlieten en heidenen falen 
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beiden, wanneer zij hun zaligheid denken te verwerven door hun eigen offers, of 
door hun persoonlijke werken (Romeinen 10:1, 2; Ef.2:8, 9).


8) Jona werd een uitgeworpene (1:12, 15; 2:4). Israël werd een uitgeworpen volk 
(Jeremia 30:17; Romeinen 11:15).


9) Jona werd niet door God verworpen (1:17). Israël werd niet door God verworpen 
(Jeremia 31 :35, 37; 33:22-26).


10) Jona's val bracht redding aan de heidenen (1:15, 16). Israëls "val" bracht 
redding aan de heidenen (Romeinen 11:11, 12, 15, 19; Handelingen 13:46, 48). 
"Hun verwerping is de verzoening der wereld".


11) Jona werd opgeslokt door het "beest" uit "de zee" (1:17). Ook Israël is door "het 
beest" uit de zee opgeslokt. Nebukadnezar is een type van het "beest" (d.i. de 
antichrist uit de eindtijd (Openbaring  13:1). Reeds meer dan 2500 jaren (3 
dagen) is het volk van Israël een prooi van de heidense wereldmachten. Hoe 
lang nog? Wij hebben hierover enig licht in 2 Petrus 1:19.


12) Jona werd verzwolgen, maar niet verteerd. Israël is nimmer door de volkeren 
verteerd geworden. Assimilatie van de Jood is absoluut onmogelijk. Geen 
wereldmacht of wereldwijsheid is in staat dit te doen. Geen enkel volk heeft ooit 
koning, vorst, land, plaats van offerande, al zijn godsdienstige symbolen 
verloren en is toch niet verteerd door zijn overheersers. Dit is één van de 
grootste wonderen van de wereldgeschiedenis en een bewijs dat God nog een 
groot doel heeft met Israël.


13) Ofschoon in de "buik" van de vis, was Jona's blik naar Jeruzalem gekeerd (2:4, 
7). Ofschoon in de ingewanden van de heidense wereldmacht, zijn toch de ogen 
van de Joden altijd naar Jeruzalem gekeerd (Psalm 137:1-6).  
Eeuwenlang hebben de Joden bij de "klaagmuur" in Jeruzalem geklaagd met 
hun tranen en kussen, hun trouw bewijzend aan Jeruzalem. Ook vandaag is de 
heilige stad weer in Joodse handen. Het heimwee naar Jeruzalem is de 
zwervende Jood in den vreemde nooit kwijt geraakt. Daniël opende zijn vensters 
naar de zijde van Jeruzalem.


14) In zijn benauwdheid schreeuwde Jona tot God. In de Grote Verdrukking zal 
Israël eenmaal tot God schreeuwen en dan zal Hij Israël verlossen uit al zijn 
benauwdheid - Jeremia 30:6-9; Jeremia 31:9-16; Zacharia 14:1-3.


15) Op het bevel van de Heer spuwde het "zeemonster" Jona uit op het droge 
(2:10). Op het bevel van de Heer zal het "zeemonster" (de heidense wereld-
macht) Israël uitspuwen op het land dat ten onrechte Palestina heet.  
Lees Jesaja 11:11, 12.
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16) Jona, teruggegeven aan het land, is ten anderen male geroepen tot zendeling 
om met Gods Woord naar Ninevé te gaan (3:1-2).  
Israël, teruggekeerd in hun land, zal wederom tot zendingsvolk geroepen worden 
om onder de heidenen het Woord Gods uit te dragen (Romeinen 11:15-27). God 
laat Zijn plannen met Israël niet varen. Eens zal Israël het zendingsvolk der 
wereld worden.


 

17) Jona's prediking bracht de gehele stad Ninevé tot berouw en bekering. Israëls 

prediking zal straks de heidenwereld tot Christus voeren! (Zacharia 8:20-23).  
's Werelds grootste opwekking! Zie ook Romeinen 11:15.


VI. INDELING 

I. Jona is ongehoorzaam aan de directe opdracht van God	 1:1-3

II. Jona brengt verdrukking over anderen in plaats van zegen	 1:4-11

III. Jona brengt de kastijdende hand van God over zichzelf 	 1:12-2:10

IV. Jona's gehoorzaamheid redt duizenden van het naderend oordeel	 3:1-10

V. Jona's eigen hart vereist nadere kastijding	 4:1-16


VII. GEESTELIJKE TOEPASSING 

God heeft alle ware gelovigen geroepen en aan ieder van hen een opdracht gegeven. Wij 
hebben anderen te brengen tot de erkenning van hun zondige staat en van hun behoefte 
aan een Verlosser. Wij dienen het evangelie van de dood, de begrafenis en de opstanding 
van Jezus Christus te verspreiden. Moge ons voortdurend gebed zijn, dat wij niet ontrouw 
bevonden worden in hetgeen Hij ons te doen gegeven heeft.


VIII. OPMERKING 

Het woord vertaald door "een grote vis" in het Oude Testament en een "walvis" (wal, d.i. 
groot) in het Nieuwe Testament, is in beide gevallen "een groot zeemonster". Vermoedelijk is 
het de Carcharias of de "witte haai" geweest, die in de Middellandse zee voorkomt, en 
soms meer dan 9 meter lang kan zijn. De enorme vraatzucht van dat zeemonster is bekend. 
Het verslindt alles wat binnen zijn bereik komt. Zeekalveren, ter grootte van een koe, heeft 
men in hun geheel aangetroffen in de ingewanden van deze monsters.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 41) 

1) Welke nieuwtestamentische gedeelten bewijzen de grote betekenis die de Heere Jezus 
aan de geschiedenis van Jona hechtte?


2) Werd Jona door zijn volk erkend als een profeet? Waaruit blijkt dat?


3) Waaruit blijkt in deze geschiedenis de soevereiniteit van God?


4) Waarom was Jona ongehoorzaam aan God?


5) Kende Jona de Schriften en waaruit blijkt dat?


6) Welke les leerde God aan Jona door de "wonderboom"?


7) Verklaar in uw eigen woorden hoe de geschiedenis van Jona met de vis een type was 
van de dood, begrafenis en opstanding van onze Heere Jezus Christus.


8) Wat is in Jona de profetische boodschap betreffende het volk van Israël?


9) Hoe zou u het boek Jona indelen en welk sleutelvers zou u kiezen?
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Les 42 - HET BOEK AMOS 

A. DE PERSOON VAN AMOS 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Amos, tijdgenoot van Hosea, was één van de eerste profeten, die zijn voorspellingen op 
schrift stelde. Hoewel geboren in Juda, werd hij door God uitgezonden om te profeteren in 
Bethel in het Noordelijk Koninkrijk. Terwijl Hosea meer de nadruk legde op de liefde van 
God, vestigde Amos vooral de aandacht op Zijn majesteit. In de duidelijkheid van zijn 
illustraties, zijn verhevenheid van gedachte, de voornaamheid van zijn voordracht en de 
scherpzinnigheid van zijn geest, neemt Amos een opvallende plaats in onder de profeten.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Omdat hij een tijdgenoot van Hosea was, is het raadzaam om beide boeken gelijktijdig te 
bestuderen. Onder de regering van koning Jerobeam II beleefde het tien-stammenrijk Israël 
een "gouden eeuw" van materiële welvaart, maar het volk verkeerde in een toestand van 
moreel verval als gevolg van ernstige afgoderij. In het boek zelf lezen wij over de hoogmoed 
van de rijken, over arrogantie en zelfverzekerdheid van het volk en over de onderdrukking 
van de armen. Amos' dienst begon gedurende het laatste deel van de regering van 
Jerobeam II in Israël en de regering van Uzzia in Juda (1:1). Hoe machtig en welvarend het 
koninkrijk van de tien stammen uiterlijk ook scheen, het werd binnen de tijd van ongeveer 
vijftig jaren geheel verwoest.


III. ZIJN PERS0ONLIJKE GESCHIEDENIS 

Amos betekent "last-drager". Hij werd geboren in Thekoa, een woeste streek, ongeveer 10 
kilometer ten zuiden van Jeruzalem, gelegen op een heuvel van 810 meter hoog, vanwaar 
men een indrukwekkend uitzicht heeft op de woestijn van Judea. Hij was geen profeet, 
noch de zoon van een profeet, maar een eenvoudige veehoeder of "ossenherder", die 
bovendien zijn brood verdiende met het plukken van wilde vijgen (7:14). Hij had geen 
speciale opleiding genoten voor zijn profetische dienst. De boodschap die hij predikte, had 
hij door directe openbaring van God ontvangen. Als God iemand voor een speciale dienst 
roept, schenkt Hij hem ook de bekwaamheid daarvoor, zodat hij een "bruikbaar instrument" 
is. De Heer Zelf heeft Amos "toebereid" voor de dienst, waartoe Hij hem riep. Telkens wordt 
dit in zijn boek bevestigd. Amos' kennis van het karakter en de wegen Gods is in één 
woord: bewonderenswaardig! Hij ziet God in alle dingen van de natuur.


De beelden die hij gebruikt, zijn ontleend aan het gewone dagelijkse leven op het platteland. 
Op zichzelf was het iets merkwaardigs, dat een gewone "ossenherder" van Juda zo goed 
op de hoogte was met de geschiedenis van Israël. Zijn verschijning in Bethel, met een 
oordeelsboodschap, wekte de toorn op van Amazia, priester van Bethel. Hij trachtte Amos 
te intimideren en hem uit het land te verdrijven, door hem bij de koning aan te klagen. Maar 
Amos weerstond deze aanval met grote moed en vastberadenheid, en aarzelde niet om het 
oordeel Gods over de priester en zijn familie aan te kondigen (7:10-17). Uit alles blijkt dat 
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Amos een sterke, krachtige, onbevreesde profeet was met een scherpe geest en een 
bewogen hart.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

God riep Amos om het volk op zijn zonden te wijzen en om Zijn rechtvaardig oordeel aan te 
kondigen. "De Heere zal brullen uit Sion" (1:2) is een uitdrukking, die altijd verband houdt 
met oordeel. Zijn boodschappen en visioenen, met uitzondering van het laatste, dragen een 
dreigend en onheilspellend karakter. Zij zijn in de eerste plaats gericht aan de heidense 
naties, die Israël omringen vanwege hun behandeling van Gods volk. Vervolgens aan Juda 
en Israël zelf vanwege hun lage, morele toestand, veroorzaakt door hun grove afgoden 
dienst. Na de twee inleidende hoofdstukken, die ons spreken over hun zondige toestand, 
wordt het volk ernstig gewaarschuwd door de aankondiging van Gods oordeel over hen en 
de andere naties. Evenals Elia en Johannes de Doper was Amos een zoon van de woestijn, 
een robuuste man uit een ruwe streek. De last van zijn prediking was een hartstochtelijk 
pleidooi voor recht en gerechtigheid (5:24).


B. HET BOEK VAN AMOS 

I. INLEIDING 

De stijl van Amos' geschriften getuigt van eenvoudig spraakgebruik en toch van grote 
diepte van gedachten. Zijn boek is een schitterend voorbeeld van inspiratie. De Heere riep 
deze eenvoudige veehoeder; gaf hem Zijn boodschap en vervulde hem met wijsheid van 
boven. Maar toch zette God zijn persoonlijkheid niet terzijde. Hij verkondigde de grote 
waarheden Gods in een taal en op een wijze, die geheel bij hem pasten. Zo heeft God ons 
de gehele Schrift gegeven. Mensen werden apart gezet en ontvingen hun boodschap door 
de inspiratie van de Heilige Geest (2 Petrus 1:21), maar God zette de persoonlijkheid van 
Zijn uitverkoren werktuigen niet terzijde.


II. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van het boek Amos vinden wij in hoofdstuk 4:12:


"Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël! omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël!

om uw God te ontmoeten."


Het sleutelwoord is: "overtreding" - 12 maal.


III. INHOUD 

Het thema van het boek Amos wordt gevonden in hoofdstuk 1:2: "De Heere brult uit Sion". 
Het oordeel wordt aangekondigd vanuit de tempel te Jeruzalem, de zetel van Zijn heiligheid. 
De steden die genoemd worden, vertegenwoordigen de volkeren rondom Palestina. 
"Vuur" (in de Schrift altijd een beeld van oordeel) zal nederdalen op deze vijanden van Israël 
als een oordeel van God over de wijze, waarop zij Zijn volk behandeld hebben.
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Het zal komen over Damascus (Syrië) vanwege haar wreedheid; over Gaza (Filistijnen) 
vanwege haar slavenhandel; over Tyrus (Fenicië) vanwege haar slavenleveranties. De natie 
Edom zal gestraft worden voor de haat en de vijandschap jegens haar broeders, de zonen 
van Jakob. De kinderen van Ammon zullen geoordeeld worden vanwege hun verregaande 
wreedheid en hebzucht. De Moabieten vanwege het verbranden van de beenderen van de 
koning van Edom tot lijm. De betekenis van de uitdrukking "om drie overtredingen ... ja om 
vier" is, dat de maat van hun zonden voor God vol is bevonden, zodat het oordeel 
onafwendbaar is geworden.


Juda zal niet worden gespaard, omdat zij "de wet des Heeren" verwierp. Juda's zonde 
bestond uit "afval" van God. De profetie, vermeld in Amos 2:5, werd vervuld in het jaar 586 
v.Chr., toen de legers van Nebukadnezar Jeruzalem veroverden en de paleizen en huizen 
verbrandden.


Israëls zonden waren zo mogelijk nog ernstiger. Onderdrukking van de armen was een 
uitwas van hun hebzucht. Als gevolg van hun afgoderij hadden zij op een laaghartige wijze 
de naam van Jehovah ontheiligd. Zondige daden van hen die de Naam des Heeren dragen, 
brengen altijd weer schande en oneer over Zijn heilige Naam. Het oordeel, dat God bracht 
over de goddeloze volkeren rondom hen, was voor Juda en Israël een zeer ernstige 
waarschuwing, maar zij hebben er geen acht op gegeven. Ook wilden zij niet luisteren naar 
Gods stem, die door de mond der profeten tot hen kwam. De verwerping van Gods Woord 
had hen geleid tot degeneratie, wetteloosheid en immoraliteit. Zo gaat het immers altijd. 
Voor ieder oordeel is hier een oorzaak.


De hoofdstukken 3 en 4 bevatten een lange lijst van felle beschuldigingen aan het adres van 
het gehele huis Israëls - "Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden" - Lukas 
12:48. Het volk Israël, door God uitverkoren en geheiligd, was door Hem Zelf gevoerd uit 
het land van slavernij (Egypte) naar het land van belofte (Kanaän). Aan hen alleen had Hij 
Zichzelf geopenbaard en Zijn wil bekend gemaakt. 


Beginnend met hoofdstuk 3 vinden wij zes vragen, die Gods rechtvaardige beweegredenen 
tot oordeel van Zijn volk demonstreren. Er kan geen sprake zijn van gemeenschap met een 
heilig God zonder een afgezonderd leven. De profeten hadden hun waarschuwende stem 
laten horen, maar zij sloegen er geen acht op. Spoedig zou God het oordeel zenden in de 
vorm van een heidens invasieleger.


In hoofdstuk 4 worden nog meer redenen genoemd, waarom God Zijn volk zou tuchtigen. 
Waarschuwingen werden gezonden in de vorm van hongersnood, droogte, pest, maar zij 
bekeerden zich niet tot de Heere, Die hen sloeg. In hoofdstuk 5 spreekt de profeet over 
Jehovah's klacht ten aanzien van "het huis Israëls" en vinden wij een hernieuwde oproep tot 
bekering - "Zoekt de Heere en leeft". Alle waarschuwingen bleken echter tevergeefs, zodat 
de "dag des Heeren" onafwendbaar werd. Assyrië zou over hen komen om hen in 
ballingschap weg te voeren. 
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Daarna volgen de oordeelsvisioenen in de hoofdstukken 7, 8 en 9:1-6. Het laatste hoofdstuk 
spreekt van de heerlijke zegeningen, die Gods volk ten deel zullen vallen, als zij zich eens 
zullen bekeren tot de Heere, en hun Messias zullen aannemen. Dan zal Hij Zijn Koninkrijk 
onder hen oprichten.


IV. INDELING 

1. Oordelen tegen de volkeren en Israël	 Amos 1 en 2

1) Tegen Damascus - wegens wreedheid	 Amos 1:3-5

2) Tegen Gaza - wegens slavenhandel	 Amos 1:6-8

3) Tegen Tyrus - wegens het verbreken van het Verbond	 Amos 1:9, 10

4) Tegen Edom - wegens niet-vergevensgezindheid	 Amos 1:11, 12

5) Tegen Amman - wegens onmenselijk oorlog voeren	 Amos 1:13-15

6) Tegen Moab - wegens meedogenloze haat	 Amos 2:1-3

7) Tegen Juda - wegens het minachten van Gods wet	 Amos 2:4, 5

8) Tegen Israël - wegens corruptie en verdrukking	 Amos 2:6-16


2. Vier toespraken tot Israël	 Amos 3-6

1) Oordeel wegens verdrukking	 Amos 3

2) Oordeel wegens formalisme en onboetvaardigheid	 Amos 4

3) Oordeel wegens afgoderij, onrechtvaardigheid	 Amos 5

4) Oordeel wegens roekeloze weelde	 Amos 6


3. De vijf visioenen en hun betekenis	 Amos 7-9:6

1) Visioen van de sprinkhanen	 Amos 7:1-3

2) Visioen van het verterend vuur	 Amos 7:4-6

3) Visioen van het paslood	 Amos 7:7-9  

      Amos' reactie op beschuldiging	 Amos 7:10-17

4) Visioen van een korf met zomervruchten	 Amos 8:1-14  

      (Israël rijp voor het oordeel)

5) Visioen van het verwoeste altaar	 Amos 9:1-6


 
4. Belofte van herstel en zegening	 Amos 9:7-15


V. DE LERINGEN VAN AMOS 

1. Gods heerschappij over de natuur, de mensheid en de geschiedenis. De 
uitdrukking "De Heere", "Heere, HEERE" komt 20 maal voor in het boek; ook 
"Heere., God der heirscharen", enz. Zie 4:13; 5:8; 9:5, 6.


2. God is volkomen waarachtig en daar Hij een rechtvaardige God is, bestaat er 
geen "aanneming des persoons" bij Hem. God straft het zwaarst, waar Hij het 
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meest van Zijn liefde betoond heeft. Kastijding heeft alleen voor de gelovige 
waarde (4:6-12).


3. Onoprechte ceremoniële (= bepaalde vormelijke gebruiken) eredienst is een 
belediging voor God. God zegt: Gij vindt veel bevrediging in uw godsdienstige 
ceremonie, maar dit behaagt Mij niet" - Kan dat ooit van ons gezegd worden? 
(zie 4:4, 5; 5:21, 23). Menig godsdienstig mens in onze dagen schijnt niet in 
staat te zijn in te zien dat verlossing apart staat van de sacramenten en 
ceremoniën van zijn eigen kerk. Amos leerde Israël dat godsdienst veel meer 
dan slechts uitwendige eredienst betekent, en dat bij God niet de rook van het 
brandoffer welkom is, maar de wierook van een oprecht en trouw hart.


4. Men moet of de Heere zoeken om genade, of Hem ontmoeten om geoordeeld te 
worden. Zie 5:4, 14, 18-20.


5. Sociale gerechtigheid tussen mens en mens (5:24). Amos zou genoemd kunnen 
worden: "de Jakobus van het Oude Testament". Zie Jakobus 1:27.


6. Voorrecht brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zie 3:2.


7. God maakt Zijn geheimen bekend aan degenen die bereid zijn om "voor Hem te 
getuigen". Zie 3:7.


8. Dat iemand een rustig geweten heeft, is geen bewijs dat hij het bij het rechte 
eind heeft en veilig is. Zie 6:1.


VI. DE VISIOENEN VAN AMOS 

De laatste drie hoofdstukken bevatten een vijfvoudig visioen van oordeel, dat de Heer aan 
Amos toonde. In de eerste plaats de sprinkhanen, in de tweede plaats het vuur. Deze beide 
oordelen werden weggenomen in antwoord op Amos' voorbede. In de derde plaats het 
paslood. Wat dit oordeel betreft, was er geen hoop op bevrijding. God stelde door de 
meting met het paslood vast dat Israël niet aan Zijn heilige eisen beantwoordde; daarom 
verklaarde Hij: "Ik zal het voortaan niet meer sparen, Izaks hoogten zullen verwoest worden" 
(7:9).


Deze onverzachte aankondiging van oordeel bracht de haat van Amazia, de priester van 
Bethel, tot een hoogtepunt en deze klaagde de profeet bij de koning aan met de woorden: 
"Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen" (7:10). Zo machtig was zijn boodschap 
bij het volk ingeslagen. Tegelijkertijd dwong hij Amos om het land te verlaten en naar zijn 
eigen land terug te keren. Lees Amos' onbevreesd antwoord (7:14, 15) en zijn aankondiging 
van het op-handen-zijnde oordeel over Amazia. Daarna vervolgde hij, alsof er niets gebeurd 
was, het verslag van de overblijvende visioenen. 
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Het vierde visioen was de mand met rijpe vruchten, de laatste oogst. "Rijp is het einde voor 
Israël, mijn volk" (8:2). De profeet zag de schuldige natie rijp voor het oordeel. Zoals 
vruchten van de boom geplukt worden, zo zouden zij uit het land worden geplukt.


Het vijfde visioen was van de Heere Zelf, staande bij het altaar, en eindigt met de belofte 
van herstel voor de gevallen hut van het huis van David, de belofte van de Messias, Die 
komen zal in het ogenblik van hun grootste vernedering.


VII. EEN ONVERVULDE PROFETIE OVER DE TOEKOMST VAN ISRAËL 

Het boek Amos eindigt dus met een prachtige profetische schildering betreffende de 
toekomst van Israël. Lees Amos 9:11-15. Deze belangrijke profetische uitspraak wordt 
aangehaald door Jakobus op het apostelconvent te Jeruzalem in Handelingen 15:16, 17. De 
hut of de troon van David, die door Nebukadnezar verwoest zou worden, zal in de toekomst 
weer hersteld worden. "Te dien dage" heeft betrekking op "de dag des Heeren", het "einde 
der eeuw", de "laatste dagen". 


De vervulling van deze profetie wacht op de wederkomst van Jezus Christus. Hij, de Zoon 
van David, zal Zelf de "vervallen" troon van David weer opbouwen en Zijn Koninkrijk aan 
Israël herstellen in het Messiaanse Vrederijk. Dit zal een tijd van ongekende welvaart en 
overvloed zijn. De maaier zal niet in staat blijken om de oogst binnen te halen vóór het weer 
tijd is om te ploegen en te zaaien. Zo overvloedig zal het zijn (9:13). Geheel Israël zal 
worden bijeenvergaderd en hersteld in het land, waar zij zullen bouwen, planten, zaaien en 
genieten van de overvloedige vruchten van hun arbeid. Het gehele land zal bloeien als een 
roos.


VIII. AMOS - EEN MODELPREDIKER VOOR GOD 

Dit boek geeft ons een verhandeling over "predikkunde" en toont ons Amos als een model-
werker voor God.


1. Zijn nederigheid 
Hij verbergt de feiten van zijn vroeger leven niet en schaamt zich niet voor zijn nederige 
afkomst. Zijn roeping tot het profetisch ambt heeft hem niet hoogmoedig gemaakt.


2. Zijn ijver 
Hij besteedde zijn eenzaamheid in de gemeenschap met God en in de nauwkeurige 
waarneming van de natuur. Al zijn illustraties zijn ontleend aan het dagelijks leven; dat 
bewijst zijn scherpte van inzicht en oorspronkelijkheid van geest.


3. Zijn wijsheid 
Hij sprak niet over de hoofden van de mensen heen. Geen kanseltaal dus. Een kind kon zijn 
woorden begrijpen.
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4. Zijn tact 
Hij trok de aandacht van het volk door eerst tegen hun vijanden te profeteren.


5. Zijn getrouwheid 
Hij trachtte niet bij zijn hoorders in het gevlei te komen, maar vertelde hun ronduit de 
waarheid, en deed een rechtstreeks appèl op hun geweten.


6. Zijn standvastigheid 
Hij liet zich door niemand en niets van zijn werk afhouden. Zie 7:10-17. Hij hield zijn oog op 
zijn Goddelijke Meester gericht.


7. Zijn boodschap 
Zijn prediking was: "zo zegt de Heere ...", een directe boodschap van God dus, volkomen 
ingesteld op de geest van zijn tijd.


8. Zijn succes 
Hij werd gezegend met wonderbaar "succes" (7:10) en verkreeg een grote invloed in het 
gehele land.


9. Zijn voorbidding 
Amos was niet alleen een prediker, maar hij bad ook voor hen voor wie zijn prediking 
bestemd was. Zie 7:2, enz.


IX. AMOS EN HOSEA MET ELKAAR VERGELEKEN 

AMOS

1. Spreekt tot het geweten

2. Is logisch (d.i. steekhoudend)

3. Is chronologisch (d.i. tijdrekenkundig - naar tijdsvolgorde)

4. Beheerst zijn onderwerp

5. Voornaamste onderwerp: recht-wet

6. Toont zonde


HOSEA

1. Spreekt tot het hart

2. Is emotioneel (d.i. gemoedsaandoening, ontroering)

3. Is niet chronologisch

4. Wordt door zijn onderwerp beheerst

5. Voornaamste onderwerp: liefde

6. Spoort zonde op.
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X. OPMERKING BETREFFENDE DE GROTE AARDBEVING 

Amos opent zijn profetie door de woorden van Joël aan te halen: "De Heere brult uit Sion en 
uit Jeruzalem verheft Hij Zijn stem". In het voorgaande vers deelt hij ons mee dat zijn 
profetie werd uitgesproken "twee jaar voor de aardbeving".


Joël zegt eveneens: "En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat 
hemel en aarde beven zullen" (3:16). Zij zinspelen ongetwijfeld op dezelfde aardbeving, die 
bijzonder hevig geweest moet zijn, want Zacharia spreekt er 300 jaren later nog over, als 
een algemeen bekende gebeurtenis, hoewel de gehele Babylonische ballingschap inmiddels 
had plaats gehad (Zacharia 14:5). Twee maal lezen wij er over (Amos 8:8; 9:5). "Zou ze (de 
aarde) niet geheel en al oprijzen als de Nijl en opgezweept worden en weder inzinken als de 
rivier van Egypte".


Dit is een van de verschrikkelijkste vormen van aardbeving. Grote branden zijn er vaak het 
directe gevolg van. Als wij Amos lezen in het licht van de aardbeving, kunnen wij de 
verschillende dingen die hij voorzegde begrijpen. Zie 5:8; 6:9; 6:11; 8:8; 9:1; 9:5. Maar 
achter de voorlopige vervulling van zijn woorden in de aardbeving, lag de verschrikkelijke 
invasie van de Assyriërs en de wegvoering van het volk in ballingschap (5:27; 6:14).


En achter dat alles: "de dag des Heeren"! - "Bereid u om uw God te ontmoeten, o, Israël".


XI. TEN SLOTTE 

Primair richt Amos zich - evenals Hosea - tot het Noordelijke Rijk van Israël, dat der tien 
stammen. Behalve de gebruikelijke naam van Israël gebruikt hij ook de naam van Izak (7:9, 
16) en van Jozef (5:6, 15; 6:6). 


Dit noordelijke rijk als erfgenaam van het eerstgeboorterecht van Izak, Jozef en Efraïm zou 
via de ballingschap en verstrooiing weliswaar de titel Israël kwijtraken, maar de naam van 
Izak niet. Als zonen van Izak, Saxons, Angel-Saksische volkeren zouden zij de geschiedenis 
in gaan. En volgens Hosea als Lo-Ammi. Maar eens zal ook over hen de vervallen hut van 
David worden hersteld!
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 42) 

1) Waar woonde Amos en waar profeteerde hij?


2) Wat was de morele toestand van Israël gedurende de tijd van Amos' dienst?


3) Geef een kort verslag van Amos' vroegere leven.


4) Hoe ontving Amos zijn boodschap?


5) Noem enkele verschillen tussen de prediking van Amos en Hosea.


6) Hoe zou u het boek indelen?


7) Wat waren de zonden van Israël en Juda?


8) Waarom is Amos een voorbeeld voor elke prediker ook in onze tijd?


9) Welke visioenen zag Amos?


10) Wat voorzegt Amos voor de toekomst van Israël?


11) Wat is de voorwaarde tot gemeenschap met God? (3:3-6).
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Les 43 - HET BOEK HOSEA 

A. DE PERSOON VAN HOSEA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Hosea mogen wij gerust beschouwen als één van de grootste profeten van Israël met een 
diensttijd van minstens vijftig jaren. Sommigen veronderstellen zelfs, op grond van 
hoofdstuk 1:1, dat zijn profetische dienst een periode van 72 jaren omvatte. Als wij 
aannemen dat hij zijn loopbaan op 20-jarige leeftijd begon, dan zou hij dus 92 jaar oud 
geworden zijn.


Evenals zijn grote tijdgenoot Jesaja, is zijn boodschap sterk "evangelisch" van karakter. 
Iemand heeft eens opgemerkt: "Hosea is de eerste profeet der genade, Israëls eerste 
evangelist". Zijn geschriften worden in het Nieuwe Testament minstens vijf maal geciteerd 
en meestal in verband met de bekering, de verlossing en het herstel van Israël. Zie

Mattheüs 2:15; 9:13; Romeinen 9:25, 26; 1 Korinthe 15:55; 1 Petrus 2:10.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Hosea profeteerde in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in 
de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël (zie 1:1). Vergelijkt men deze 
opgave met Jesaja 1:1, dan ziet men duidelijk dat Hosea een tijdgenoot was van Jesaja; 
want hij profeteerde onder dezelfde koningen van Juda. Koning Jerobeam van Israël wordt 
bij Jesaja niet genoemd. Dat komt, omdat Jesaja in de eerste plaats profeteerde tegen Juda 
en Jeruzalem, terwijl Hosea voornamelijk profeteerde tegen Israël, het rijk van de 10 
stammen.


III. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE TOESTAND VAN HET VOLK 

Omdat de regerende koningen genoemd worden, hebben we de gelegenheid om ons een 
beeld te vormen van de toestand van het land en het volk, tot welk de profeet spreken 
moest.


1. Koning Uzzia (Azaria), zie 2 Koningen 15:1-7 en 2 Kronieken 26:13-18.

Deze Schriftplaatsen spreken van zijn grootheid; zij was niet een gevolg van eigen groot-
heid, maar hij zocht God en de profeet Zacharia. God maakte hem voorspoedig en hij werd 
wonderlijk geholpen, totdat hij sterk werd.


Maar op dit hoogtepunt gekomen, verhief zich zijn hart tot "verdervens" toe, dat hij ontrouw 
werd door de tempel binnen te gaan om reukwerk te ontsteken, een voorrecht dat alleen de 
priesters toekwam. Daarom werd hij tot zijn dood toe gestraft met melaatsheid. En hoe 
stond het volk tegenover de Heer? "Alleen verdwenen de hoogten niet; nog steeds slachtte 
en offerde het volk op de hoogten" (2 Koningen 15:4-5)
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2. Koning Jotham, zie 2 Koningen 15:32-38 en 2 Kronieken 27:1-9

Deze regeerde reeds over het volk gedurende de melaatsheid van zijn vader Uzzia. "En hij 
deed dat recht was in de ogen des Heeren, naar alles, wat zijn vader Uzzia gedaan had, 
behalve dat hij in den tempel des Heeren niet ging; en het volk verdierf zich nog"  
(2 Kronieken 27:2). De hoogten waren namelijk niet weggenomen en het volk slachtte en 
offerde nog daarop. Overigens kon van hem getuigd worden, dat hij "zich versterkte; want 
hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heeren, zijns Gods" (2 Kronieken  27:6).


3. Koning Achaz, zie 2 Koningen 16 en 2 Kronieken 28

"Hij deed niet dat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods, als zijn vader David. Want hij 
wandelde in den weg der koningen van Israël; ja, hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan, 
naar de gruwelen der heidenen, die de Heere voor de kinderen Israëls verdreven had. Hij 
offerde ook en rookte op de hoogten en op de heuvelen, ook onder alle groen geboomte"  
(2 Koningen 16:2-4). "Hij maakte ook gegoten beelden voor de Baäls" (2 Kronieken 28:2). 
Op grond van deze zonden gaf God hem over in de handen van Syrië en Israël.


In plaats van hulp te zoeken bịj de Heer, wendde hij zich om hulp tot de koning van Assyrië 
en ging hem tegemoet te Damascus. Van een altaar dat hij daar zag, liet hij een afbeelding 
maken, en beval Uria, de priester, zulk een altaar te bouwen (2 Kronieken 28:16-25;  
2 Koningen 16:10-18). Toen hij van Damascus terugkwam, offerde hij op dat altaar. Het 
koperen brandofferaltaar uit de tempel plaatste hij noordwaarts naast zijn altaar, om tot 
"onderzoeking" te dienen. Hij wilde nader overwegen wat hij met dit altaar zou doen, nu het 
feitelijk in onbruik was geraakt; hij wilde het gebruiken voor allerlei dingen in verband met 
de afgodendienst, nl. wichelarij, om verborgen zaken te weten te komen. Verder beroofde hij 
de tempel van zilver en goud en van allerlei sieraden.


Hulp zoeken bij de koning van Assyrië baatte echter niet, want de Heere vernederde het 
koninkrijk van Juda om de zonde van Achaz, omdat hij Juda aftrok van de Heere. Hij be-
keerde zich echter niet, maar hij bleef de goden van Damascus offeren en zij werden hem 
en zijn gehele volk ten val. Niet alleen beroofde hij het huis des Heeren, maar hij sloeg ook 
de vaten in stukken en sloot de deur van de tempel toe. En alsof dat nog niet erg genoeg 
was, maakte hij zich altaren in alle hoeken van Jeruzalem; en in alle steden van Juda hoog-
ten om andere goden te offeren; "alzo" verwekte hij de Heere, zijner vaderen God, tot toorn.


4. Koning Hizkia, zie 2 Koningen 18, 19 en 20 en 2 Kronieken 29-32

Hij was de tegenstelling van Achaz, want hij deed wat recht was in de ogen des Heeren 
naar alles, wat zijn vader David gedaan had. Hij deed het huis des Heeren weer open, hij 
verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen om, 
sloeg de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat zij ook daarmee afgoderij 
bedreven. Hij vertrouwde op de Heere, hing Hem aan en de Heere was met hem. Hoe hij de 
priesterstand vond bij het begin van zijn regering, ziet men uit 2 Kronieken 29:4-7 en 30:2-3.
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De door Achaz gebouwde altaren en ook al de reukofferaltaren werden weggedaan  
(2 Kronieken 30:14), evenzo palen en gewijde stenen (2 Kronieken  31:1). Hoe jammer was 
het dat hij door de vele zegeningen hoogmoedig werd; gelukkig werd hij door de toorn 
Gods weer verootmoedigd (2 Kronieken 32:24-26). Onder de regering van zijn zoon 
Manasse gingen de vruchten van deze hervorming weer teniet.


5. Koning Jerobeam II, zie 2 Koningen 14:23-29

Hosea profeteerde ook in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, 
Jerobeam II (vgl. 1 Koningen 12:20). Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren en 
week niet van al de zonden die Jerobeam I, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven; 
zie hiervoor nader 1 Koningen 12:27-33 en 13:33-34. De Heere had gezien dat de ellende 
van Israël zeer bitter was, dat het zowel met hoog als met laag gedaan was en dat er geen 
helper was voor Israël, dus zonder verdediging en bescherming. Daarom verloste Hij hen 
door Jerobeam, maar koning en volk leefden voort in de afgodendienst.


IV. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Het boek zelf is de enige bron van informatie betreffende het leven en de dienst van de 
profeet Hosea. De naam van de profeet, een afkorting van "Jehoshua", betekent: "de Heere 
redt", en is in de grondbetekenis dezelfde als de naam Jozua (Hebreeuws: "Jeshua"), de 
"Heiland" of "de Heere is Redder". Deze naam is niet zonder betekenis, want dit boek 
schildert in krachtige taal zowel de buitengewone misdadigheid van de zonde als de 
buitengewone rijkdom van Gods liefde en genade in Zijn goedertierenheid voor de zondige 
mens, in Christus Jezus, van Wie Hosea in hoge mate een type was.


Hij was de zoon van Beëri (1:1). Verder is ons niets over zijn ouders of familieleden bekend. 
Van geen andere profeet echter hebben wij zulk een volledig beeld van zijn huwelijksleven. 
Want daarin ligt de eigenlijke boodschap van God voor Zijn volk. Dwars door de tragedie 
van zijn huwelijk en gezinsleven heen, kwam het Woord des Heeren tot hem. De diepe, 
persoonlijke smart die de profeet moest doormaken, vormde voor hem de voorbereiding 
van zijn grote levenswerk. Evenals elke andere dienstknecht van God moest Hosea niet 
alleen Gods boodschap doorgeven, maar ook Gods karakter uitbeelden in zijn persoonlijke 
leven. Hij moest in de school van smart en lijden onderwezen worden, opdat hij door zijn 
eigen verdriet heen het verdriet van God zou leren kennen.


In de hoofdstukken 1-3 lezen wij de geschiedenis van zijn ontrouwe vrouw Gomer, het 
symbool van de afgoderij van het volk in de ogen des Heeren. Hosea's huwelijk leed op 
dramatische wijze schipbreuk. Uit het verhaal behoeven wij niet op te maken dat Gomer 
reeds vóór haar huwelijk een immorele vrouw was, hoewel 1:2 die gedachte wel zou kunnen 
wekken. Maar wij dienen te bedenken dat Hosea hier een terugblik werpt op zijn leven en 
de gebeurtenissen achteraf bespreekt. Zijn verslag over zijn huwelijk is sterk gekleurd door 
de gevoelens, waarmee hij erop terug zag.


"Het Woord des Heeren" begon tot hem te komen toen hij ontdekte dat het huwelijks-
verbond, eens door God tot stand gebracht, verbroken was door de ontrouw van zijn vrouw. 
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Door deze smartelijke persoonlijke ervaring werden zijn ogen geopend voor de verschrik-
kelijke toestand waarin het volk leefde. Hij besefte dat hij niet de enige was die een 
dergelijke ervaring doormaakte, maar dat er vele gezinnen in Israël waren, die om dezelfde 
reden verwoest werden. Door zijn eigen lijden werd hij als het ware ondergedompeld in het 
lijden van zijn volk. Bovendien begon hij te beseffen dat zijn persoonlijke smart over zijn 
vrouw een zwakke weerspiegeling was van de smart van God over Zijn volk. Want Israël, 
met de tederste banden aan God verbonden, gedroeg zich op dezelfde wijze tegenover God 
als Gomer tegenover hem. Israël was de ontrouwe en overspelige vrouw van Jehovah.


Hosea gaf zijn kinderen symbolische namen. Zijn eerstgeboren zoon noemde hij Jizreël. 
Deze naam spreekt van het naderend oordeel van God over het volk, vanwege zijn on-
gerechtigheid (vgl. 2 Koningen 10). Het tweede kind noemde hij Lo-Ruchama, wat betekent: 
"geen ontferming". Het is een heenwijzing naar de tijd, dat Israël - van God verlaten - zou 
worden overgegeven aan haar vijanden. Er werd nog een derde kind geboren, dat hij Lo-
Ammi noemde, wat betekent: "niet-mijn-volk". Evenals bij Lo-Ruchama blijkt uit deze naam 
dat Hosea zich bewust was niet de echte vader van dit kind te zijn (Hosea 2:3). De naam 
van dit derde kind is een profetie van de verdrijving van Israël uit het land in ballingschap.


Hosea geeft deze betekenisvolle namen aan zijn kinderen vanwege de toestand van Israël; 
zij zijn aanduidingen van het naderende onheil. Israël kende Gods liefde niet. Israël was 
door afgoderij van God afgevallen en bleef alleen nog maar in naam Gods eigendom. Na de 
geboorte van het derde kind liep Gomer van Hosea weg, en daarmee was het gezin 
verwoest. Maar zoals zo dikwijls het geval was met dergelijke arme vrouwen, werd zij al 
spoedig door haar minnaars in de steek gelaten en moest zij zichzelf in slavernij verkopen. 
Hosea's liefde voor zijn ontrouwe vrouw bleef echter onveranderlijk. Op aandringen van 
God en gedreven door zijn weergaloze liefde, kocht hij Gomer vrij en betaalde hij de losprijs, 
bestaande uit "15 zilverlingen en 1 ½ homer gerst" (Hosea 3:1-2). Hij nam haar mee naar 
huis en herstelde haar uiteindelijk weer in haar positie. Daarna schijnt het huwelijk gelukkig 
geworden te zijn. Wij vinden in de hereniging van Hosea en Gomer een profetie van de 
komende hereniging van God en Zijn volk Israël, in een nieuw verbond. Zo was de profeet 
niet alleen Gods boodschapper van genade - hij weerspiegelde ook Gods karakter en hij 
voorafschaduwde Israëls verlossing door de Messias, en Israëls herstel als natie.


V. ZIJN BOODSCHAP 

Het boek van Hosea, geladen met grote kracht en diepe bewogenheid, openbaart ons het 
hart van de man, die vanuit zijn eigen smartelijke ervaring kon binnendringen in de gemeen-
schap met God en kon spreken over de diepe dingen van God.


Evenals Ezechiël werd Hosea door God gebruikt als een teken. Daartoe moest hij een zwaar 
en smartelijk lijden ondergaan, om aan het volk van Israël zijn verschrikkelijke zondige 
toestand te kunnen illustreren. Door heel het boek heen vinden wij echter niet in de eerste 
plaats het gebroken hart van de profeet, maar de oneindige liefde en tederheid van het hart 
van Jehovah, Die het volk van Israël had afgezonderd als een "vrouw" voor Zichzelf.
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B. HET BOEK VAN HOSEA 

I. INLEIDING 

Hosea's geschriften zijn poētischer dan die van de meeste profeten. Zijn stijl is kort, figuur-
lijk en vol beeldspraak. Elke daad en elke toespraak heeft een symbolische betekenis. De 
korte, scherpe uitspraken vallen uit zijn mond als snikken uit een gebroken hart, en weer-
spiegelen de feitelijke situatie, waarin hij is geplaatst. Hij illustreert dikwijls zijn boodschap 
met historische zinspelingen op Israëls vroegere ervaringen. Sommigen beschouwen Hosea 
als het moeilijkste van alle profetische boeken. Op het eerste gezicht schijnt er geen enkele 
orde in zijn geschriften te zijn. Maar bij zorgvuldige en ernstige studie ontdekt men al 
spoedig een wonderbare en logische samenhang in al zijn profetieën.


II. DOEL 

Geestelijk gesproken was Israël Jehovah's vrouw. Maar zij was Hem ontrouw geworden en 
had zich sinds Jerobeam I steeds dieper in afgoderij begeven. Daarom moest Hosea 
aankondigen dat God van plan was zijn ontrouwe "vrouw" te kastijden, maar dat Hij haar 
eens zou vrijkopen en herstellen in een plaats van zegen. Dit wordt geïllustreerd door de 
persoonlijke ervaring van Hosea met zijn ontrouwe vrouw Gomer.


III. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers kan men nemen: hoofdstuk 3:1:


"De Heere zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van

haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar

zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven."


Het sleutelwoord is: "Hoererij" - 14 maal.


"Juda" wordt slechts 14 maal genoemd en "Jeruzalem" zelfs niet één maal. De naam 
"Efraïm" komt daarentegen 35 maal voor en de naam "Israël" eveneens 35 maal. Dat is 
omdat dit boek evenals Amos fundamenteel spreekt over het 10-stammen rijk, en Juda - de 
2 stammen - slechts terzijde aanduidt. Want het eerstgeboorterecht onder de stammen van 
Israël berust nu eenmaal bij de 10 en niet bij de 2. 


De profetie over Ammi en Lo-Ammi etc., is ook volgens het Nieuwe Testament 
niet van toepassing op Juda, maar op Israël / Efraïm / lzak. En daarmee wordt 
de profetie begrijpelijk. 
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IV. INDELING 

Het boek van Hosea kan verdeeld worden in drie delen:


I. De ontrouw van Israël, geïllustreerd door Hosea's huwelijk	 Hosea 1-3

1. Israëls verdorven toestand	 Hosea 1

2. Israëls vreselijke val	 Hosea 2

3. Israëls losprijs betaald	 Hosea 3


II. De ontrouw van Israël beschreven en veroordeeld	 Hosea 4- 13

1. Israëls val en de verschrikkelijke gevolgen	 Hosea 4 en 5

2. Israëls berouw en belijdenis	 Hosea 6:1-3

3. Israëls wonden en hun genezing	 Hosea 6:4-13:15


II. De belofte van Israëls toekomstige zegen, ná het oordeel	 Hosea 14:1-3

1. Het laatste appèl op Israël	 Hosea 14:1-3

2. Israëls uiteindelijk herstel	 Hosea 14:4-9


V. INHOUD 

Het boek van Hosea wordt wel eens genoemd: het boek van afval of van geestelijke 
hoererij. Het is uitdrukkelijk gericht aan de tien stammen van het Noordelijk Koninkrijk, vlak 
vóór de Assyrische ballingschap. De figuur van de overspelige vrouw Gomer, dient in dit 
boek als een ernstig appèl op het hart en het geweten van het volk, dat zich van God had 
afgekeerd om de afgoden van de heidenen te dienen. De Heere zeide tot de profeet: "Ga 
heen, neem u een vrouw der hoererijen." De reden van dit merkwaardige gebod was: "Want 
het land hoereert ganselijk van achter den Heere." Daarmee wordt dus expliciet gezegd dat 
deze vrouw een type is van Israël, zoals Hosea een type is van de Heer Zelf.


Van de drie kinderen, in dit huwelijk geboren, waren de laatste twee "kinderen der hoererij", 
d.w.z. in hoererij verwekt. Jizreël (d.i. "Ik zal verstrooien") - een waarschuwing dat God een 
oordeel zou brengen over het volk. Zoals Hij Izebel en Jehu gestraft had voor hun afgoderij, 
zo zou Hij ook over het hele volk Israël het oordeel brengen in de vorm van de Assyrische 
invasie.


De naam van het tweede kind Lo-Ruchama (d.i. "geen ontferming"), geeft aan dat God Zijn 
volk uit het land zou verdrijven. De naam van het derde kind, Lo-Ammi (d.i. "niet Mijn volk"), 
leert dat Israël door God terzijde gezet zou worden, omdat zij Hem verlaten hadden (1:1-9). 


In de verzen 10 en 11 vinden wij echter de belofte van toekomstige zegen en herstel, als 
namelijk "ter plaatse, waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt Mijn volk niet" - zij "genoemd 
zullen worden kinderen van de levende God... want groot zal de dag van Jizreël zijn". De 
betekenis van de naam Jizreël in dit vers dienen wij te verstaan als "Ik zal zaaien". Jizreël 
heeft namelijk een dubbele betekenis: "Ik zal strooien" en "Ik zal zaaien". God zal Israël 
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eens uit het land "strooien", maar haar daarmee ook "zaaien". Lo-Ammi zou dan weer 
worden "Ammi" (d.i. "Mijn volk") en Lo-Ruchama zou worden Ruchama (d.i. "ontferming"). 
Lees hoofdstuk 2:1.


Dat deze dingen juist in onze bedeling van toepassing zijn, is de zeer onbegrepen strekking 
van de in het Nieuwe Testament geciteerde verzen. Dat onbegrip komt voort uit het gebrek 
aan onderscheid tussen de "beide huizen van Israël". Dat deze dingen zullen geschieden als 
de Heere Jezus Christus zal wederkomen om hen tot Zichzelf te vergaderen en te herstellen 
in gerechtigheid, is vanzelfsprekend. Jehovah's klacht tegen de moeder Israël betreft haar 
ontrouw in het dienen van andere goden ("minnaars"). Daarvoor zal zij geoordeeld worden. 
Als zij ontdekt dat van haar afgoden geen hulp te verwachten is, dan is het te laat om nog 
tot de Heere terug te keren. Niemand kan haar van de Assyriër, die haar in slavernij zal 
voeren, bevrijden. (2:2-12).


Onmiddellijk hierop volgt echter weer de belofte van toekomstig herstel, wanneer de Heere 
Zelf haar zal "lokken" en "tot haar hart zal spreken". Te dien dage zal Hij weer voor haar 
worden "Ishi" (d.i. "mijn Man", en niet "Baäli" ("mijn Heere"), dat immers geen enkele 
bijzondere verhouding tot God aanduidt. Het volk zal geen offers meer brengen aan de 
valse goden. De belofte van herstel ná het oordeel is gebaseerd op de voorzieningen van 
het Nieuwe Verbond (2:14-22). Zie ook Jeremia 31:31-34; Romeinen 11:26; Joël 2:32.


In het derde hoofdstuk van Hosea schildert de profeet door de Heilige Geest ons een beeld 
van Israëls toekomstige nationale geschiedenis. Het vierde vers van dit hoofdstuk is één 
van de sterkste bewijzen van de Goddelijke oorsprong der profetie en van de Bijbel in het 
algemeen. Er schijnt tussen het tweede en het derde hoofdstuk een periode van tijd te 
liggen. Daarna geschiedt wat vermeld staat in hoofdstuk 3:1. God geeft de profeet opdracht 
om zijn overspelige vrouw die hem verlaten had, te beminnen. Naar de mens gesproken lijkt 
dit in deze omstandigheden ten enen male onmogelijk, maar God verlangt van hem haar lief 
te hebben, zoals Hij Zelf de kinderen Israëls - ondanks alles - liefheeft. Hosea moest zich 
jegens haar, die in slavernij was vervallen, vergevensgezind betonen, om alzo het karakter 
van Gods liefde voor Israël te openbaren en uit te beelden.


Voor "vijftien zilverlingen", de prijs van een slaaf, kocht hij haar vrij. Zo zal God Zijn volk uit 
slavernij verlossen, omdat de losprijs betaald is aan het kruis van Golgotha. Gomer werd 
echter niet onmiddellijk in haar vroegere huwelijksstaat hersteld, en zo is het vandaag met 
Israël hetzelfde.


"Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, 
en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de 
kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun Koning; en zij 
zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen."  
(Hosea 3:4, 5).
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Hoofdstuk 4 is eigenlijk een inleiding op de rest van het boek. Het is een samenvatting van 
de boodschap van de profeet. Hier wordt de inhoud van de hoofdstukken 1 t/m 3 toegepast 
op de geestelijke toestand van Israël.


God heeft een twistzaak met Ammi, "Mijn volk", dat volgens 6:4 zal worden "uitgeroeid". De 
betekenis van dat woord "damah" is "zwijgen", "tot zwijgen brengen", "nietszeggend 
maken". En dat zou gebeuren omdat het volk de kennis had verworpen. Daarom worden 
niet slechts de priesters, maar wordt het hele priesterlijke volk ontslagen uit dat ambt. De 
priester wordt geacht een "lerende priester" te zijn, maar waar hij zelf geen kennis heeft, 
wordt hij gediskwalificeerd. Dit is wat God zou doen met dit volk! Het zou niet langer Israël, 
Ammi, Gods volk zijn en zelfs zijn naam verliezen. Zij hebben zich gewend tot de afgoden 
en zij hebben valse verbonden gesloten. Daarom zal Hij als een oordeel de invallende legers 
van Assyrië over hen brengen (Amos 4 en 5).


Met hoofdstuk 6:4 begint de profeet zijn uitvoerige toespraken, waarin God spreekt over 
Zijn geschil met Israël en verklaart, waarom het oordeel niet langer kan worden uitgesteld. 
God heeft "lust tot weldadigheid, en niet tot offer" (6:6); zij waren uitverkoren en verlost.  
"Zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur." (7:11); "Israël heeft zijn Maker vergeten"  
(8:14): "Zij zullen in des Heeren land niet blijven" (9:3); "De dagen der bezoeking zijn 
gekomen" (9:7); "Israël is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich", 
doch niet voor God" (10:1).


Zoals een man zijn vrouw bemint, zo beminde God Israël. Maar Israël was Hem ontrouw 
geworden. Het oordeel is op komst, maar Jehovah's volk wordt opgewekt om zich te 
verlaten op Hem en te rusten in Zijn beloften. God bevrijdde Israël eens door een profeet 
(Mozes) en voerde hen uit Egypte naar het land der belofte. Vers 13 van hoofdstuk 13 
beschrijft het verschrikkelijke oordeel over Israël. In vers 14 vinden wij echter direct weer 
een gezegende belofte van verlossing en herstel bịj de komst van de Messias.


Met het oog op deze verlossing wordt Israël opgeroepen om zich te "bekeren tot de Heere, 
hun God" (14:2). Omdat de losprijs betaald zal zijn, zal Gods toorn worden afgewend. Hij zal 
"hun afkerigheid genezen" en "hen vrijwillig liefhebben" (14:5). Hij zal hen verkwikking en 
herstel geven. Efraïm zal zijn als een olijfboom en zal vruchtbaar worden (14:4-8). Zie Psalm 
1. 


Zo komen wij aan het gezegende einde van deze profetie. "Want de wegen des Heeren zijn 
recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin 
vallen."


VI. GEESTELIJKE TOEPASSING 

"Wie is wijs?" (14:10). Deze vraag mag wel overwogen worden door ons allen. Hoewel 
Hosea's boodschap eerst en vooral het Israël zijner dagen gold, zo kunnen Gods kinderen 
uit deze bedeling er ook hun voordeel mee doen.
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1. In hun houding tegenover Gods oude volk Israël. Als God dit volk, ondanks hun 
ontzettende zonde, toch blijft liefhebben en het uiteindelijk volkomen zal 
verlossen, laten wij het dan om Gods wil ook liefhebben en mee-arbeiden aan 
de pogingen tot hun bekering.


2. In onze houding tegenover de afgoderij. Het behoeven geen beelden te zijn, 
maar alles wat naast of boven God ons hart van Hem aftrekt, is een afgod. De 
Heere verlichte onze ogen om de afgoden te herkennen, waarmee de satan ons 
tracht af te trekken van een volkomen overgave aan God. Zie 1 Johannes 5:21.


3. Inzake onze trouw tegenover God en Zijn dienst. Moeten ook wij onszelf niet 
dikwijls beschuldigen van trouweloosheid? Hoewel wij ontrouw zijn, Hij blijft 
getrouw (2 Timotheüs 2:13).


4. Welk een blik geeft Hosea op de liefde Gods! We mogen als het ware in Zijn hart 
zien. Voorwaar, wie in zulk een liefde geborgen is, is wel bewaard (Hebreeën 
6:18, 19).


VII. LERINGEN VAN HOSEA BETREFFENDE ISRAËL 

Het voornaamste doel van het boek is om de toekomst van Israël te openbaren. Het 
volgende is een opsomming van deze leringen. Zie hoeveel van de aangehaalde 
Schriftgedeelten reeds vervuld zijn of thans in vervulling gaan.


HOOFDSTUK 1 
1. Israël werd tot een verbondsverhouding (huwelijk) met de Heere geroepen 

(Exodus 19:5-8; 24:7). Dit heeft zij verlaten (vers 2).

2. Israël zal gevonnist worden wegens geestelijk overspel (vers 6).

3. God echter zal dit verbond niet vergeten. Israël zal toch als het zand der zee zijn 

(vers 10, vergelijk Romeinen 9:25-26).


HOOFDSTUK 2 
4. Het land zal gedurende de tijd, dat Israěl ervan gescheiden is, verlaten zijn  

(vers 8, 11, 12).

5. Hun ritueel (offerdienst) zal geëindigd zijn (vers 10).

6. Gevonnist voor hun zonden, zal Israël berouw hebben en de Heere zoeken, die 

wegens Zijn grote liefde haar zal aannemen (2:6, 14-18; 3:1).

7. De toestanden van het Messiaanse Rijk en het Nieuwe Verbond zullen dan op de 

aarde heersen (vers 17).


HOOFDSTUK 3 
8. Een schitterend beeld van de geschiedenis van de kinderen van Israël. Nadat zij 

met afgoderij gebroken hebben, leven zij afzonderlijk zonder heidense goden of 
de ware God (vers 4).


9. Maar zij zullen nog de Messias zoeken (vers 5).
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HOOFDSTUK 4 
10. Israëls zonde is moedwillige onwetendheid (vers 6).

11. Hun afvalligheid is hopeloos wegens hun onbandigheid (vers 16 en 17).


HOOFDSTUK 5 
12. God kan niets voor Israël doen, totdat "zij zich schuldig kennen" (vers 15).


HOOFDSTUK 6 
13. De tijd van het herstel van Israël zal "na twee dagen" zijn; "op de derde dag". Het 

Hebreeuwse woord, vertaald door "dag" is "yom", een tijdperk, waarvan de duur 
soms bepaald is, soms onbepaald, afhankelijk van de samenhang of van andere 
gelijkluidende teksten (zie 2 Petrus 3:8).  
 
Indien men één dag als 1000 jaar rekent, dan wordt deze passage buitengewoon 
belangrijk in verband met het feit dat het bijna 2000 jaar geleden is, sedert Israël 
werd verstrooid.


HOOFDSTUK 7 
14. Belofte van een Verlosser en profetie van haar verwerping. Israël is dus zonder 

verontschuldiging (vers 13; vgl. Jesaja 59:20).


HOOFDSTUK 8 
15. Israël is "verslonden", "onder de volken", "een voorwerp, waar niemand 

behagen in schept", maar zal "vergaderd" worden (vers 8-10).


HOOFDSTUK 9 
16. Israël zal "omzwervende zijn onder de volken" (vers 17).


HOOFDSTUK 10 
17. De verworpen Verlosser (7:13) zal terugkeren (vers 12).


HOOFDSTUK 11 
18. God zal erbarmen met afvallig Israël hebben, daar Hij God is en niet een mens 

(vers 7, 8 en 9).


HOOFDSTUK 12 
19. God heeft een rechtsgeding met Israël: "In zijn hand is een bedrieglijke 

weegschaal" (vers 3, 8).


HOOFDSTUK 13 
20. Het wonder van de nationale opstanding van Israël berust bij God en bij Hem 

alleen (vers 9, 10, 14).
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HOOFDSTUK 14 
21. Israël, nu door alle volkeren veracht, en verspreid, zal terugkeren (vers 2) en 

vergeven worden (vers 5). Israël zal éénmaal de schoonste en de meest 
bewonderde van alle naties worden (vers 6-8).


22. "Wijs" is de mens, die Gods plan voor Israël verstaat (vers 10).


VIII. GEBRUIKTE NAMEN IN DE PROFETIEEN VAN HOSEA 

Het zal u opgevallen zijn dat in deze profetieën veel namen gebruikt zijn, zowel van 
personen als plaatsen. Dit bewijst hoe nauwkeurig God Zijn volk kende en de plaatsen waar 
hun harten naar uitgingen. Zij hadden dan ook geen enkele verontschuldiging, want God 
noemde - bij wijze van spreken - man en paard. De namen hebben meestal symbolische 
betekenis en daarom is het goed er enige aandacht aan te besteden.


A. PERSOONSNAMEN 

1. JIZREËL (1:4, 5, 11; 2:21).

Deze naam moest Hosea geven aan de zoon, geboren uit zijn verbintenis met Gomer, een 
dochter van Diblaïm. Gomer is de "volkomene", die in haar hoererij tot het uiterste gaat, de 
maat dezer zonde vol maakt. Diblaïm betekent: "vijgenkoeken" en wijst op iemand die 
geheel overgegeven is aan zinnelijke lusten. Jizreël, de naam van de zoon, betekent in de 
eerste plaats: "God zal (ver)strooien" (Jeremia 31:10) en in de tweede plaats: "God zal 
zaaien" (Zacharia 10:9). Dit is wat we in deze profetieën vinden. Jizreël, het vruchtbare veld, 
was verontreinigd met bloed (zie 1 Koningen 21:19; 2 Koningen 9:21; 10:7-14). Daar zou 
Gods oordeel komen (1:5) en Israël zou verstrooid worden onder de volkeren. Maar wanneer 
straks Gods plan zijn voltooiing nadert, dan zal Hij Israël alsnog oogsten en in eigen land 
brengen (2:21, 22).


Opmerking: Hoewel Jehu door God gebruikt werd om zijn eigen oordeel over het huis van 
Achab te volvoeren, werd hij toch zelf schuldig, omdat hij niet Gods eer op het oog had, 
maar zichzelf; later voerde hij immers de afgoderij weer in en als gevolg daarvan moest ook 
het oordeel over zijn eigen huis komen.


2. EFRAÏM 
Deze naam komt 35 maal in Hosea voor. Hij was de jongste van de twee zonen van Jozef 
(zie Genesis 41:50-52). Toen Jakob deze zonen zegende, bleek dat Efraïm - hoewel niet de 
oudste - naar Gods bestel groter zou worden dan Manasse; en zijn nageslacht zou een 
volheid van volken worden (Genesis 48:18-20; Romeinen 11:25).


Uit 1 Koningen 11 en 12 wordt ons duidelijk hoe God na Salomo's dood het rijk verdeelt; 10 
stammen vielen van het huis van David af, zodat Rehabeam slechts regeerde over de twee 
stammen van Juda en Benjamin. Onder deze twee was Juda de overheersende en zo werd 
dit gedeelte kortweg Juda genoemd. In het rijk der 10 stammen - Israël - was Efraïm niet 
alleen de volkrijkste stam, maar ook de drager van het eerstgeboorterecht en dus van de 
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titel. Daarom werd dit gedeelte van het rijk dikwijls Efraïm genoemd, maar gewoonlijk en 
met recht Israël.


B. PLAATSNAMEN 

1. HET DAL VAN JIZREËL (1:5)

We zagen reeds hoe deze plaats verontreinigd was door bloed; op diezelfde plaats zou 
Israëls boog, zijn sterkte, verbroken worden en van daaruit werden zij gevankelijk 
weggevoerd naar Assyrië (zie 2 Koningen 17).


2. HET DAL VAN ACHOR, een deur der hoop (2:14). (Vgl. Jozua 7:24-26)

Daar werd de toorn des Heeren gestild over de zonde van Achan; de ban werd uit hun 
midden weggedaan, en zo was er weer hoop op zegen. Dat zal altijd het geval zijn, waar de 
zonde wordt weggedaan.


3. GILGAL (4:15; 9:15; 12:12). Vgl. Jozua 5:7-12

Daar werd het volk besneden en de smaad van Egypte van hen afgewenteld; daar aten zij 
het overjarig koren van Kanaän en hield het manna op; daar hielden zij het Pascha (4:15). 
Wie ontucht wil bedrijven, moet dus niet naar Gilgal gaan, want daar reinigt besnijdenis van 
de zonde en wijdt men zich aan de dienst van God (9:15 en 12:12). Maar helaas, juist aan 
deze plaats, waaraan zulke heilige herinneringen verbonden waren, brachten zij hun zonden 
en offerden er op hun altaren (Richteren 3:19).


4. BETH-AVEN (4:15; 5:8; 10:5,8)

Is het huis der misdaad, de ontaarding van Bethel, het huis Gods (zie Genesis 28), vanwege 
de kalverdienst, die door Jerobeam was ingesteld (1 Koningen 12:25 tot 13:1).


5. MIZPA (5:1).

In Genesis 31:49 vinden we de betekenis: "Dat de Heere opzicht neme tussen mij en tussen 
u"; en in Richteren 20:1 en 1 Samuël 7:5-16 vinden we Mizpa als een plaats waar men zich 
tot de Heere vergaderde. Daar riep Samuël het volk bijeen om voor hen te bidden, nadat de 
afgoden waren weggedaan. Toen werden de Filistijnen verslagen. Nu werden koningen en 
priesters door hun afgodendienst tot een strik voor het volk.


6. THABOR (5:1)

Een berg ten Noordoosten van de vlakte van Jizreël, waarvan Psalm 89:13 zegt dat hij 
jubelde in de Naam des Heeren. Vanaf de top van deze berg trok Barak op tegen de benden 
van Sisera en versloeg ze (Richteren 4:6-15). En op deze berg waren de koningen en 
priesters geworden tot een uitgespannen net; daar werd het volk gelokt tot het verderf van 
de afgoderij.


7. GIBEA EN RAMA (5:8; 9:9; 10:9)

Steden van de stam van Benjamin. Beide worden genoemd in de geschiedenis van 
Richteren 19 en 20. Welk een diep verderf werd daar in Gibea openbaar; en in die zonde is 
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Israël gebleven, hetzij in vleselijke of geestelijke zin. Op die plaatsen moest de bazuin 
geblazen worden om te waarschuwen tegen het naderend verderf.


8. ASSUR (5:13; 7:11; 8:9; 9:3; 10:6; 11:5 en 11; 12:2 en 14:4)


9. EGYPTE (2:14; 7:11; 8:13; 9:3 en 6; 11:1, 5 en 11; 12:2 en 14)

Assur en Egypte worden dikwijls genoemd in deze profetie. Uit de profetie van Jesaja, de 
tijdgenoot van Hosea, blijkt dat het volk in zijn afval van God, hulp zocht bij de vreemden. 
Zie 2 Koningen 16; Jesaja 31:1-3 en Jesaja 30:1-5. Maar in plaats dat deze hulp baatte, 
werden Efraïms krachten verteerd door de vreemden (zie Hosea 7:8-9). Zulk een optreden 
moest de toorn van God opwekken. Kon Hij hen niet verlossen als in de dagen van ouds? 
Maar zij steunden niet meer op Hem, maar op politieke berekening.


10. GILEAD (6:8 en 12:12)

Stad en land ten Oosten van de Jordaan. Vergelijken we Genesis 37:25 met Jeremia 8:22 en

46:11, dan was Gilead een plaats van waaruit balsem werd uitgevoerd tot genezing en waar 
heelmeesters woonden. En nu was deze plaats geworden tot een stad van ongerechtigheid 
en misdadigers.


11. SICHEM (6:9)

Uit Jozua 21:21 blijkt dat Sichem een stad van priesters was. Wat had men van zulk een 
stad niet mogen verwachten? Maar op de weg van Samaria naar Sichem traden de 
priesters, eenmaal door Jerobeam voor zijn afgodendienst aangesteld, op als een troep 
bandieten en moordenaars.


12. SAMARIA 7:1; 8:5 en 6; 10:5 en 7; 14:1)

Was de hoofdstad van het tienstammen-rijk. Als zodanig was het ook de hoofdzetel van het 
bederf der afgoderij, dat over Israël was uitgestort. Men lette maar eens op de uitdrukking:


13. "HET KALF VAN SAMARIA" (8:5 en 6; 10:5)

Geen wonder dat Gods oordeel over deze weerspannige stad moest komen.


14. MEMPHIS (MOF) (9:6)

Dit was de hoofdstad van Beneden-Egypte. Wanneer men als gevolg van een inval der 
Assyriërs de wijk nam naar Egypte, dan zou men daar wel ontvangen worden, maar de straf 
zou zijn dat men ook daar begraven werd en dus het land der vaderen niet weerzag.


15. TYRUS (9:13)

Dit was eeuwenlang de meest beroemde handelsstad der Feniciërs. Uit Jesaja 23 en 
Ezechiël 26-28 blijkt dat hoogmoed en zelfverheffing de zonde was, waarvoor God haar 
moest straffen. Hoe treurig is het daarom dat Efraïm bij deze stad vergeleken moest 
worden.
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16. BETH-ARBEL (10:14)

De naam betekent: "Huis van de hinderlaag van God". Vermoedelijk was het een stad aan 
de westoever van het meer Genesareth. Gelijk deze stad door Salman (Salmanassar, de 
Assyrische koning) verwoest werd (waarschijnlijk onder koning Hosea, zie 2 Koningen 
17:1-3), zo zal geheel Israël verwoest worden.


17. BETHEL (10:15; 12:5)

Wat waren aan deze plaats heilige herinneringen verbonden (zie Genesis 28:12 en 19; 35:7, 
14 en 15). En nu was het de plaats geworden, van waaruit de afgodendienst over het gehele 
volk verbreid was.


18. ADAMA EN ZEBOÏM (11:8)

Steden die behoorden tot het gebied van Sodom en Gomorra (zie Genesis 10:19; 14:2, 8 en 
Deuteronomium 29:23), die door een Godsoordeel vernietigd werden (Genesis 19). Hoe 
zwaar was Israëls zonde, dat zij dezelfde straf verdiend hadden; maar hoe groot ook Gods 
barmhartigheid, dat Hij hen niet kon overgeven aan zulk een gericht.


19. SYRIË (12:13)

Wordt hier genoemd in verband met de geschiedenis van Jakob, toen hij naar Haran in 
Mesopotamië trok, om daar als een arme knecht te dienen om een vrouw. Hoe hoog had 
God Israël verheven en hoe weinig hadden zij daaraan beantwoord!


20. LIBANON (14:6 en 8)

Dit gebergte was bekend om zijn hoogte, zijn rijkdom aan geurige kruiden en de wijn. Dat 
wilde God ook geven aan Israël, als zij zich tot Hem wilde bekeren.


IX. PROFETIEËN BETREFFENDE CHRISTUS 

1. De Messias 
De zinspelingen op de Messias zijn in dit boek duidelijk. Zowel Paulus als Petrus tonen ons 
dat de profetie van 1:10 vervuld is in Christus (1 Petrus 2:10; Romeinen 11:25 en 26). In 
hoofdstuk 3:4 vinden we de tegenwoordige toestand van Israël beschreven. "Zonder koning 
en zonder vorst, en zonder offer ... en zonder efod" - het teken van een priester - omdat zij 
hun Koning, hun ware Priester, naar de ordening van Melchizedek, verworpen hebben en 
het offer dat Hij gebracht heeft nog steeds verwerpen. En aan de andere kant zijn zij ook 
"zonder opgericht beeld en zonder terafim", want zij zijn vrij van afgodendienst. Het volgen-
de vers beschrijft hun heerlijke toekomst, wanneer zij zich zullen bekeren tot de Heere, hun 
God, en David, hun koning - de Heere Jezus Christus.


2. De opstanding van Christus 
Hoofdstuk 6:2 "Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons 
doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven". De opstanding van Christus en 
onze opstanding in Hem kon niet duidelijker worden voorzegd. De profeet noemt 
uitdrukkelijk twee dagen, waarna leven zou worden gegeven, en een derde dag, waarop de 
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opstanding zou plaats hebben. Lees vers 3 "Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij 
zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands". Hij, Die als 
de dageraad zal uitgaan uit het graf is Dezelfde, Die tot ons zal komen, om ons uit de dood 
tot het leven te wekken. Hoe deze verzen tevens betrekking hebben op het herstel van 
Israël, hebben wij reeds eerder aangetoond.


3. Uit Egypte geroepen 
"Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen" (11:1 ). Dit had een eerste vervulling in Israël, als 
een type van Christus. De werkelijke vervulling had volgens Mattheüs 2:15 plaats in 
Christus, de Eniggeboren Zoon van God.


4. Eén Redder 
"Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde" (11:4). Christus trok ons met koorden 
van een mens, want om onzentwil is Hij mens geworden en stierf Hij voor ons. Zie Johannes 
12:32. "Een Verlosser buiten Mij is er niet" (13:4). Vergelijk Mattheüs 1:21 en Handelingen 
4:12. "Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood?" 
(13:14). Het woord vertaald door "verlossen" betekent "loskopen" door de betaling van een 
prijs. Het woord, vertaald door "vrijmaken", is een zinspeling op de "losser" of "goël", die 
het recht heeft om het verloren gegane bezit van zijn naaste bloedverwant terug te kopen 
door de betaling van de prijs. Beide woorden beschrijven nauwkeurig, wat de Heere Jezus 
voor ons heeft gedaan. "Dood! waar zijn uw pestilentiën?hel! waar is uw verderf?" is een 
overwinningskreet bij de beloofde verlossing, toen Christus, opgewekt uit de doden, de 
Eersteling werd van degenen, die ontslapen zijn. Vergelijk 1 Korinthe 15:55.


X. OPMERKING 

Hoererij en ontucht.

Het is duidelijk dat het zich in hoererij afwenden van de Heere, (1:2) in de eerste plaats 
"geestelijke hoererij" was, namelijk afval van God tot de afgodendienst (zie Exodus 34:15). 
Maar dat lichamelijke hoererij en ontucht daarmee nauw verband hielden, hebben we reeds 
eerder gezien bij het overzicht van de algemene toestand van het volk. En dat verwondert 
ons niet wanneer we weten hoe diep de volken van Kanaän in deze zonden gevallen waren 
(zie Leviticus 18:27-28).


Bij deze en meer andere volken was het niet alleen de gewone hoererij, maar men had daar 
ook godsdienstige hoererij; mannen en vrouwen die zich in de dienst van de ene of andere 
godheid aan ontucht prijs gaven. Zulken werden "gewijden" genoemd en gaven het loon, 
dat zij met de ontucht verdienden, ten dienste van de afgoden. In de Heilige Schrift werden 
zulke "gewijden" hoeren en schandjongens genoemd (Deuteronomium 23:17) en het aan de 
goden geofferde loon "hoerenloon" en "hondenprijs" (Deuteronomium 23:18). Ondanks de 
vele waarschuwingen in de wet en van de profeten drong dit kwaad toch in Israël door.  
Uit 1 Koningen 3:16 blijkt dat de hoeren als een eigen stand onder het volk leefden (zie ook 
1 Koningen 22:38 en Jeremia 5:7). En dat er hoeren en schandjongens waren, leren wij uit 
plaatsen als 1 Koningen 14:24; 15:12 en 22:47. Ja, het ging zelfs zo ver, dat voor deze in en 
voor ontucht levende mensen eigen woningen waren ingericht op het terrein van de tempel 
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des Heeren (zie 2 Koningen 23:7). Zo werd deze zonde met een godsdienstig vernisje 
bestreken en het volk gemakkelijker verleid.


Wanneer men in aanmerking neemt dat hoererij en ontucht de mens ongevoelig maken voor 
de hogere geestelijke dingen, dan verwondert ons de last van de profeet, om een ontuch-
tige vrouw te nemen, volstrekt niet.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 43) 

1) Van welke profeet was Hosea een tijdgenoot?


2) Beschrijf de morele en godsdienstige toestand van Israël in de tijd van Hosea.


3) Hoe illustreerden gebeurtenissen in Hosea's leven de toestand van Israël?


4) Wat is de betekenis van de naam "Hosea"?


5) Geef een logische indeling van het boek.


6) Aan wie was zijn boodschap gericht?


7) Verklaar de profetische betekenis van de namen van Hosea's kinderen.


8) Wat was Israëls zonde tegen Jehovah?


9) Wat was het naderend oordeel?


10) Welke belofte, gebaseerd op de voorzieningen van het Nieuwe Verbond, werd gegeven 
betreffende Israëls toekomst?


11) Hoe is de verlossing van Hosea's vrouw een illustratie van Gods verlossingswerk voor 
Israël?


12) Noem een aantal profetieën van Hosea die reeds in vervulling zijn gegaan.


13) Noem enkele profetieën betreffende de toekomst van Israël.


14) Noem enkele profetieën betreffende Christus.


15) Welke verzen in Hosea worden in het Nieuwe Testament aangehaald?
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Les 44 - HET BOEK OBADJA 

A. DE PERSOON VAN OBADJA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Obadja is waarschijnlijk één van de eerste profeten, die hun profetieën hebben opgeschre-
ven. Deze bewering is gebaseerd op zijn eigen geschriften, want alles wat wij van hem 
weten, staat in zijn boek.


Er is een treffende gelijkenis tussen de profetieën van Obadja en die van Jeremia. Dat de 
boodschap van Obadja zo kort is, wil volstrekt niet zeggen dat deze van minder betekenis 
is, want het boek Obadja heeft een belangrijke plaats in de profetische geschriften. Hij is de 
enige die de aandacht vestigt op en de oorzaak aangeeft van de vijandschap tussen de 
nakomelingen van Jakob en die van Ezau. De moeilijkheden, die al vóór hun geboorte 
begonnen, spitsten zich nu toe in het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Obadja 
geeft een vollediger profetie over Edom dan Amos.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Het is onmogelijk om de tijd van Obadja's optreden nauwkeurig vast te stellen. Daarom 
zullen we ons beperken tot een samenvatting van de geschiedenis van de Edomieten, tegen 
wie de profetie gericht was.


De Edomieten waren nakomelingen van Ezau, de broer van Jakob. Vanaf de tijd dat zij in 
hun moeders schoot tegen elkander stieten (Genesis 25:22, 23) heeft er vijandschap 
bestaan tussen hen en hun nageslacht.


De Edomieten, die zich oostelijk en zuidelijk van de Dode Zee vestigden, werden al heel 
vroeg een machtig volk. Als zonen van Ezau waren zij afstammelingen van Abraham, maar 
zij waren geen zonen der belofte en zij zijn afgeweken van het geloof van Abraham. Ezau 
had zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes en van toen af ontstond 
zijn haat tegen zijn broer. Toen God door Mozes zijn volk uit Egypte leidde, weigerde Edom 
zijn broedervolk toe te staan om door zijn land te trekken (Numeri 20:14-21). De Edomieten 
(beeld van de oude mens, Adam) verheugden zich over elke tegenslag die de Israëlieten 
overkwam.


De nakomelingen van Ezau zijn het type van het vlees, met zijn begeerte naar stoffelijke 
dingen. Zij vormen een beeld van de vijandschap van de wereld tegenover de erfgenamen 
van de geestelijke beloften van God, die hun type hebben in de nakomelingen van Jakob, 
namelijk de Israëlieten. Zij zijn afgeweken van het geloof van Abraham en stellen hun hoop 
op fysieke kracht. Zij worden gekenmerkt door hooghartige trots en laatdunkendheid, 
hetgeen onvermijdelijk moet leiden tot een vernietigend oordeel.
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Een eerdere profetie tegen Edom, door Bileam uitgesproken, en door Mozes beschreven, 
vinden we in Numeri 24:1-19. Dit sluit aan bij de uiteindelijke vervulling van de profetie van 
Obadja betreffende de komst van de Messias van Israël.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

De naam Obadja betekent "dienstknecht van Jehovah". Hoewel deze naam in het Oude 
Testament veelvuldig voorkomt, is niet met zekerheid te zeggen dat één van deze personen 
dezelfde is als de profeet. Van zijn geschiedenis is niets bekend, hoewel velen ongegronde 
gissingen gedaan hebben betreffende zijn persoon en zijn afkomst.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

De inhoud van de boodschap van Obadja is oordeel. Hosea spreekt over Gods liefde, Joël 
kondigt de komst des Heeren aan en Amos openbaart iets van Gods gerechtigheid. Obadja 
echter voorzegt de ondergang van Edom. Wanneer de andere profeten spraken over de 
oordelen die over Israël komen zouden wegens hun zonden, dan volgde daarop toch altijd 
weer de belofte van herstel. Zij spraken over een overblijfsel uit Israël, dat zich zou bekeren 
en dat de beloften zou verkrijgen die God aan Abraham had gedaan. Edom krijgt zo'n belof-
te echter niet; zijn vernietiging zal volkomen zijn. Obadja brengt het wezenlijke kwaad van 
Edom aan de dag, zijn openlijk behagen in de ondergang van Israël en zijn medewerking 
daaraan. De slotverklaring van zijn boodschap is: "Het koninkrijk zal des Heeren zijn" (vers 
21).


B. HET BOEK VAN OBADJA 

I. INLEIDING 

Waarschijnlijk moeten wij het optreden van Obadja plaatsen in de regering van de bloed-
dorstige Athalia (2 Koningen 8:16-26; 11:1-16). Maar de geschiedenis van die tijd is eigenlijk 
van weinig belang, omdat de profeet alleen spreekt over een buitenlandse vijand, namelijk 
Edom of Idumea. De Idumeërs zijn nakomelingen van Ezau (Genesis 25:30; 27:38-41; 36:8; 
Numeri 20:14-23). Reeds lang tevoren was er een belangrijke profetie over Edom uitge-
sproken (Numeri 24:17-19). Deze profetie ziet op de toekomstige regering van de Messias, 
Die uit Israël zal voortkomen. De aanleiding tot de profetie van Obadja was een vijandige 
samenzwering tegen Jeruzalem, waaraan ook Edom deel had (vers 7-14).


II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Obadja is de eerste van de profeten die de uitdrukking "de Dag des Heeren" gebruikt. Daar 
deze uitdrukking zo frequent voorkomt, moet zij nader omschreven worden. De eigenlijke 
betekenis is: "het oordeel des Heeren", waarbij "dag" gebruikt wordt in de oude betekenis 
van "oordeel". Zoals in "Rijksdag", (voor het gerecht) "dagen", "uitdagen", "gedaagde". Aan 
het licht brengen en bestraffen (Efeze 5:13). Zo kent de Bijbel ook "dag van Christus" en 
"dag Gods", niet zozeer als tijdsaanduidingen, maar als aanduiding van de diverse oor-
delen. In de praktijk is "Dag des Heeren" synoniem met "wederkomst des Heeren".
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De "Dag des Heeren" wordt voorafgegaan door vijf tekenen:


1. de zending van Elia (Maleachi 4:5)


2. grote verstoringen in de kosmos (Joël 2:31; Mattheüs 24:29)


3. de valse gerustheid van de mensen (1 Thessalonicenzen 5:1-3)


4. de afval (2 Thessalonicenzen 2:3)


5. de openbaring van "de mens der zonde (wetteloosheid") (2 Thessalonicenzen 2:1-8)  

Lees in verband met Obadja ook Jesaja 34 en Jesaja 63:1-6.


III. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers kunnen wij nemen vers 15:


"Want de Dag des Heeren is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u 
gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren."


Sleutelwoorden: Edom (met Ezau) - 9 maal; "uitgeroeid" - 3 maal.


IV. INDELING 

1. Het visioen van Edoms vernedering	 vers 1-6


2. De hoofdzonde van Edom	 vers 7-14  
Reeds in de tijd van Obadja had Edom zich verbonden  
met een vijand tegen Jeruzalem. Maar de profetie  
voorzegt een dergelijke samenzwering in de eindtijd,  
wanneer heidense machten zich zullen verzamelen tegen  
Jeruzalem tot de grote strijd.  
Zie Zacharia 14:1; Openbaring 19:17-21.


3. De laatste bezoeking over Edom in "de Dag des Heeren"	 vers 15-16  
Zie Jesaja 34; 63:1-6. De eindstrijd zal plaats hebben  
op Idumees grondgebied.


4. De opname van Edom in het Messiaanse Koninkrijk	 vers 17-21  
Vergelijk Numeri 24:17-19.


V. GEESTELIJKE TOEPASSING 

De principes, opgesloten in de profetie van Obadja, zijn vandaag van toepassing op de 
levens van personen. Ezau is een beeld van het vlees met zijn lusten; en er zijn mensen die 
evenals Ezau hun vertrouwen stellen in materiële dingen, in wijsheid van mensen en in 
menselijke overeenkomsten.
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Er kan slechts eeuwige straf voor hen zijn, tenzij zij zich wenden tot de Heere en hun 
vertrouwen op Hem stellen. Zij, die evenals Jakob zoeken naar geestelijke zegeningen, 
zullen geloven in de Heere Jezus Christus en Hem aannemen als hun persoonlijke 
Zaligmaker. 


Hoewel er vele beproevingen en kastijdingen nodig zijn om de gelovigen in overeen-
stemming met Gods wil en doel te brengen, zijn Gods beloften zeker. Zijn verlost volk zal 
leven en heersen met Hem in alle eeuwigheid.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 44) 

1) Wie waren de Edomieten?


2) Wat is het karakter van "de Dag des Heeren"?


3) Noem enkele gebeurtenissen die voorafgaan aan het Koninkrijk van Christus.


4) Met welke belofte eindigt de profetie?
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Les 45 - HET BOEK JOËL 

A. DE PERSOON VAN JOËL 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Onder de andere profeten treedt Joël naar voren als degene die de meest volledige 
beschrijving geeft van de komende "Dag des Heeren". Andere profeten beschrijven wel 
verschillende aspecten van die grote en wonderbare "Dag", maar Joël vat die in zijn korte 
profetie alle tezamen.


Hoewel er in zijn geschrift geen melding wordt gemaakt van de juiste datum van zijn 
optreden, wordt toch algemeen aangenomen dat hij een van de eerste profeten is geweest 
die zijn profetieën heeft opgeschreven. Er zijn aanwijzingen dat hij Elia heeft gekend en dat 
hij een tijdgenoot is geweest van Elisa.


Misschien is hij wel in een van de profetenscholen geweest, maar daar zijn wij niet zeker 
van. In zijn grote rede na de uitstorting van de Heilige Geest, zegt Petrus: "Dit is het, 
waarvan gesproken is door de profeet Joël" (Handelingen 2:15-36; Joël 2:28).


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

De Schrift geeft ons maar weinig informatie waaruit wij een bepaalde tijd zouden kunnen 
opmaken voor het optreden van Joël. Wel zijn er sterke aanwijzingen in de profetie zelf, dat 
het tijdens de regering van de koningen van Juda: Joram, Joas en Uzzia (2 Koningen 11-15 
en 2 Kronieken 22-25) moet zijn geweest. Omdat het merendeel van de profetie van Joël 
betrekking heeft op de toekomst, zullen wij op de geschiedenis van die tijd niet verder 
ingaan.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

De betekenis van de naam Joël is "Jehovah is God". Hij vermeldt in het eerste vers van zijn 
profetie, dat hij de zoon is van een volstrekt onbekende Pethuël. Verder weten wij niets van 
de persoonlijke geschiedenis van de profeet.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

Joëls boodschap schijnt hem door directe openbaring van God te zijn gegeven: "Het woord 
des Heeren, dat kwam tot Joël" (Joël 1:1). Hij was een profeet van Juda en trad vermoede-
lijk op in Jeruzalem. De historische gebeurtenis van de sprinkhanen-invasie (1:4) wordt door 
God gebruikt om de mensen te openbaren dat het onvermijdelijke gevolg van zonde en 
afgoderij is: kastijding. De plaatselijke omstandigheid is een voorafschaduwing van veel 
vreselijker bezoekingen, die de profeet ziet komen in de "Dag des Heeren".
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Ofschoon een boodschap van oordeel, is het toch ook een boodschap van hoop voor hen 
die zich willen bekeren. Israël zal opnieuw bijeen vergaderd worden uit de verstrooiing. De 
volken zullen geoordeeld worden als Israëls Messias komt, om Zijn Koninkrijk van ongeken-
de zegen te openbaren.


In deze boodschap brengt Joël het volk in herinnering dat Jehovah God is. De sprink-
hanenplaag is een beeld van een plunderend leger. Als Israël opnieuw op de knieën gaat en 
zich berouwvol onderwerpt, zal de Messias komen en hun opnieuw Zijn zegeningen 
schenken.


B. HET BOEK VAN JOËL 

I. INLEIDING 

Evenals bij Obadja vindt de Geest ook hier in een gebeurtenis in de eigen tijd van de profeet 
een geschikte aanleiding tot het openbaren van gebeurtenissen, die nog ver in de toekomst 
liggen. Door de zonden van het volk waren er ongekende oordelen over het land gekomen. 
Maar dit waren nog maar de voorlopers van veel zwaardere oordelen, die komen zullen, als 
zij blijven volharden in het kwaad en zo komt ook Joël uiteindelijk op "de Dag des Heeren".


II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Als wij Joël lezen in verband met Obadja, dan ontdekken wij een methode van openbaring 
van allerlei waarheden, die in de gehele Bijbel wordt toegepast, namelijk die van de 
geleidelijke ontwikkeling.


Obadja komt met een nieuw element: "de Dag des Heeren"; Joël ontvouwt dit en de volgen-
de profeten ontwikkelen het verder, terwijl dit onderwerp in het Nieuwe Testament volledig 
wordt uitgewerkt. Zo hangen dan alle Bijbelboeken van Genesis tot Openbaring samen door 
de geleidelijke en harmonieuze ontwikkeling van de leer. Het ware kenmerk, dat wij met een 
schrijver te maken hebben van zeer oude tijd is niet, zoals bijbelcritici beweren, de ruwere 
stijl, want een herder uit Tekoa, zoals Amos, zou van zichzelf nooit hebben kunnen schrijven 
in de prachtige stijl van een ervaren auteur, zoals wij die vinden in zijn boek.


III. SLEUTELVERS 

De sleutelverzen van dit boek zijn: hoofdstuk 2:28-32:


"En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochteren zullen profeteren...


Sleutelwoord: "De Dag des Heeren" - 5 maal.
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IV. INDELING 

1. De aanleiding tot de profetie (1:1-20)

Een enorme sprinkhanenplaag was als kastijding over het volk gekomen: rupsen, sprink-
hanen, kevers en kruidwormen (Statenvertaling) zijn waarschijnlijk verschillende woorden ter 
aanduiding van deze sprinkhanen. Dat was iets ongekends en dus een bewijs van goddelijk 
misnoegen. De profeet wijst het volk op zijn zonden en op de weg tot herstel, namelijk 
berouw. Dit is des te meer nodig, omdat nog grotere rampen op komst zijn. Zo komt hij 
tenslotte op "de Dag des Heeren".


2. Gebeurtenissen van de toekomstige "Dag des Heeren" (2:1-27)

De voorzegging van een invasie: "die van het Noorden" (vers 20), als een onderdeel van de 
Dag des Heeren (Jesaja 14:31; 41:25; Jeremia 1:14, 15, enz.). Met de vermelde invasie 
wordt waarschijnlijk bedoeld die van Hazaël (2 Koningen 12:17) of een van de latere 
Assyrische invallen, maar de profetie zal eerst tot volle vervulling komen op de Dag des 
Heeren. De invasies van Syrië en Assyrië worden dus wel voorzegd, maar alleen als 
schaduwbeelden van de veel verschrikkelijker Dag des Heeren. De profeet geeft dan de 
enige uitweg aan om tot bevrijding te komen (vers 12-17) en dit is meteen een aanwijzing 
voor de gelovige Joden in de laatste "Dag des Heeren", wanneer uit het noorden al de 
volken zich tot de strijd tegen Israël zullen verzamelen.


3. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest (2:28-32)

De vervulling van de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest is reeds begonnen en 
duurt voort tot aan "de jongste dag". Petrus kon op de Pinksterdag zeggen: "Dit is het 
waarvan gesproken is door de profeet Joël", maar niet alles wat Joël heeft gezegd, is 
voltooid.


4. De ware "Dag des Heeren" (3:1-21)

De volgorde van de gebeurtenissen is:


1. De terugkeer in ongeloof van Juda naar Jeruzalem (niet Israël of Efraim!).


2. De volken verzamelen zich tegen Jeruzalem. Hier wordt bedoeld de legers van 
de heidenvolken (vers 2, en 9-15; Ezechiël 39; Zacharia 14).


3. Welke politieke redenen de heidenen ook mogen bewegen om hun troepen door 
de weg van het noorden naar het dal van Josafat te voeren, de Heere zal hun 
vergelden naar hun behandeling van Zijn oude volk (vers 2-8; Genesis 12:3; 
15:13, 14; Numeri 24:9; Deuteronomium 30:5-7; Mattheüs 25:31-45).


4. De bevrijder uit Sion (vers 15 en 16; 2:32; Openbaring 17; Romeinen 11:26-29; 
Openbaring 19:11-16; 19-21).


5. De duizendjarige zegen over Israël met Jehovah - Jezus op de troon in Sion.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 45) 

1) Waarom neemt Joël zo een belangrijke plaats in onder de profeten?


2) Was hij een profeet van Israël of van Juda?


3) Welke historische gebeurtenis wordt door God gebruikt om Zijn oordeel over de zonde 
te openbaren?


4) Wanneer zullen alle zegeningen uitgestort worden over Israël?


5) Wie zullen worden geoordeeld en op welke basis zullen zij worden geoordeeld in het dal 
van Josafat?
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Les 46 - HET BOEK JESAJA 

A. DE PERSOON VAN JESAJA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Van al de profeten wordt Jesaja als de grootste beschouwd en met recht. Zijn optreden 
strekte zich over een langere periode uit dan bij één van de andere profeten, namelijk over 
niet minder dan 60 of 65 jaar, misschien wel langer, ongeveer vanaf 760 vóór Christus. Zijn 
geschreven profetie is één van de langste en wordt het meest aangehaald in het Nieuwe 
Testament. 


Jesaja is de profeet die het meest spreekt over de komst van de Messias. Wij zouden hem 
wel de "evangelische profeet" kunnen noemen, want hij schrijft bijna even duidelijk over 
Christus en Zijn verlossing als de nieuwtestamentische schrijvers. De weg tot behoud wordt 
heel duidelijk en eenvoudig naar voren gebracht. In het boek Jesaja wordt Christus door 
deze Goddelijken kunstenaar zó nauwkeurig geschilderd, dat al de kenmerkende trekken 
van Zijn persoon helder uitkomen:


• Zijn maagdelijke geboorte (7:14); 

• Zijn menselijke en Goddelijke namen (7:14; 8:8; 9:6; 11:1; 12:2, enz.); 

• Zijn tweeërlei natuur (9:6; zie ook Johannes 3:16); 

• Zijn voorloper (40:3); 

• het doel van Zijn lijden en dood (53); 

• Zijn verhoging na Zijn vernedering.


I. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Zoals wij in Jesaja 1:1 lezen, heeft de profeet gepredikt gedurende de regeringen van Uzzia, 
Jotham, Achaz en Hizkia en was hij een tijdgenoot van de profeten Hosea en Micha (zie 
Hosea 1:1 en Micha 1:1). 


Hij heeft geprofeteerd tijdens de laatste 50 jaar van het tien-stammenrijk, maar zijn profetie 
was gericht tegen het twee-stammenrijk van Juda. In die tijd wankelde de troon van Israël, 
en Juda volgde, hoewel langzaam, zijn broedervolk op het pad der zonde. In 2 Koningen 
15-20 kunt u de historische achtergrond lezen van Jesaja's optreden. Koning Uzzia is in het 
jaar van Jesaja's roeping gestorven. Daarom moeten we ook van zijn geschiedenis kennis 
nemen. Zijn zoon Jotham, die hem opvolgde, "deed wat recht was in de ogen des Heeren", 
evenals zijn vader. Daardoor had Jesaja in de eerste zestien jaren van zijn dienst de 
sympathie en steun van het koninklijk huis. 


Maar toen Achaz zijn vader Jotham opvolgde, werd het anders. Reeds tijdens de regering 
van Jotham begon de politieke horizon te bewolken. Syrië en Israël sloten een verbond 
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tegen Juda (2 Koningen 15:37). Toen Achaz niet optrad tegen de zonden van het volk, maar 
een verbond sloot met Assyrië, kon de straf niet uitblijven. Dit verbond werd voor Juda bijna 
noodlottig onder de regering van zijn zoon Hizkia. Achaz ging het volk voor in afgoderij en 
liet zelfs het altaar van God vervangen door een heidens altaar.


Hoewel koning Hizkia de Heere diende en het volk trachtte terug te brengen tot gehoor-
zaamheid aan God, en de uiterlijke eredienst in de tempel herstelde, bleef een groot deel 
van het volk toch vasthouden aan allerlei afgoderij. Daartegen moest de profeet zijn stem 
verheffen. Zo was Jesaja de juiste man om Gods mond te zijn in deze tijd van afval.


II. ZIJN KARAKTER 

Jesaja was stoutmoedig en volkomen oprecht. Hij scheen het heerlijk te vinden om zijn volk 
in eenvoudige bewoordingen toe te spreken en hun te zeggen hoe God over hen dacht. Hij 
aarzelde niet om een slechte koning de meest onaangename waarheden te zeggen. Het 
volk wijst hij onverschrokken op hun fouten: hoe zij God beledigen en Hem uitdagen tot de 
grens van Zijn geduld en dat hun een vreselijk oordeel te wachten staat, als zij zich niet 
bekeren. Geen enkele klasse van de maatschappij ontkomt aan zijn vernietigend oordeel: 
koningen, overheidspersonen, priesters, gewone mensen en zelfs vrouwen en dochteren 
van Sion (3:16-26) wordt onverbloemd aangezegd hoe God hen ziet. Zo streng en onbuig-
zaam als hij onder bepaalde omstandigheden kon zijn, zo teerhartig kon hij weer zijn bij 
andere gelegenheden. Soms joeg hij het volk schrik en angst aan voor het komende oordeel 
en dan weer troost hij hen als een moeder haar kind en bemoedigt hij hen met beloften van 
een heerlijke toekomst, als zij terugkomen van hun zondige wandel. Maar dit konden wij 
toch eigenlijk verwachten van een profeet, die immers de "mond van God" moet zijn, die 
Zijn gevoelens ten opzichte van de zonde moet weergeven, maar ook zijn liefde voor Zijn 
uitverkoren volk.


Jesaja was ook een hoog-geestelijk mens met een groot geloof. Omdat hij zo een intiem 
verborgen en voortdurende omgang had met God, had hij geen tijd voor wereldgezindheid 
of twijfel. Hij zag de mensen en de dingen vanuit het standpunt van God, zoals ook wij 
eenmaal alles zullen zien in het licht van de eeuwigheid. Jesaja was een veelzijdig genie. Hij 
was niet alleen de grootste van alle profeten, maar ook dichter, staatsman en redenaar.


IV. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Er is maar weinig bekend van de persoonlijke geschiedenis van Jesaja. De Schrift legt meer 
nadruk op zijn boodschap dan op zijn persoon. Van zijn afkomst weten we alleen dat hij de 
zoon was van Amoz (Jesaja 1:1). Volgens de Joodse traditie was hij van koninklijken bloede. 
Hij zou een neef geweest zijn van koning Uzzia. Uit zijn geschriften blijkt dat hij een 
uitstekend verstand heeft gehad en een goede opvoeding. Hij was volkomen vertrouwd met 
de Schrift en goed op de hoogte van de politieke gang van zaken in zijn tijd.


Jesaja was getrouwd (Jesaja 8:3) en had twee zonen. De naam van de ene was: "Maher-
Schalal Chazbaz", wat betekent: "haastig buit, spoedig roof"; en de naam van de andere 
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zoon: "Schear-Jaschub" (Jesaja 7:3), d.i. "'een overblijfsel zal wederkeren" (Jesaja 10:21). 
Deze twee eigenaardige namen geven de hoofdinhoud weer van Jesaja's boodschap aan 
het volk. Ten eerste: als het volk weigerde zich van hun afgoderij en zonden te bekeren, dan 
zou God toelaten dat een volk uit het Oosten hen zou overmeesteren en hen voor vele jaren 
zou overbrengen naar een ander land. Die macht uit het Oosten tekent hij als een 
verscheurende wolf, die het lam bespringt en meesleept naar zijn hol. Ten tweede, dat God 
ná deze kastijding hen weer terug zou laten keren naar hun eigen land, maar dat slechts een 
overblijfsel hiervan gebruik zou kunnen maken.


V. ZIJN ROEPING 

Jesaja moet zijn roeping tot het profetische ambt al ontvangen hebben, toen hij nog jong 
was. Hij beschrijft de omstandigheden heel levendig in het zesde hoofdstuk. Wij zien in zijn 
roeping precies de stappen die iedereen achtereenvolgens moet doen voordat hij een 
nuttige dienstknecht van de Heer kan worden.


a. Hij zag God in een visioen (vers 1-4);

b. Dat veroorzaakte besef en belijdenis van zonden (vers 5);

c. Toen schonk God hem vergiffenis en reinigde hem (vers 6 en 7);

d. Hij hoorde Gods oproep (vers 8a);

e. Jesaja bood zich aan (vers 8b);

f. God legde hem uit wat hij moest doen (vers 9-13).


En Jesaja ging heen in gehoorzaamheid en in een lang en veelbewogen leven heeft hij 
getrouw het werk volbracht, dat God hem had opgedragen. Wat heeft dit visioen van Gods 
grootheid, heiligheid en heerlijkheid het leven van Jesaja volkomen veranderd! Met Mozes is 
het ook zo gegaan (Exodus 3) en met Saulus van Tarsen evenzo (Handelingen 9). Het 
visioen van God bracht Mozes van het rustige leven als herder over tot het leiderschap van 
een heel volk. Saulus daarentegen moest van zijn hoge waardigheid afdalen tot het ambt 
van een arme, rondreizende evangelist, terwijl Jesaja na dit visioen zijn hele leven lang 
gebruikt werd als "de mond van God".


Deze drie mannen werden allen bij het zien van God overtuigd van hun slechtheid en 
onwaardigheid. Zij beseften direct, dat zij in zichzelf geen kracht of wijsheid hadden; en 
toch waren zij, toen God hun kracht gaf, volkomen bereid te doen wat Hij ook van hen zou 
eisen. Dit zal ook de ervaring kunnen zijn van iedere nederige ziel, aan wie God Zich wil 
openbaren.


B. HET BOEK VAN JESAJA 

I. INLEIDING 

Uit hoofdstuk 1:1 vernemen we dat Jesaja geprofeteerd heeft tijdens de regeringen van 
Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. Deze regeringen strekken zich volgens de Bijbelse 
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chronologie uit over een periode van 111 jaar, aldus verdeeld: Uzzia 52 jaar, Jotham 14, 
Achaz 16 en Hizkia 29 jaar. 


Het staat volgens Jesaja 6:1-13 vast dat Jesaja zijn profetische opdracht heeft gekregen in 
het jaar van de dood van Uzzia. Kort tevoren had hij waarschijnlijk al de hoofdstukken 1-5 
geschreven. Uzzia was toen melaats en Jotham was regent (2 Koningen 15:5; Azaria is een 
andere spelling voor Uzzia). Wij kunnen dus wel zeggen dat de regering van Uzzia geen 
directe invloed heeft gehad op Jesaja's profetie. Jotham, de opvolger van Uzzia, wordt in 
Jesaja maar twee keer vermeld. 


Het schijnt dat Jesaja zijn profetische gave in die tijd niet heeft uitgeoefend. Zijn eigenlijke 
optreden valt dus in de regeringen van Achaz en Hizkia en het boek geeft een kleurige 
schildering van de geschiedenis van die tijden.


Achaz had een buitengewoon slecht karakter. Hij was een openbare afgodendienaar. Voor 
deze zonde werd hij gestraft met een inval van Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de 
koning van Israël. In deze benauwdheid deed Achaz een beroep op Tiglath-Pileser, koning 
van Assyrië, en gaf hem het goud en zilver uit de tempel als schatting. Toen viel Tiglath-
Pileser Syrië binnen en veroverde Damascus, waar Achaz hem bezocht. Toen hij terugkwam 
van dat bezoek, veranderde hij de tempel-verordeningen en plunderde het huis des Heeren 
nog meer (zie 2 Koningen 16).


Hizkia begon heel goed. Hij ijverde krachtig tegen de afgoderij, bestrafte die zwaar en 
roeide die zoveel mogelijk uit. Een van zijn eerste daden was op te houden met schatting te 
betalen aan Assyrië. Deze daad had een inval van Sanherib, de koning van Assyrië ten 
gevolge. Bij de nadering van de vijand vroeg Hizkia om zijn vredesvoorwaarden. Deze 
waren: herstel van de schatplichtigheid en betaling van een enorme schadeloosstelling. Om 
dit te kunnen betalen, moest de tempel opnieuw beroofd worden. Maar Sanherib trok toch 
op tegen Jeruzalem.

Uit 2 Koningen 18:17-25 kunnen wij opmaken dat Sanherib erachter was gekomen dat 
Hizkia geheime onderhandelingen voerde met de koning van Egypte; en ook, dat Hizkia 
trachtte het oude vertrouwen van Juda op God weer op te wekken in het volk. Die 
geschiedenis over onderhandelingen met Egypte blijft duister, maar Jesaja wist er blijkbaar 
wel van. Zo wordt het duidelijk dat werkelijke of vermeende invallen en anderzijds ver-
bonden met heidense volken, Jesaja geïnspireerd hebben tot het schrijven van de "lasten" 
of "Godsspraken" tegen de verschillende volken. In uiterste nood wendde Hizkia zich tot 
God. Jesaja zond hem een geruststellende profetie, die spoedig in vervulling ging en 
waardoor 185.000 Assyriërs in één nacht door de Engel des Heeren werden gedood.


Dan volgt het verslag van de ziekte van Hizkia en zijn wonderbaar herstel. De koning van 
Babel greep de gelegenheid van Hizkia's ziekte aan om een gezantschap naar Jeruzalem te 
zenden en Hizkia was zo dwaas om hen zijn schatten te tonen, met het gevolg, dat Jesaja 
hem de Babylonische ballingschap voorzegde (2 Koningen 18-20; 2 Kronieken 29-32).


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 306 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Een vergelijking met de profetie van Jesaja maakt ons duidelijk dat de geschiedenis van zijn 
eigen tijd Jesaja aanleiding gaf om onder leiding van de Geest zijn boek te schrijven. Een 
duidelijk voorbeeld vinden wij in hoofdstuk 7:1-14. Tijdens de inval van de Syriërs trachtte 
Jesaja vertrouwen in God op te wekken bij Achaz en drong hij erop aan dat de koning een 
teken van de Heere zou vragen. Achaz weigerde dit, waarop Jesaja de profetie van vers 13 
en 14 uitsprak.


II.  INDELING 

Jesaja 1:1 geeft ons een aanwijzing tot het maken van een indeling. Het blijkt dat de 
indeling moet plaats hebben naar de regeringen der koningen en niet naar de behandelde 
onderwerpen. Deze indeling wordt dan als volgt:


1. De regering van Uzzia - Hoofdstuk 1 t/m 5

Dit deel gaat geheel over Gods handelen met Juda en Jeruzalem. Zij zijn opstandige kin-
deren, een onvruchtbare wijnstok. Alle kastijding heeft gefaald. Nu moeten zij ten onder 
gaan. Maar toch blijft er een heerlijke toekomst voor Juda. Jeruzalem zal eens weer de 
hoofdstad zijn van het nieuwe koninkrijk. Maar oordeel en verstrooiing zullen daaraan 
voorafgaan.


2. Een inlassing - Hoofdstuk 6

Dit deel beschrijft de ervaring van Jesaja in het sterfjaar van Uzzia. Het brengt hem tot het 
besef van zijn eigen zondigheid, maar brengt hem ook tot zijn formele ambt van profeet 
voor een volk dat niet tot inkeer zal komen en verstrooid wordt.


3. De regering van Achaz - Hoofdstuk 7 t/m 14

De profeet zweeg tijdens de regering van Jotham, maar de inval van Rezin en Pekah noopt 
hem tot spreken. Hij wordt tot Achaz gezonden om hem tot geloof te bewegen. Achaz 
weigert het bewijs, waarop zijn geloof had kunnen steunen, en dan spreekt Jesaja zijn 
machtige profetie uit betreffende de Zoon van de maagd. Daarna volgt het vonnis over 
koning en land. Deze vloek wordt voortgezet in de bijzondere naam van de tweede zoon 
van de profeet: "Maher-Schalal Chazbaz", wat betekent: "haastig buit, spoedig roof". Wij 
merken hierbij op, dat de naam van de eerste zoon van Jesaja was: "Schear-Jaschub" ("een 
overblijfsel zal wederkeren" - Jesaja 7:3). 


In Jesaja 9:5, 6 staat nog een grote Messiaanse profetie, te juister tijd en vol troost voor hen 
die geloof hadden. De gegeven Zoon, het geboren Kind, zou eenmaal op Davids troon 
zitten. Maar dat is nu nog toekomstig (Johannes 19:15). Hfst. 10 gaat voort met de voor-
zegging van rampen, maar ook van toekomstig herstel en geluk. Dit is het karakter van het 
eerste gedeelte van de profetie. Maar dan begint in hoofdstuk 11 de profeet uit te barsten in 
een verbazingwekkende schildering van de heerlijkheid van het toekomstige rijk. Volgorde:


1) de openbaring van de Zoon van David;

2) Zijn zalving;

3) hoe Hij zal regeren;
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4) de gevolgen van Zijn regering;

5) de toebrenging van de heidenen;

6) de terugkeer van Israël en Juda (nog niet voltooid, want Israël is onder Ezra niet  

teruggekeerd)

7) vrede tussen Israël en Juda.


Dit is het koninkrijk dat Johannes de Doper aankondigde als "nabij". Het is toen verworpen, 
maar het zal opgericht worden als de Zoon van David in glorie zal verschijnen (Handelingen 
15:15, 16). Hoofdstuk 12 zet die beschrijving voort met vermelding van de liederen die het 
bekeerde Israël dan zal zingen. 


Hoofdstuk 13: de last of Godsspraak over Babel. Haar overwinning betekent de val van 
Israël, maar de profeet voorziet ook Babel's volkomen vernietiging. Dit komt overeen met 
Genesis 12:3 "Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken", zie ook Deuteronomium 30:7.


Hoofdstuk 14 is een voortzetting van de "last" van het vorige hoofdstuk en eindigt met de 
waarschuwing dat het volk de dood van Achaz niet moet beschouwen als het einde van alle 
plagen.


4. De regering van Hizkia - Hoofdstuk 15 tm 66

De onderverdeling is als volgt:


a. Hoofdstuk 15-35 
De grote "lasten" en "weeën". U zult zien dat dit voornamelijk profetieën zijn tegen volken 
die Israël vervolgd hebben of nog zullen vervolgen, afgewisseld met troostvolle bemoedi-
gingen voor het "overblijfsel". Merk op, dat door de profeten een duidelijk onderscheid 
gemaakt wordt tussen het volk en het overblijfsel. Met het laatste worden de geestelijk 
ingestelde of ware gelovige Israëlieten bedoeld in alle tijden (o.a. Jesaja 1:9; Rom. 11:2-5).

b. Hoofdstuk 36-39 
Dit deel behandelt dat gedeelte van Hizkia's regering dat te maken heeft met de inval van 
Sanherib, het beroep op Jehovah en de overwinning door de Heer. Verder nog bijzonder-
heden over Hizkia's ziekte en tenslotte een korte voorzegging betreffende de Babylonische 
ballingschap.


c. Hoofdstuk 40-66 
Dit is het meest verheven gedeelte van de profetie. Het is alsof Jehovah, juist nu Zijn 
wijnstok - Israël - op het punt staat door de volken onder de voet te worden gelopen, toch 
nog eerst Jakobs heerlijke toekomst wil onthullen. Wij krijgen een blik op Messiaanse tijd, 
de prediking van het Evangelie en het Nieuwe Verbond. De sleuteltekst van dit gedeelte is 
hoofdstuk 64:7. Maar hier zien wij de Messias niet zo zeer als Koning, maar meer als de 
dienaar van Jehovah, door Wie de heerlijkheid van Israël bewerkt wordt.


Het grote thema van dit deel is de Messias, de Knecht des Heeren. Volg bịj uw studie vooral 
de Messiaanse lijn, maar neem ook goede nota van hetgeen gezegd wordt over Israël en de 
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volken. Vergelijk zorgvuldig (met behulp van een Bijbel met tekstverwijzingen) de vervulde 
profetieën, bijvoorbeeld Lukas 4:16-21 met Jesaja 61:1, 2. Merk op, dat Jezus ophoudt te 
lezen bịj de komma, midden in vers 2. De eerste komst heeft dus de dag der genade 
ingeluid, maar de dag der wraak zal pas aanbreken bij de wederkomst van de Messias 
(Mattheüs 25:31-46). Dit onderscheid blijft door dit hele gedeelte doorlopen.


Wij krijgen een tweevoudige beschrijving van de komende Knecht des Heeren. Hij wordt 
voorgesteld als zwak, veracht, verworpen en verslagen, maar ook als een machtige 
Overwinnaar, Die wraak oefent over de volken en Die Israël herstelt. Het is duidelijk dat de 
eerste voorzegging betrekking heeft op de eerste komst, de laatste op de tweede komst. 
Ter verduidelijking hier een paar teksten:


Eerste komst	 Tweede komst

Jesaja 40:3	 Jesaja 40:10

Jesaja 42:1-3	 Jesaja 63:1-4


Dit deel van Jesaja bevat het meest volledige profetische getuigenis betreffende het 
plaatsvervangend sterven van de Heere Jezus.


III. SLEUTELVERS 

Als sleutelverzen kiezen wij: Hoofdstuk 61:1-3.


"De Geest des Heeren Heeren is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een

blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen ...  
Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en den dag der wraak onzes 
Gods."


Sleutelwoorden: "de Heilige Israëls" - 25 x "Oordeel" (of "gericht") - 52 x; "Troost" - 18 x.

IV. DE STIJL VAN JESAJA'S BOEK 

De stijl van Jesaja's geschriften is verheven en retorisch. Zo'n voortreffelijke welsprekend-
heid, prachtige beeldspraak en rijkdom van gedachten is onovertroffen. Zijn geschriften zijn 
van schitterende samenstelling. Het boek bevat een serie redevoeringen, gehouden op 
verschillende tijden en bij verschillende gelegenheden.


1. Overeenkomst van opbouw 
In karakter en algemene opbouw tonen deze toespraken veel overeenkomst. Dat wil 
zeggen, dat we, als we ze analyseren, duidelijke hoofdpunten ontdekken:


1) aanklacht of beschuldiging;

2) dreigement;

3) vermaning of smeekbede;

4) belofte van reiniging of zegen.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 309 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Neem de eerste toespraak - hoofdstuk 1 - als een illustratie hiervan:


1) de aanklacht of beschuldiging - vs. 1-9

2) het dreigement - vs. 10-15

3) de vermaning of smeekbede - vs. 16-24

4) de belofte van reiniging en zegen -  vs.25-31


2. Beeldspraak 
Jesaja's figuurlijke taal is kenmerkend voor zijn schrijftrant. Let op de verheven oratorische 
beeldspraak van de profeet in zijn eerste rede (1:2). Het beeld is van een gerechtshof en de 
Heere, Die de hemelen en de aarde oproept om als jury te fungeren en te luisteren naar Zijn 
aanklacht tegen Zijn volk. 


In vers 5 wendt God Zich van de jury af en richt Hij Zijn woorden rechtstreeks tot het volk. 
Zie vs. 5-20. Let erop hoe de toon verandert vanaf vs. 18. De beschuldigingen en dreige-
menten maken plaats voor argumentaties en pleidooien (vs. 18-20).


De beelden die Jesaja gebruikt zijn gevarieerd en veelzeggend; als een geboren redenaar 
gaat hij met flitsende snelheid over van de ene beeldspraak op de andere. In 1:5, 6 wordt 
over het volk gesproken als over een halsstarrig kind, dat niet naar vermaning en kastijding 
wil luisteren, ofschoon het verschrikkelijk geslagen is en zijn hele lichaam bedekt is met 
striemen en open wonden. Vers 7 verklaart wat de slagen waren die het volk hadden ge-
troffen in Gods poging om hen van zonden te bekeren. Bij vs. 21 verandert de beeldspraak 
en spreekt God over het volk als een ontrouwe vrouw. In hoofdstuk 5 wordt het volk 
vergeleken met een wijngaard, op een andere plaats met een belegerde stad, enz. 


Een zeer treffend beeld komt voor in hoofdstuk 8. Het volk wordt voorgesteld als weigerend 
"de wateren van Siloa(m)" (beeld van het Woord van God) en prefererend die van de 
heidenen.

Assyrië wordt beschreven als een machtige vloed, die de landen overstroomt. Deze vloed 
stijgt hoger en hoger, zelfs tot aan de hals, niets dan het hoofd boven water latend, totdat 
het volk in doodsnood uitroept: "O, Immanuël".


Lees met deze gedachte hoofdstuk 8:5-8 en let op de poëtische vorm van deze profetie, die 
vervuld werd tijdens de regering van Hizkia, toen de Assyriërs optrokken, de landen 
overstroomden, de steden verwoestten en zelfs de hoofdstad bedreigden, totdat Hizkia's 
roep tot God bevrijding bracht (2 Kronieken 32:1-23).


Let tenslotte nog op de poëtische en figuurlijke taal waarmee Jesaja de komende 
gebeurtenissen voorzegt. Het duidelijke feit, dat hij in hoofdstuk 5 wenst te voorzeggen, is 
dat God van plan is om Juda te straffen door de heidense volken op te roepen en hen toe te 
staan haar te overwinnen en gevankelijk weg te voeren; maar kijk in wat voor verheven taal 
hij dit alles zegt. Lees 5:26-29, ook 7:18-20.
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3. Sarcasme 
Jesaja's sarcasme dienen wij niet over het hoofd te zien, als wij de stijl van zijn geschriften 
bestuderen. Zijn éne grote doel was om het volk van zonde te bekeren, speciaal van de 
zonde van afgoderij. En hij gebruikte elk middel dat hem ten dienste stond, om zijn doel te 
bereiken. Nu eens trachtte hij door felle aanklachten en vreselijke dreigementen hun vrees 
aan te jagen en terug te brengen tot gehoorzaamheid aan God; dan weer trachtte hij door 
tedere smeekbeden hen van hun gevaarlijke dwaalwegen af te brengen. Enerzijds 
probeerde hij met veel geduld hen te wijzen op de zegeningen die hun deel zouden worden, 
als zij de levende God zouden dienen in plaats van de afgoden, anderzijds probeerde hij 
door bijtend sarcasme en spot hen ervan te overtuigen hoe absurd, dwaas en zondig hun 
afgoderij was. Een voorbeeld hiervan vinden we in de hoofdstukken 40 en 41, waar hij de 
almachtige, al-wijze en al-liefhebbende God (40:10-18; 22-28), van Wie zij zich hebben 
afgekeerd, vergelijkt met de door mensenhanden gemaakte afgoden (40:18-20; 41:1-7), tot 
welke zij zich gewend hadden. De hoofdstukken 40:19 en 20 en 41:6, 7 tekenen een man, 
die bezig is een god te maken om die te aanbidden. In 44:1-19 wordt opnieuw de dwaas-
heid van afgoderij aangetoond.


V. TYPOLOGIE 

Uit vergelijking van Jesaja 8:18 met Hebreeën 2:13 blijkt dat Jesaja een type van Christus 
is:


1. Jesaja heeft feitelijk dezelfde naam als Jezus en hierin is hij een type van de 
Zaligmaker.


2. Jesaja's karakter is van buitengewone adel. Hij is een koninklijke geest, die zich 
wel teer en minzaam, maar nooit min betoont. Voor Christus gold dit niet minder.


3. Jesaja's ambt is dat van een groot profeet. Christus is "De grote Profeet".

4. Jesaja's woonplaats was Jeruzalem. Deze stad is "de Stad van de grote 

Koning". Daar zal Hij eens eeuwig wonen.


5. Jesaja was trooster bij uitnemendheid. Christus was en is de ware Trooster.


6. Jesaja ijverde voor Gods eer. De ijver voor Gods huis heeft de Heere Jezus 
verteerd.


7. Jesaja had te kampen met de wereldmachten en met de "Sanheribs". Christus 
zal de wereldmachten van de eindtijd ten volle overwinnen.


8. Jesaja en zijn kinderen waren tot tekenen en wonderen in Israël. Christus was 
het teken voor Israël bij uitnemendheid.


9. Jesaja zei: "zie ik en de kinderen, die mij de Heere gegeven heeft". Dit woord 
wordt in Hebreeën 2:13 op Christus en Zijn Gemeente toegepast.
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10. Tenslotte wijzen wij erop, dat Jesaja in een visoen (Jesaja 6) de verheerlijkte 
Christus heeft aanschouwd - Johannes 12:41.


VI. JESAJA - DE EVANGELIST 

Jesaja wordt wel eens genoemd de evangelist onder de oudtestamentische profeten. Hij 
brengt "De Blijde Boodschap" van heil (12:1, 2; 40:10; 53:7; 61:1); van reiniging (1:18, 25; 
27:9; 53:5) en van vrede (9:6; 26:12; 32:17; 53:5).


Deze zegeningen zullen niet beperkt blijven tot Israël, maar zich uitstrekken tot alle volken 
(11:10; 42:6; 45:22). Dit wonderbare heil houdt verband met de komst van Immanuël, de 
zoon van de maagd, de Zoon van David, de overwinnaar, Gods uitverkoren en geliefde 
Knecht (7:14; 9:5, 6; 11:10; 63:1).


Hoofdstuk 42 bevat de eerste van de grote "Knecht-gedeelten, waarin de Evangelie-
boodschappen van Jesaja het sterkst tot uitdrukking komen (Jesaja 43:5-10; 49:1-9; 
52:13-53:12; zie ook 41:8; 50:10).


Eerst wordt "De Knecht des Heeren" gezien in de gehele natie, verpersoonlijkt in Jakob, hun 
stamvader; vervolgens in het getrouwe overblijfsel, en tenslotte in de Persoon, in Wie zelfs 
de rabbijnse overlevering de Messias herkende. Aldus corresponderen de profetieën van 
Jesaja punt voor punt op een merkwaardige wijze met de woorden, gesproken door de 
verrezen Heer in Lukas 24:46, 47.


VII. HET LIJDEN VAN CHRISTUS 

Het was Jesaja gegeven om 700 jaren voordat de Heer Jezus op aarde verscheen, een bijna 
volledig beeld van het lijden van Christus en het plaatsvervangend karakter daarvan te 
aanschouwen.


Hoe de gehoorzame "Knecht des Heeren" door mensen behandeld zou worden, wordt voor 
de eerste maal genoemd in hoofdstuk 49:7. Maar de grote openbaring van het lijden van 
Christus wordt gevonden in het bekende 53-ste hoofdstuk. De evangelist Filippus, met de 
Heilige Geest vervuld, hoorde de Ethiopiër uit dat hoofdstuk lezen en opende toen zijn 
mond en predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). De laatste drie verzen van hoofdstuk 52 
behoren bij hoofdstuk 53. Als wij ze rekenen bij het grote hoofdstuk, dan vinden wij vijf 
progressieve delen:


1. De Knecht - Zijn lijden en Zijn verheerlijking  

Het is de sleutelgedachte van de voorzegging, die volgt (52:13-15).
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2. Zijn leven en Zijn verwerping door het volk (53:1-3)


3. Zijn lijden, smaadheid, wonden en striemen (53:4-6)


4. Zijn onderwerping en Zijn bevrijding (53:7-9)


5. Zijn heerlijke loon (53:10-12)


Maar wat een rijke inhoud heeft dit onvergelijkelijke hoofdstuk! Het geeft ons een beschrij-
ving van de Knecht des Heeren, Die plaatsvervangend geleden heeft, de triomferende 
Overwinnaar, als nergens anders. 12 dingen worden gezegd over Zijn werk aan het kruis:


1. Hij heeft onze krankheden op Zich genomen


2. Hij droeg onze smarten


3. Hij werd om onze overtredingen verwond


4. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld


5. De straf, die ons vrede aanbrengt, was op Hem


6. Door Zijn striemen is ons genezing geworden


7. Ons aller ongerechtigheid is op Hem aangelopen


8. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest


9. Hij stelde Zichzelf tot een schuldoffer


10. Hij zal velen rechtvaardig maken


11. Hij zal hun ongerechtigheden dragen


12. Hij heeft voor de overtreders gebeden


Wie Jesaja's visioen van de Zondedrager verwerpt, verwerpt het Evangelie en ontkent het 
verzoenend werk aan het kruis.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 46) 

1) Welke plaats neemt Jesaja in onder de profeten?


2) Welke koningen regeerden gedurende Jesaja's leven?


3) Vermeld in het kort het karakter van deze koningen.


4) Wat was de politieke toestand van de natie tijdens Jesaja's leven?


5) Wat was de godsdienstige toestand?


6) Wat was de naam van Jesaja's vader?


7) Geef de betekenis van de namen van Jesaja's zonen.
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8) Wat illustreerden deze eigenaardige namen van Jesaja's zonen?


9) Beschrijf Jesaja's visioen en roeping.


10) Vertel iets over de stijl van Jesaja's geschriften.


11) In welke opzichten is Jesaja een type van Christus?


12) Wat zegt Jesaja over de oprichting van Christus' Koninkrijk in verband met:


1) de afstamming van de Koning;

2) het karakter van Zijn regering;

3) de plaats van Zijn regering;

4) de hoofdstad van Zijn regering?


13) Wat zegt Jesaja over het doel van het lijden van Christus?


14) Wat is het onderscheid tussen "het aangename jaar des Heeren" en "de dag der wrake" 
in Jesaja 61?


15) Hoeveel redenen tot "troost" worden gegeven in de hoofdstukken 40-66?
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Les 47 - HET BOEK MICHA 

A. DE PERSOON VAN MICHA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Micha was een jongere tijdgenoot van Jesaja. Deze twee profeten brengen eigenlijk 
dezelfde boodschap tegen de morele ontaarding in hun tijd en de aankondiging van de 
komst van de Messias en Zijn Rijk. Het terrein van de profetie van Micha is meer beperkt 
dan dat van Jesaja. Hoewel zij dezelfde grondwaarheden naar voren brengen, heeft Micha 
toch niet zijn boodschap van Jesaja overgenomen, maar rechtstreeks door openbaring van 
God ontvangen: "Het woord des Heeren ... tot Micha" (Micha 1:1). 


Micha heeft zijn eigen plaats onder de profeten. Veel Schriftplaatsen verwijzen naar hem als 
profeet. Toen Jeremia bijna ter dood gebracht zou worden, stonden enige oudsten van het 
volk op en haalden de woorden van Micha aan, waarin hij de ondergang van Jeruzalem 
aankondigde (Jeremia 26:16-19 en Micha 3:12).


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Het is van belang kennis te nemen van de geschiedenis van de tijd, waarin Micha leefde. In 
het eerste vers van zijn boek zegt hij dat de Heere tot hem sprak "in de dagen van Jotham, 
Achaz en Hizkia, koningen van Juda". In 2 Koningen 15:1-5, 7; 32-38 en in 2 Kronieken 32 
vinden we een verslag van de regering van deze koningen. Jesaja 7:1-17 beschrijft de 
mislukte belegering van Jeruzalem door Israël en Syrië tijdens de regering van Achaz. Later 
viel Assyrië Israël binnen, met het gevolg dat het rijk der 10 stammen ophield te bestaan. 
Daarna verschenen de Assyriërs zelfs voor de poorten van Jeruzalem. In antwoord op het 
gebed van Hizkia werd de koning door Jesaja aangezegd dat de Assyriërs de stad niet 
zouden binnenkomen. God vernietigde de legers van Sanherib vlak voor de muren van de 
stad (2 Koningen 19:8-35). De profetieën van Micha betreffen merendeels de vernietiging 
van het 10-stammenrijk door Salmanezer, de inval van Sanherib in Juda en de invasie door 
de legers van Nebukadnezar.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Micha, wiens naam betekent: "Wie is aan Jehovah gelijk?" werd in Juda geboren. Hij 
woonde in een klein plaatsje, Moreseth-Gath geheten, ongeveer 30 kilometer ten westen 
van Jeruzalem. Behalve het feit dat hij meest in Jeruzalem profeteerde, is er weinig bekend 
van zijn persoonlijke leven. Zijn profetieën waren alle gericht tot Samaria en Jeruzalem, de 
hoofdsteden van Israël en Juda.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

De boodschap van Micha, hem rechtstreeks door God gegeven, was een oordeelsbood-
schap. Toch behelsde die ook de belofte dat Israëls Messias verlossing zou komen 
brengen. Als het volk zich bekeert, zal God hun Zijn genade en vergeving schenken. De 
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bozen zullen gestraft worden, maar wie zich tot de Heere Jezus Christus zal wenden als de 
Messias en Verlosser, die zal volkomen verzoening ontvangen en al de zegeningen die bij 
het verbond met Abraham en David zijn beloofd.


B. HET BOEK VAN MICHA 

I. INLEIDING 

Micha was een tijdgenoot van Jesaja en voor zover het Juda betreft, behoeft er over die tijd 
niets toegevoegd te worden aan hetgeen in les 45 daarover is gezegd. Maar de profeet zegt 
ons in hoofdstuk 1:1 dat het woord des Heeren, dat tot hem kwam, ook Samaria betrof en 
daarom moeten wij de toestand in het andere rijk ook in ogenschouw nemen.


Gedurende de lange regering van Uzzia in Juda, was Israël in een staat van voortdurende 
verwarring en geweld. Toen Uzzia stierf, regeerde over Israël Pekahia, de zoon van 
Menahem (2 Koningen 15:22, 23), die als militaire geweldenaar tien jaar aan de macht was. 
Pekahia werd reeds na twee jaar vermoord door Pekah, de zoon van een hoofdman, 
genaamd Remalia, en hij regeerde twintig jaar, tegelijk met Jotham, de koning van Juda.


Wij herinneren u eraan dat dit de periode is geweest waarin Jesaja zweeg. Pekah's regering 
werd verstoord door de inval van Tiglath-Pileser, die het overjordaanse land plunderde, de 
Jordaan overstak en het volk van Naftali en Galilea wegvoerde naar Assyrië. Pekah, de 
moordenaar, werd op zijn beurt vermoord door Hosea. Deze regeerde negen jaar over Israël 
en was een tijdgenoot van Achaz en gedeeltelijk van Hizkia. Zijn regering eindigde met de 
wegvoering van Israël naar Assyrië, een ballingschap, waarvan de tien stammen nooit zijn 
teruggekeerd. Micha heeft dus geprofeteerd in die laatste ongelukkige tijd van het rijk.


II. SLEUTELVERS 

Als sleutelverzen van dit boek kunnen wij het beste kiezen hoofdstuk 1:5, 6.


"Dit alles, om de overtreding van Jakob, en om de zonden van het huis Israëls ...

Daarom zal Ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds."


Sleutelwoorden: "Hoort" - 9 maal; "Verwoesting" - 4 maal; "Vergaderen" - 9 maal


III. INDELING 

1. Zonde en oordeel Hoofdstuk 1 tm 3 
Jehovah's twistzaak met het afgodische, afvallige Israël en Juda,  
en de voorzegging van de ballingschap.


2. Genade en toekomstig herstel Hoofdstuk 4 t/m 7 
De profetie van het uiteindelijk herstel van het rijk, ondanks het falen  
en de verstrooiing van Israël. Dit deel wordt aldus onderverdeeld:
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a. Hoofdstuk 4:1-8  
De algemene voorzeggingen betreffende het rijk dat opgericht zal worden. In 
de Schrift is een "berg" het symbool van een grote macht (koninkrijk) op 
aarde; "heuvels" zijn kleinere machten. De profetie voorzegt:


1. de uiteindelijke oprichting van het Koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad;

2. zijn betekenis voor de gehele wereld;

3. zijn karakter - vrede;

4. zijn gevolg - welvaart.


b. Hoofdstuk 4:9-10  
De tijdelijke Babylonische ballingschap.


c. Hoofdstuk 4:11-13  
Profetische blik op de vereniging van de volken tegen Jeruzalem in "de grote 
verdrukking", die onmiddellijk voorafgaat aan de verschijning in heerlijkheid 
van de Messias (zie Zacharia 14:1-3; Openbaring 19:17-21; enz.).


d. Hoofdstuk 5:1-15  
De overwinning over de volken door de Heerser van Bethlehem, waarmee de 
grote Messiaanse profetie vervuld wordt.


e. Hoofdstuk 6 t/m 8  
Voorzegging en rechtvaardiging van de lange jaren van rondzwerven en 
ellende, met tot slot de profetie van de vervulling van de belofte aan Abraham 
tot het bezitten van het gehele land.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 47) 

1) Van wie was Micha een tijdgenoot?


2) Wat is het verschil tussen hun boodschappen?


3) Welke koningen regeerden tijdens Micha's dienst?


4) Tot wie waren zijn boodschappen gericht?


5) Wat was het wezenlijke thema van Micha's profetie?


6) Noem enkele zegeningen, beloofd aan het overblijfsel in de laatste dagen.


7) Wat was de voornaamste zonde van het noordelijke rijk?


8) Welke profetie gaf Micha betreffende Christus?
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Les 48 - HET BOEK NAHUM 

A. DE PERSOON VAN NAHUM 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Ofschoon zijn boek slechts drie hoofdstukken heeft, is Nahum toch één van de belangrijkste 
profeten. Hij is het die, kort vóór de vervulling, de verwoesting van Ninevé tot in bijzonder-
heden heeft voorzegd, hetgeen een duidelijk voorbeeld is van inspiratie. Die voorzegging is 
ondanks de beknoptheid toch zó nauwkeurig, dat zelfs critici aannemen dat dit boek 
geschiedkundig betrouwbaar is. 


De profetie van Nahum sluit nauw aan op die van Jona. Beide openbaren op bijzondere 
wijze het beginsel waarop God met de zonde handelt. Jona's oordeelsprediking bewerkte 
berouw en terugkeer tot God, zodat de stad toen gespaard werd. Vele jaren later echter had 
het derde geslacht de dienst van God verlaten en was teruggekeerd tot afgoderij. Nahums 
boodschap is geen oproep tot bekering, maar de aankondiging van een onherroepelijke en 
volkomen verwoesting (1:9).


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

In de tijd van Nahum was Ninevé de hoofdstad van Assyrië, het machtigste volk op aarde. 
Het was een "autarkische" stad, d.w.z. een stad die onafhankelijk was van invoer van 
buiten. Binnen de grenzen van de stad was voldoende water en voedsel. De stad was zó 
enorm versterkt, dat Nahums beschrijving van haar val in die tijd onmogelijk scheen.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

De naam Nahum betekent "troost" of "vol van grote troost". In het eerste vers van zijn boek 
noemt hij zich de "Elkosiet". Waarschijnlijk is Nahum geboortig uit Galilea, maar is hij later 
verhuisd naar Judea. Meer is er van hem niet bekend.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

Hoewel het grootste deel van de profetie van Nahum gaat over Ninevé en zijn verwoesting, 
vinden we er toch ook een hoopvolle boodschap in aangaande het werk van God. In het 
eerste hoofdstuk beschrijft hij God niet alleen als groot en machtig, maar ook als jaloers. 
Die jaloersheid vindt zijn oorzaak in de liefde tot Zijn volk. Hoewel "traag tot toorn", toch 
"laat de Heere niets ongestraft". Hij is "sterkte in den dag der benauwdheid" (Micha 1:7).  
Zo is dan de kern van Nahums boodschap de openbaring van de heiligheid van Jehovah, 
waaruit volgt, dat Hij de zonde moet straffen.


Ook hier constateren we weer een vooruitzien in de verre toekomst. De boze stad Ninevé is 
een voorafschaduwing van de afval van de mensheid in de eindtijd. Dan zal de vernietiging 
van de macht en het godsdienstige systeem van de satan even volkomen zijn als die van 
Ninevé.
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B. HET BOEK VAN NAHUM 

I. INLEIDING 

Deze profetie is "de last van Ninevé" en voorzegt de verwoesting van deze Assyrische 
hoofdstad in schrille kleuren. Deze profetie werd geschreven honderd jaar vóór het 
gebeurde en geeft een onweerlegbaar bewijs voor de inspiratie, omdat alles vervuld is zoals 
de profeet het had voorzegd. Ongeveer honderd jaar vóór Nahum had Jona tegen Ninevé 
gepredikt.


II. SLEUTELVERS 

Als sleutelverzen kunnen gelden hoofdstuk 3:5-7.


"Ziet, Ik wil aan u, spreekt de Heere der heirscharen ...  
Ik zal verfoeilijke dingen op u werpen ...,  
... en het zal geschieden, dat allen, die u zien, van u wegvlieden zullen en zeggen:  
Ninevé is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben?"


III. INDELING 

De drie hoofdstukken van Nahum geven ons de juiste indeling van zijn profetie:


1. Het doel van God in het oordeel over de verdrukker van Israël	 Nahum 1


2. De verovering, plundering en verwoesting van Ninevé	 Nahum 2


3. De schuld en het welverdiende oordeel van Ninevé	 Nahum 3


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 48) 

1) Waarom is de profetie van Nahum zo merkwaardig?


2) Wat is de onmiddellijke aanleiding van zijn profetie?


3) Met welk doel verwekte God de profeet Nahum?


4) Wat is de kern van zijn boodschap?
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Les 49 - HET BOEK HABAKUK 

A. DE PERSOON VAN HABAKUK 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Habakuk, die een tijdgenoot was van Jeremia, staat hoog aangeschreven onder de 
Hebreeuwse profeten. Hij profeteerde tot Juda, even vóór de inval van de Chaldeeën. 
Enkele prachtige teksten in de Bijbel komen in dit boek voor. Hij wordt dan ook herhaaldelijk 
aangehaald in het Nieuwe Testament. De bekende woorden van Paulus: "de rechtvaardige 
zal uit het geloof leven", staan in Habakuk 2:4. Paulus haalt ze drie maal aan: Romeinen 
1:17; Galaten 3:22; Hebreeën 10:38. 


De boodschap van Habakuk onderscheidt zich van die van de andere profeten van zijn tijd 
daarin dat hij meer aandacht heeft voor Jehovah Zelf, terwijl de anderen zich meer 
bezighouden met de verdediging van het bestuur van Jehovah.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

In tegenstelling tot de andere profeten noemt Habakuk niet de namen van de koningen van 
zijn tijd. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen in zijn geschriften dat hij optrad kort voor de 
inval van de Chaldeeën (Babyloniërs). Vermoedelijk is zijn optreden begonnen in de laatste 
periode van de regering van Josia, maar ook tijdens de regering van de zelfzuchtige, tiran-
nieke en goddeloze Jojakim moet hij hebben geprofeteerd. Dit blijkt wel uit zijn beschrijving 
van de grote afval van Juda.


Zoals God de Assyriërs had gebruikt in het oordeel over Israël, zo zendt hij de Chaldeeën 
tot straf van het huis van Juda. Met de verwoesting van Ninevé was het Babylonische rijk 
het machtigste geworden van die tijd. Jehovah zegt in Habakuk 1:6: "Want ziet, Ik verwek 
de Chaldeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te 
bezitten woningen, die de zijne niet zijn."


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Er is praktisch niets bekend van de persoonlijke geschiedenis van Habakuk. Zijn naam 
betekent "omhelzen" en ontsluiert wellicht een karaktertrek. Als een man wiens oog 
voortdurend op God gevestigd is, wordt hij wel de profeet van het geloof genoemd. De 
Heere gebruikte Habakuk als een getuige van Hemzelf tegen de afval van het volk en de 
afgodendienst van zijn onderdrukkers. Hoewel hij niets begreep van de ongelijkheid en 
tegenstrijdigheid in het leven, legde hij dit probleem in vertrouwen voor Jehovah neer. En 
God beloonde dat geloof met een openbaring die hem de weg wees naar de oplossing van 
zijn moeilijkheden. Het resultaat was dat het geloof van de profeet werd versterkt.


Evenals bij Jona is ook bij Habakuk zijn profetie nauw verbonden aan zijn persoonlijke 
ervaring en zijn verhouding tot God.
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IV. ZIJN BOODSCHAP 

De boodschap van Habakuk, merendeels in de vorm van een gesprek met God, is er een 
van problemen en lofprijzingen. De profeet is radeloos over de boosheid van zijn volk. Hij 
begrijpt niet hoe het mogelijk is dat God, Die rechtvaardig en heilig is, die boosheid kan 
aanzien. Maar als God hem dan verzekert dat Hij hen spoedig zal straffen door de 
Chaldeeën, dan is de profeet helemaal van zijn stuk gebracht. Hoe kan Hij, Die "te rein van 
ogen is om het kwaad te zien" (1:13) zo'n goddeloos, grimmig en onstuimig volk als dat van 
Babel gebruiken tot straf van Zijn uitverkoren volk?


In antwoord op het gelovig afwachten van de profeet, geeft God hem een openbaring van 
Zijn plan en doel. Dat kunt u vinden in het laatste hoofdstuk. Van al de profeten schijnt 
Habakuk het meest bezorgd te zijn over de overwinning van Gods heiligheid, meer dan zijn 
wens dat Zijn volk gespaard zal blijven voor het oordeel. Hij ziet dat God niet alleen belang-
stelling heeft voor Israël en Juda, maar voor alle volken. 


Een andere belangrijke waarheid (reeds terloops vermeld), is het woord van Hababuk: "De 
rechtvaardige zal uit zijn geloof leven". De strekking van deze boodschap is niet dezelfde 
als die welke Paulus daaraan verbindt. Habakuk bedoelt de uiterlijke openbaring van het 
geloof, terwijl Paulus meer de innerlijke drijfveer van goed handelen op het oog heeft. Maar 
het levende geloof van het met de Geest vervulde leven moet toch blijken uit de wandel van 
de gelovige en zo zijn toch de beide boodschappen nauw verwant.


Men heeft wel gezegd dat er in het Oude Testament geen enkele tekst te vinden is die zo 
prachtig levend geloof beschrijft als Habakuk 3:17-19.


B. HET BOEK VAN HABAKUK 

I. INLEIDING 

Dit korte boek van de onbekende profeet is geschreven in de meest verheven stijl. Men 
heeft zich afgevraagd of het niet tot de dichterlijke boeken gerekend moet worden. Het 
voornaamste onderscheid tussen Habakuk en de andere profeten uit de tijd van verval is 
dat zij zich vooral bezighouden met de rechten van Jehovah als de Heerser en hij met 
Jehovah Zelf. Dit is de sleutel. Afval heeft kastijding ten gevolge, dat is de algemene 
boodschap van de profeten vóór de ballingschap ... maar Habakuk getuigt van lof tot 
Jehovah. Misschien heeft Juda dit boek wel meegenomen in de ballingschap als een 
beveiliging tegen afgoderij en pantheïsme.


II. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers nemen wij hoofdstuk 2:4.


"Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof 
leven."
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III. INDELING 

1. Het oordeel over Juda aangekondigd	 Habakuk 1


2. De goddeloosheid van de Chaldeeën en hun verwoesting	 Habakuk 2


3. Het visioen van de komende Heer	 Habakuk 3


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 49) 

1) Van welke bekende profeet was Habakuk een tijdgenoot?


2) Aan wie richtte hij zijn boodschap?


3) Welk vers uit Habakuk wordt gebruikt door Paulus?


4) In welke toestand verkeerde Juda tijdens zijn dienst?


5) Wat zijn de grote leringen in Habakuk?
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Les 50 - HET BOEK ZEFANJA 

A. DE PERSOON VAN ZEFANJA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Zefanja is van de kleine profeten de meest bekende, omdat hij zoveel aandacht schenkt aan 
"de Dag des Heeren". Hij gebruikt deze uitdrukking meer dan een van de andere profeten. 
Hij geeft ook een meer volledige verklaring van die uitdrukking dan een van de andere 
schrijvers van het Oude Testament. Alle profeten spreken over het oordeel dat de Heer zal 
brengen over de volkeren der aarde, en de periode van Zijn wederkomst ten einde alsnog 
Zijn Koninkrijk te openbaren. Dit oordeel wordt bij gelegenheid aangeduid als "de dag des 
Heeren". Het woord "dag" heeft nu eenmaal de betekenis van "rechtspraak", "aan het licht 
brengen", voor de "dag" brengen. Vandaar woorden als "rijksdag", "(uit)dagen" en "dag-
vaarden". Paulus gebruikt daartegenover ook de uitdrukking "dag des mensen", maar die is 
in 1 Korinthe 4:3 vertaald met "menselijk oordeel".


De toestand die Zefanja beschrijft in zijn profetie doet denken aan die van de gemeente van 
Filadelfia in Openbaring 3:7-13.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Zefanja heeft geprofeteerd gedurende de regering van Josia. De vader en de grootvader van 
Josia waren goddeloze mensen geweest. In hun tijd namen afval en afgodendienst hand 
over hand toe in Judea. Van Josia wordt gezegd dat "hij deed wat goed was in de ogen des 
Heeren". Deze periode wordt beschreven in 2 Kronieken 34-35.


Hoewel Josia veel hervormingen heeft doorgezet, was er toch maar een kleine groep die 
werkelijk veranderd was. De meerderheid schikte zich wel uiterlijk naar zijn maatregelen tot 
herstel van de eredienst, maar bleven in stilte volharden in het boze. De weinige getrouwen 
waren niet bij machte het oordeel over het volk af te wenden, al zouden zij zelf "misschien 
verborgen worden in den dag van den toorn des Heeren" (2:3). Zefanja heeft zijn profetie 
uitgesproken een paar jaar vóór het oordeel over Juda kwam.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Zefanja, wiens naam betekent "Jehovah verbergt" of "Jehovah beschut", was de laatste van 
de profeten vóór de ballingschap. Van zijn geschiedenis is niets meer bekend dan hetgeen 
in het eerste vers vermeld wordt. Hij gaat bij de vermelding van zijn voorvaderen terug tot 
het vierde geslacht en uit de naam Hizkia blijkt dat hij van koninklijke afkomst was.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

De boodschap van Zefanja is de aankondiging van de oordelen van "de Dag des Heeren". 
Hij verklaart door "het Woord des Heeren" dat God de aarde zal bezoeken met wraak en 
straf. Hij zal plotseling en onherroepelijk oordelen over de zonde. Weelde en onverschillig-
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heid zijn tekenen van ongehoorzaamheid aan de stem van God. Deze verschrikkelijke tijd 
van Gods toorn zal over Juda en alle volken komen tot hun reiniging. Later zal de Heere Zelf 
de troon bestijgen en zal er een nieuwe bedeling aanbreken. Gods uitverkoren volk zal 
gered worden en in de gemeenschap met Hem worden hersteld. Dan zal er vreugde zijn in 
plaats van verdriet, dienstvaardigheid in plaats van zelfzucht, éénheid in plaats van 
verstrooiing.


B. HET BOEK VAN ZEFANJA 

I. INLEIDING 

Hizkia werd opgevolgd door zijn zoon Manasse, wiens langdurige regering (55 jaar) begon 
met afval en schaamteloze afgoderij; zelfs de tempel werd een huis met afgoden. Voor deze 
heiligschennis bracht God de Assyriërs over het land en Manasse werd gevangen genomen 
en naar Babylon gevoerd. Daar verootmoedigde hij zich voor God, herkreeg de vrijheid en 
besteeg opnieuw de troon. Na zijn gevangenschap regeerde hij als een godvruchtig mens. 

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Ammon, een goddeloze afgodendienaar, die na twee jaar 
werd vermoord en opgevolgd door zijn zoon Josia. Hij regeerde 38 jaar over Juda. Zijn 
regering onderscheidde zich door een grondige hervorming. Zelf een in-vroom mens, 
gebruikte hij al zijn gezag om de afgoderij uit te roeien en de dienst van Jehovah te 
herstellen. De "hoogten" werden geslecht, de tempel gereinigd en gerepareerd, de wet van 
Mozes weer ingevoerd en een Paasfeest gehouden. Daarom kwam het Woord des Heeren 
tot hem, bij monde van de profetes Hulda, waarbij hem persoonlijk gunst werd aangezegd, 
maar tevens de aanstaande wegvoering van Juda werd aangekondigd. 


Gedurende de regering van Josia profeteerde ook Zefanja. Hij was een tijdgenoot van 
Jeremia, die hem echter heeft overleefd.


II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

De profetie behandelt in hoofdzaak de dreigende verwoesting van Jeruzalem en toont aan 
dat de zedelijke verwording dit noodzakelijk maakt. Verder tekent hij de uiteindelijke 
verheffing van Israël in de tijd van het Koninkrijk. Ook komt hier weer de uitdrukking "Dag 
des Heeren" voor. De dreigende wegvoering is voor Juda inderdaad een Dag des Heeren, 
maar is toch slechts een schaduwbeeld van de laatste en toekomstige Dag des Heeren.


III. INDELING 

1. Het oordeel over Juda is een voorafschaduwing van  
"de grote Dag des Heeren".	 	Zefanja 1:1 tot 2:3  
 
Het is ontroerend en leerzaam te lezen dat aan zacht-  
moedigen en berouwvollen hoop wordt gegeven op  
ontkoming (2:1-3).
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2. Voorzeggingen van gericht over bepaalde volken	 Zefanja 2:4-15  
Deze voorzeggingen zijn met verbazingwekkende  
nauwkeurigheid in vervulling gegaan. Toen zij werden  
uitgesproken, was Ninevé zeer machtig en groots.


3. De verschrikkelijke toestand, die de nabije kastijding  
rechtvaardigt 	 Zefanja 3:1-7


4. De zegen over Israël in de duizend jaren	 Zefanja 3:8-20


Dat het hier niet gaat om het gedeeltelijk herstel van Juda na de Babylonische ballingschap, 
blijkt uit vers 15. Hier worden drie dingen gezegd: 


"De Heere heeft uw oordelen weggenomen ...; 

"de Koning Israëls, de Heere, is in het midden van u";

"gij zult geen kwaad meer zien."


De theocratie is niet hersteld geworden na de terugkeer uit Babel. De hevigste oordelen zijn 
over Juda gekomen na de terugkeer. Neen, het gaat hier over het komende vrederijk.


IV. SLEUTELVERS 

Hoofdstuk 1:7

"Zwijgt voor het aangezicht des Heeren Heeren; want de Dag des Heeren is nabij."


Sleutelwoorden zijn: 

"Dag des Heeren" - 20 maal  - "Overblijfsel" - 4 maal


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 50) 

1) Onder wiens regering trad Zefanja op?


2) Hoe waren de tijdsomstandigheden?


3) Wat is de betekenis van de naam Zefanja?


4) Wat is het voornaamste onderwerp van zijn boek?


5) Welke gebeurtenis gaat aan de toekomstige Dag des Heeren vooraf?


6) Noem de vier beschuldigingen tegen Jeruzalem (3:2).


7) Noem enkele van de verbondsbeloften, die vervuld zullen worden als de Heer 
wederkeert om Zijn Koninkrijk op te richten.
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Les 51 - HET BOEK JEREMIA 

A. DE PERSOON VAN JEREMIA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

"Onder al de heldere sterren van het Oude Testament is er geen naam, die helderder straalt 
dan die van Jeremia". Hij is bekend als "de wenende profeet" en de "profeet met het 
gebroken hart". Maar hij weende niet over zijn eigen beproevingen, hoe smartelijk die ook 
waren. Nee, het waren de zonden van zijn volk en de verschrikkelijke gevolgen daarvan, die 
Jeremia's hart braken. Hij wist dat over enkele jaren de trotse prachtige stad Jeruzalem met 
zijn schitterende tempel in puin zou liggen; dat zijn geliefd volk in ballingschap zou gaan; 
dat dit volk, dat sedert zijn uitverkiezing in Abraham Gods bijzondere kleinood was 
geweest, voor een tijd terzijde gesteld zou worden en dat de heidenen de overmacht 
zouden krijgen.


Bijna in elk opzicht verschilde Jeremia van Jesaja. Terwijl Jesaja stoutmoedig en onbe-
vreesd optrad, schijnt Jeremia van nature een schuchtere en teruggetrokken persoon te zijn 
geweest. God heeft hem dikwijls moeten bemoedigen en zelfs moeten dreigen; zo zag hij 
op tegen de zware taak van het openbaar getuigen.


Jesaja leefde meer dan 100 jaar vóór de ballingschap van Juda, maar Jeremia onmiddellijk 
vóór en tijdens deze ramp. Jesaja had voorzegd dat het oordeel zou komen, indien zij zich 
niet bekeerden, maar Jeremia had tot taak aan Juda het oordeel aan te kondigen dat zeer 
nabij was; dat God hen had veroordeeld en dat niets hen nu meer kon redden van de straf, 
die zij volkomen hadden verdiend.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE (lees 2 Koningen 21-25) 

Als u de geschiedenis leest van de tijd waarin Jeremia leefde, zal het u niet verbazen dat 
God dit volk niet langer kon verdragen. Door Jesaja had Hij hun alles gezegd wat mogelijk 
was, om hen van de ondergang te redden, maar zij luisterden niet. Toen Jesaja's stem 
verstilde, heeft God meer dan 60 jaar gezwegen. Al die tijd heeft Hij geen woord gesproken 
door de mond van een profeet, alsof Hij wilde afwachten of Zijn zwijgen hen tot inkeer zou 
brengen. Maar het volk bleef koppig voortgaan op de weg naar hun ondergang. 


Nauwelijks waren Jesaja, en de goede koning Hizkia, ter aarde besteld of de afgodendienst 
en talloze heidense gruwelen staken de kop weer op onder de regering van Manasse, een 
van de slechtste koningen die Juda ooit heeft gehad. Hij deed wat hij maar kon om de 
Heere tot toorn te verwekken. En het is van hem dat gezegd wordt, dat hij het volk verleid 
heeft tot grotere zonden dan de volken die God voor de kinderen Israëls had uitgeroeid. Een 
van zijn grootste zonden was wel de ontheiliging van de voorhof van de tempel, door daar 
altaren voor Baäl te bouwen. Hij zette zelfs een afgodsbeeld in het huis van God (Lees toch 
vooral 2 Koningen 21-25). 
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Jeremia 5:31 beschrijft de morele toestand van Juda: "De profeten profeteren valselijk en de 
priesters heersen door hun handen; en Mijn volk heeft het gaarne alzo."


Meer dan vijftig jaar lang hebben koning en volk de verschrikkelijkste beledigingen voor 
God opgestapeld, totdat de maat vol was en de ondergang van Juda onherroepelijk was 
bezegeld. Wel werd het oordeel een tijd lang uitgesteld vanwege de vroomheid en recht-
schapenheid van koning Josia. Maar 25 jaar na zijn dood bestond Juda niet meer. In deze 
tijd van politieke en zedelijke verwarring zond God Jeremia om Zijn woordvoerder te zijn. 
Het was geen gemakkelijke taak om steeds maar weer Gods Woord over te brengen aan dit 
hardnekkige, dolende volk, dat altijd geneigd was eigen wegen te gaan, zonder aan de 
gevolgen te denken. Maar in deze eindtijd van Juda, toen de politieke hartstochten op 
kookhitte waren gekomen, was dit een bijzonder zware opgave.


III. ZIJN BOODSCHAP 

Jeremia's boodschap was buitengewoon onwelkom. Zijn opdracht was om Juda aan te 
zeggen dat Jehovah hen had verworpen en dat het Zijn plan was hun gebied (dat Hij hun 
beloofd had op voorwaarde van gehoorzaamheid) in handen van de heidenen te geven. 
Lang en met veel geduld had God Juda verdragen, maar de grens van Zijn lankmoedigheid 
was bereikt. De tijd was gekomen dat God Zijn beschermende hand van het volk zou 
aftrekken en Zijn vijanden zou toelaten het ergste met hen te doen, en dat moest Jeremia 
hun aankondigen.


Nu gingen, wat de Schrift noemt "de tijden der heidenen" beginnen (zie Lukas 21:24), de 
periode in de wereldgeschiedenis waarin naar Gods bijzondere beschikking de heidenen en 
niet de Joden de politieke oppermacht hebben in Jeruzalem. Verder was het nu Gods wil 
dat Juda zich zou onderwerpen aan de heidense machten en dat het volk zou erkennen dat 
het volkomen verdiend had terzijde gesteld te worden vanwege zijn ongehoorzaamheid. 
Jeremia verklaarde zijn volksgenoten dat, als zij hun straf berouwvol zouden aanvaarden en 
zich aan hun vijanden zouden onderwerpen, als zijnde Gods wil, dat zij dan in hun land 
zouden mogen blijven wonen, maar natuurlijk niet meer als een onafhankelijk volk. Maar als 
zij zich tegen het heidense volk zouden verzetten, dan zou dat betekenen dat zij zich tegen 
God verzetten (Die immers de heidenen gebruikte om Juda te kastijden) en dan zouden zij 
helemaal overwonnen worden en uit hun land naar Babylonië gevoerd worden, waar zij dan 
als ballingen 70 jaar zouden moeten blijven.


Natuurlijk verzette het volk zich hevig tegen deze voorstelling van zaken. Toch was dit geen 
nieuwe waarheid. Mozes had al bijna 1000 jaar tevoren deze ramp voorzien als het onver-
mijdelijke gevolg van ongehoorzaamheid en had het alles opgeschreven (Leviticus 26 en 
Deuteronomium 28). Hij had geboden, dat het dit volk voortdurend voorgehouden zou 
worden, dat het telkens opnieuw voorgelezen zou worden, dat het de kinderen geleerd zou 
worden, dat men erover zou spreken, dat het op de deurposten geschreven moest worden, 
opdat het nooit vergeten zou worden (Deuteronomium 6:6-9). Maar het volk in die dagen 
lette evenmin op het geschreven Woord van God als het merendeel van de mensen nu, 
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zodat zij volkomen onvoorbereid waren, toen de profeet verkondigde, dat de profetie van 
Mozes in vervulling zou gaan.


Wat de boodschap van Jeremia nog meer in de weg stond, was het optreden van valse 
profeten, die beweerden in verbinding te staan met Jehovah en die precies het tegen 
overgestelde verkondigden van de profetie van Jeremia. De valse profeten maakten hem 
belachelijk en gaven de raad om een verbond aan te gaan met andere volken, bewerende 
dat God de overwinning had beloofd.


IV. ZIJN ROEPING 

Jeremia moet zijn roeping tot het profetisch ambt ontvangen hebben toen hij nog erg jong 
was. Zijn roeping was veel gewoner dan die van Jesaja (vergelijk Jesaja 6). Jeremia had 
geen verblindend en verbijsterend visioen, geen troon en geen serafijnen. De Heere sprak 
heel rustig met de jongen, wees hem zijn moeilijke taak en beloofde hem te allen tijde nabij 
te zijn. Lees Jeremia 14-10 en let op de volgende punten betreffende zijn roeping:


1. Reeds vóór zijn geboorte had God hem tot profeet gesteld (vs. 4 en 5)

2. Hij zag erg tegen het werk op, omdat hij jong en onervaren was (vs. 6)

3. De Heere gaat niet in op zijn bezwaren (vs. 7)

4. De Heere verzekert hem van Goddelijke bewaring (vs. 8)

5. De Heere bekrachtigt hem tot zijn taak door een persoonlijke aanraking (vs. 9)

6. Beschrijving van het karakter van zijn werk (vs. 10).


Zijn werk zou zowel een afbreken als een opbouwen ten doel hebben. God begint meteen 
zijn jonge dienstknecht te onderrichten met symbolen (vs. 11-16) en verbergt niet voor hem 
dat hij veel tegenstand zal ontmoeten van koningen, vorsten, priesters en het volk (vs. 18 en 
19).


Natuurlijk zag Jeremia erg op tegen de moeilijkheden en verantwoordelijkheden van dit werk 
en leed hij onder de vervolging en de haat, die zijn toespraken opwekten. Maar al klaagde 
hij daarover als hij met God alleen was; wanneer hij voor de mensen stond, was hij altijd 
stoutmoedig. God bekrachtigde hem zodanig en maakte Zijn tegenwoordigheid zó merk-
baar, dat hij in zijn openbaar optreden alles durfde.


V. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Van Jesaja's persoonlijke geschiedenis wordt ons weinig meegedeeld, maar van die van 
Jeremia des te meer, zodat we hem en zijn boodschap heel goed leren kennen. Zie Jeremia 
1:1 en let wel, dat hij een zoon was van de priester Hilkia en in Anathoth woonde, een 
dorpje ongeveer 9 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Al heel jong heeft God aan Jeremia 
te kennen gegeven dat hij niet het ambt van priester zou bekleden, hoewel hij daartoe 
geboren was, maar dat hij een profeet zou worden van zijn God. Jeremia heeft onmiddellijk 
dit werk aanvaard en veertig jaar lang is hij vertegenwoordiger en woordvoerder van God 
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geweest. Jeremia heeft een heel ongelukkig leven gehad, meer dan één van de andere 
profeten.


Zijn boodschap moest wel verzet opwekken bij een volk, dat zwolg in de zonde. Koningen, 
overheden, priesters en politici, alsook de valse profeten bestreden hevig de politiek die 
Jeremia het volk aanraadde en om hem tot zwijgen te brengen vervolgden zij hem op allerlei 
manieren.


Om enig idee te krijgen van de vervolgingen die Jeremia had te verduren, moeten we hem 
volgen van dag tot dag en van plaats tot plaats en opmerken hoe hij werd uitgelachen, 
verkeerd beoordeeld, bedreigd, geslagen, verhongerd en vervloekt door alle klassen van het 
volk, ja zelfs door hen, die hij als zijn vrienden had beschouwd.


1. Lees Jeremia 11:18-23 en 12:6 en tracht u in te denken wat hij gevoeld moet 
hebben toen hij ontdekte dat zijn eigen buren en familie het op zijn leven gemunt 
hadden.


2. Lees Jeremia 18:11-18 en zie hoe het volk hem "wil treffen door middel van de 
tong" en niet naar hem luistert als hij in de straten van Jeruzalem staat en het 
Woord van God tot hen spreekt.


3. Lees Jeremia 26:1-16 en 24 en zie hoe hij behandeld wordt als hij opgaat naar 
de tempel om te prediken. De priesters en de valse profeten spannen samen 
met het volk, grijpen hem en bedreigen hem met de dood.


4. Lees Jeremia 32:1-3; 38:6-13 en 28 en zie hoe hij herhaaldelijk gevangen gezet 
is en mishandeld.


Nog veel meer vervolgingen heeft Jeremia moeten verduren, maar het ergste van alles was 
het besef dat al zijn werk en lijden vergeefs zouden zijn, dat al zijn moeite het volk geen 
haarbreed zou doen afwijken van zijn heilloze weg naar de ondergang waartoe het bestemd 
was. Toen God Jeremia riep, had Hij namelijk al gezegd dat zijn werk vruchteloos zou zijn.


Jeremia is nooit getrouwd geweest; de reden kunt u lezen in 16:1-4. Hij heeft een lang, 
zwaar en veelbewogen leven gehad. Dikwijls was hij moedeloos en bijna geneigd de strijd 
maar op te geven. God had hem als het ware tussen twee vuren gezet: het vuur van de 
vervolging aan de ene kant en het inwendig vuur van de Heilige Geest aan de andere kant 
en dit laatste vuur was het heetst.


Zijn tweestrijd schreeuwt hij uit in Jeremia 20:9: "Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet gedenken, 
en niet meer in Zijn Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, 
besloten in mijn beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, maar kon niet."
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Jeremia had een trouwe vriend en metgezel, die tevens zijn secretaris was, namelijk Baruch, 
die hem tot grote steun geweest is in al de beproevingen van zijn sombere leven. In 
hoofdstuk 36 komt Baruch op de voorgrond en hoofdstuk 45 is geheel gewijd aan een 
boodschap van God aan Baruch.


Toen Jeremia 22 jaar had gepredikt, stormde in 606 v.C. een Chaldeeuws leger aan van het 
Noordoosten en voerde tienduizend Joodse gevangenen weg, waaronder ook Daniël, die 
toen nog maar een jongen was. De Joden die achtergebleven waren, weigerden koppig dit 
te zien als een waarschuwing en gingen voort op hun zondige wegen.


Acht jaar later deed de koning van Babel opnieuw een inval in Juda en voerde het grootste 
deel van de bevolking weg in ballingschap. Maar ook deze waarschuwing werd in de wind 
geslagen en na tien jaar kwam toen de grote slag. De koning van Babel omsingelde met een 
machtig leger de stad Jeruzalem, waarheen de meeste Joden uit de omringende plaatsen 
gevlucht waren, en bereidde zich voor op een langdurige belegering. Intussen ging Jeremia 
voort met de bevolking aan te raden zich over te geven, omdat overwinning onmogelijk was, 
en omdat God besloten had hen 70 jaar in ballingschap te zenden naar Babylon vanwege 
hun zonden. Opnieuw liet de koning nu Jeremia gevangen zetten en uithongeren, maar hij 
kon hem niet tot zwijgen brengen. Toen de Joden zich tenslotte moesten overgeven, 
richtten de Chaldeeën een grote slachting aan. Al de zonen van de koning werden gedood 
en de koning werden de ogen uitgestoken. Zie 2 Kronieken 36:17-21.


Maar te midden van deze vreselijke verwarring in de brandende stad, vergat de Heer Zijn 
dienstknecht Jeremia niet. Hij werd niet alleen gespaard, maar de Chaldeeën, die natuurlijk 
niet konden begrijpen waarom hij zijn volk geraden had zich over te geven, beschouwden 
hem als bondgenoot, behandelden hem met onderscheiding en lieten hem de keus met het 
volk mee te gaan naar Babel of met de armsten in het land achter te blijven. Hij koos het 
laatste (Zie Jeremia 39:10-14 en 40:2-6). Nadat de Chaldeeën waren weggetrokken, pleitte 
hij bij de achtergeblevenen zich nu weer tot God te keren, maar zij wezen zijn raad af, 
vermoordden de Chaldeeuwse regent en vluchtten naar Egypte. Samen met Jeremia en 
"des konings dochteren" (Jeremia 43:6).


B. HET BOEK VAN JEREMIA 

I. INLEIDING 

Jeremia begon zijn prediking in het dertiende jaar van Josia (1:2) en heeft meer dan 40 jaar 
dienstgedaan. Als, zoals de traditie beweert, Jesaja gestorven is tijdens het eerste deel van 
Manasse's regering, dan begon de prediking van Jeremia ongeveer 60 jaar na de dood van 
Jesaja. Josia was de achterkleinzoon van Hizkia, de goede koning in Jesaja's tijd. Zefanja 
en Habakuk waren tijdgenoten van Jeremia, althans in de eerste jaren van zijn optreden. 


Jeremia wordt meestal ingedeeld bij de profeten van de ballingschap, maar het grootste 
deel van zijn profetieën is uitgesproken en op schrift gesteld vóór de ballingschap. Daar hij 
ook gedurende de eerste jaren van de verbanning heeft geprofeteerd, kan men hem 
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beschouwen als de schakel tussen de profeten vóór de ballingschap en de profeten 
Ezechiël en Daniël, die in de ballingschap hebben gepredikt. 


Jeremia kreeg de zware opdracht om de voornaamste woordvoerder van God te zijn tot de 
laatste vijf koningen van Juda: Josia, Joahaz, Jojakim, Jojachin en Zedekia. Na de dood van 
Josia naderde het koningschap snel zijn einde. Necho's overwinning op Josia bij Karchemis 
maakte Juda praktisch tot een vazalstaat van Egypte, maar ongeveer 12 jaar later nam 
Nebukadnezar Jeruzalem in en begon de wegvoering, die leidde tot de volkomen gevangen-
schap van Juda na 11 jaar.


II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Het onderscheid tussen wat meer plaatselijk en persoonlijk bedoeld is en hetgeen blijvend 
en toekomstig is, is bij Jeremia over het algemeen duidelijker dan bij de andere profeten. Bij 
Jesaja bijvoorbeeld is dit onderscheid soms bijna niet te ontdekken. Hij zal bijvoorbeeld op-
eens van een waarschuwing aan een afgodische koning overspringen naar een belangrijke 
Messiaanse voorzegging. Bij Jeremia is die overgang nooit zo abrupt.


III. ANALYSE VAN HET BOEK 

Men heeft dikwijls opgemerkt dat een stelselmatige analyse van het boek Jeremia moeilijk, 
zo niet onmogelijk is. De analyse is meer moreel dan structureel, want de opstelling van het 
boek is niet chronologisch.


1. De profeet berispt de zonden van Juda. Hij spaart daarbij niemand. Koningen, 
priesters en valse profeten zijn allemaal even schuldig en hebben samen-
gespannen om het volk van God af te wenden. Daar komt de profeet telkens 
weer op terug.


2. Hij beschrijft uitvoerig welke vervolgingen hij te lijden heeft gehad wegens zijn 
voortdurende vermaningen; toont hierdoor aan hoe waar zijn getuigenis 
betreffende het verval van Juda is. Hij is Gods stem, maar zij willen niet luisteren 
en zich bekeren. Zo heeft ook Christus later het geestelijk verval van Juda 
aangetoond.


3. Hij smeekt Juda in de naam van God toch terug te keren. Hoewel zij zich als een 
hoer gedraagt, wil de Heilige haar toch weer aannemen.


4. Maar haar hart is van de Heere afgekeerd en dan blijft er niets anders over dan 
Zijn plannen voor de toekomst bekend te maken. Die zijn drievoudig:


a. Een zeer spoedige overrompeling en wegvoering voor de tijd van 70 jaar.  

b. De voorzeggingen betreffende het herstel aan het eind van de 70 jaren zijn 
vermengd met meer uitgebreide en aanschouwelijke profetieën over een 
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ander herstel: de terugkeer uit een wereldwijde verstrooiing. Deze tweede 
verstrooiing, die zoals wij weten in het jaar 70 na Chr. heeft plaatsgehad, 
stond de profeet niet helder voor de geest. Jeremia 29:10 bijv. voorzegt het 
einde van de 70 jaren en wordt onmiddellijk gevolgd door een gedeelte dat 
spreekt over de uiteindelijke bijeen vergadering (vs. 14-18).


c. Jeremia voorzegt dat het laatste herstel zal plaats hebben na een periode 
van onvoorstelbare verdrukking en in verband met de verschijning van de 
"rechtvaardige Spruit" van David: Jehovah Tsidkenu (de Heere onze 
Gerechtigheid). Zie Jeremia 30:3-10 en 23:3-8.


5. Omdat de heidenen Israël hebben vervolgd en het land overweldigd in een 
vervolging, die het hevigst zal zijn in de grote verdrukking, worden er nog 
profetieėn aan toegevoegd om hen aan te kondigen het oordeel der vergelding, 
dat hen te wachten staat. Deze voorzeggingen gaan geleidelijk in vervulling 
gedurende de gehele duur van "de tijden der heidenen" (die begonnen zijn bij 
Nebukadnezar en die zullen eindigen met het volkomen herstel van Israël en de 
oprichting van het Messiaanse rijk). Uit de geschiedenis blijkt dat die vergelding 
reeds plaats heeft onder de volken die Israël vervolgen, maar de volkomen 
vergelding zal plaats hebben als de Heere wederkomt.


IV. INDELING 

Wil men toch een structurele indeling van dit grote profetische Boek, dan kan men dit als 
volgt doen:


1. Van de roeping van de profeet tot zijn boodschap aan de eerste ballingen	 1 t/m 29

2. Profetieën en gebeurtenissen, niet chronologisch	 30 t/m 36

3. Van de troonsbestijging tot de gevangenneming van Zedekia	 37 t/m 39

4. Jeremia's profetieën in het land na de wegvoering van Juda	 40 t/m 42

5. De profeet in Egypte	 43 en 44

6. Gemengde profetieën	 45 t/m 52


V. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van het boek Jeremia vinden wij in hoofdstuk 21:14: 


"Ik zal over ulieden bezoeking doen naar de vrucht uwer handelingen, spreekt de Heere; en 
Ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal verteren al wat rondom haar is." (zie ook 
21:7).


Sleutelwoorden: "ongerechtigheid" (inclusief "zonde", "gezondigd", "overtreding") - 53 
maal; "gevangen" (alsmede "gevangenschap", enz.) - 51 maal; "verstrooien" - 14 maal; 
"kwaad" - 81 maal.
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VI. DE STIJL VAN JEREMIA'S GESCHRIFTEN 

1. Onderwijs over symbolen 
Jeremia maakte gebruik van een zeer indrukwekkende methode van onderwijs. Hij 
illustreerde zijn boodschap door "objectlessen". Voorbeelden van dit symbolisch onderwijs 
vinden wij in de volgende gedeelten:


a. Jeremia 13:1-11  
Het symbool van de linnen gordel. God toont onder het beeld van de linnen 
gordel, hoe Hij Israël had gekocht, opdat zij zouden zijn tot eer en heerlijkheid 
van Hemzelf, zoals een prachtige gordel een eerbewijs was voor degene die 
hem droeg. Maar Israëls hoogmoed en eigen wil was zo groot, dat zij naar 
Babylon gezonden werden en daar bewaard bleven, hetgeen leidde tot hun 
bederf, evenals de gordel, die bedorven was en nergens voor deugde.


b. Jeremia 18:1-8  
Het symbool van de pottenbakker en het leem. Hier leert God de waarheid 
dat, hoewel de natie als het ware bedorven was in de handen van de potten-
bakker, Hij, als de Goddelijke Pottenbakker, de macht had om haar tot een 
heerlijk vat te maken, geschikt voor Zijn gebruik.


c. Jeremia 19:1-13  
De verbrijzelde kruik. Hier wordt getoond, dat om de natie te herstellen, zij 
eerst verbrijzeld moet worden als ware het een aarden kruik.


d. Jeremia 16  
De profeet werd geroepen om in praktijk te brengen wat hij predikte. God 
wilde dat hij door zijn daden en door zijn vast geloof openlijk zou bevestigen 
wat hij verkondigde. Hij profeteerde bijvoorbeeld dat bij de val van Jeruzalem 
niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen aan diepe ellende ten 
prooi zouden vallen; daarom trouwde hij zelf niet.


e. Jeremia 21  
De profeet vertelt het volk telkens weer dat, hoewel zij als gevangenen naar 
Babylon zouden worden weggevoerd, God dat doet als een corrigerende 
maatregel. Even zeker als het volk is weggevoerd, even zeker zal het worden 
teruggevoerd in het Heilige Land. Om zijn vaste overtuiging, dat dit zal 
geschieden, te demonstreren, gebood God hem (ofschoon de vijand de stad 
belegerd heeft en alle hoop om de ballingschap te ontvluchten verdwenen is), 
om de akker in Anathoth te kopen van zijn neef Hanameël (Jeremia 32). Zie, 
hoe nauwgezet hij deze transactie doet plaats hebben, onder het oog van 
getuigen en op papier bekrachtigd.
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2. De ver vooruitziende profetische blik 
Zowel Jesaja als Jeremia voorzegden het herstel van Gods volk in hun land. Maar gedeelten 
als 30:3; 31:8-27, 31-87; 32:36-44; 33:6-11 maken duidelijk dat de terugkeer uit Babel, na 
zeventig jaren ballingschap, niet kan worden beschouwd als een volledige vervulling van 
deze profetieën.


De profeet schijnt een groter herstel op het oog te hebben, een vollere en vollediger ver-
vulling van de profetieën. In bovengenoemde gedeelten worden zowel Israël (10 stammen) 
en Juda (2 stammen) genoemd, als wordende hersteld. De hervergadering zal plaats 
hebben, niet alleen uit Babylon, maar uit alle volkeren der aarde. Ook de uitspraken 
betreffende het Nieuwe Verbond, zowel de grote welvaart en zegen, als het diepe berouw 
en de gehoorzaamheid van het volk, spreken van een tijd die nog in de toekomst ligt.


Het is belangrijk om op te merken dat de reden voor dit herstel niet ligt in iets van henzelf, 
maar uitsluitend in de onveranderlijke, oneindige en eeuwige liefde van God, die alle 
verstand te boven gaat (31:3).


VII. TYPOLOGIE 

Dat Jeremia een type is van de Lijdende Messias, wordt algemeen erkend.


1. Jeremia's geboorte wees naar die van Christus, want hij was reeds in de 
moederschoot niet alleen geformeerd, maar ook gekend en geheiligd.


2. "Zie, Ik leg Mijn woorden in uw mond" (1:9), zo zegt God tot Jeremia. Dit doet 
ons denken aan de Heiland, Die niets sprak dan hetgeen Hij van de Vader 
gehoord had.


3. Jeremia was de Profeet der volken, om koninkrijken af te breken. Zijn werk was 
afbrekend en opbouwend. Christus zal als de Grote Profeet koninkrijken ver-
nietigen en Zijn eigen heerlijk rijk opbouwen.


4. Jeremia was zeer zachtmoedig en medelijdend van hart. Christus is de 
barmhartige en medelijdende Hogepriester.


5. De leiders van het volk in het bijzonder waren tegen hem gekant. Het waren ook 
de bouwlieden, die de Steen, Die tot Hoofd des Hoeks geworden is, verworpen 
hebben.


6. Jeremia's Klaagliederen getuigen van ongeëvenaard lijden. Het woord van 
Klaagliederen 1:12 is door velen verklaard als van toepassing op het lijden van 
onze Heiland.
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7. In dat sombere lied zijn evenwel ook heerlijke klanken te beluisteren, die het 
bewijs leveren dat de Heere niet verstoot in eeuwigheid en dat Hij na het zure 
het zoet geeft, gelijk Hij dit met de Messias op zo'n heerlijke wijze heeft gedaan.


VI. TEN SLOTTE 

Dat Jeremia ook koninkrijken zou bouwen en planten (Jeremia 1:10) vinden wij in zijn boek 
niet terug. Om die reden bestaat er binnen het Jodendom - aangehaald in Mattheüs 16:14 - 
een verwachting van zijn terugkeer om zijn werk te voltooien in een uiteindelijk herstel van 
Juda. 


De waarheid is dat Jeremia via Egypte met "des konings dochteren" als het ware de 
Bijbelse geschiedenis uitloopt. Als deze dochteren huwen met iemand uit hun eigen stam 
(Juda) (Numeri 36:6), zijn zij als erfdochters de wettige vertegenwoordigers van het konings-
huis van David, dat bestendig zou zijn (2 Samuël 7, etc.). Dat Jeremia deze koningsdochters 
daadwerkelijk heeft verbonden met een andere tak uit Juda, wordt enerzijds in de Bijbel 
minstens gesuggereerd, en anderzijds buiten de Bijbel bevestigd. Daarmee heeft hij zijn 
roeping alsnog voltooid. Zie ook les 12, het Davidisch Verbond.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 51) 

1) Onder welke naam is Jeremia bekend?


2) In welk opzicht staat Jeremia in tegenstelling tot Jesaja?


3) Vertel in het kort de persoonlijke geschiedenis van de profeet Jeremia.


4) Beschrijf Jeremia's karakter.


5) Wat verstaan wij onder de uitdrukking "De tijden der heidenen"?


6) Wilde God van de Joden dat zij zich aan de heidenen zouden onderwerpen, of dat zij 
zich tegen hun macht zouden verzetten?


7) Vermeld in het kort de boodschap van Jeremia tot het volk.


8) Beschrijf met uw eigen woorden wat voorzegd is in Jeremia 23.
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Les 52 - HET BOEK EZECHIËL 

II. DE PROFETEN VAN TIJDENS DE BALLINGSCHAP 

A. DE PERSOON VAN EZECHIËL 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Ezechiël is bekend als "de profeet van de visioenen". In het eerste vers van zijn boek zegt 
hij dat: "de hemelen werden geopend" en hij "zag gezichten Gods". Deze uitdrukking 
karakteriseert zijn hele optreden. Ezechiël heeft heel vreemde en wonderlijke "gezichten". 


Hij wordt ook wel de "profeet van de ballingschap" genoemd. Hij was de enige profeet 
onder de ballingen in het Babylonische rijk. Echter niet in Babel, maar aan de rivier Chebar, 
enige honderden kilometers noordelijker, in het gebied waarheen althans delen van de 10 
stammen waren weggevoerd. Daniël, die bij de eerste wegvoering naar Babel (606 vóór 
Christus) was gedeporteerd, profeteerde weliswaar ook in de ballingschap, maar niet tot de 
Joden. Bij de behandeling van het boek Daniël zullen we dat zien. 


Ezechiël was een tijdgenoot van Jeremia, maar aardrijkskundig leefden zij ver van elkaar. 
Toen Jeremia in Jeruzalem profeteerde, was Daniël in Babel en Ezechiël honderden 
kilometers noordelijker.


II. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Van de persoonlijke geschiedenis van Ezechiël is ons maar weinig bekend. Wat wij van hem 
weten, kan samengevat worden in het volgende: Hij was de zoon van een priester (1:3), 
heeft stellig onderricht gehad in de Schrift en diende God in getrouwheid. Of hij ooit 
Jeruzalem had gezien en of hij zelf ooit was weggevoerd in ballingschap weten wij niet. Hij 
kan evengoed in ballingschap onder de 10 stammen zijn geboren. Of wellicht behoorde hij 
tot de velen uit Juda, die vóốr de val van Ninevé door de Assyriërs waren weggevoerd. 


Toen Ezechiël 17 jaar oud was, had de eerste inval van de Chaldeeën plaats, waarbij 
tienduizend gevangenen, waaronder Daniël, werden weggevoerd uit Juda. Acht jaar later 
kwamen de Chaldeeën weer terug en nu werd het grootste deel van het volk weggevoerd. 
Dat was de "wegvoering van den koning Jojachin" (Ezechiël 1:2). Vijf jaar daarna riep God 
hem tot zijn ambt en 25 jaar lang heeft hij de boodschap van God gebracht aan de 
ballingen. De plaats waar Ezechiël zijn werk begon, was Tel-Abib aan de rivier de Chebar, 
op grote afstand noordelijk van Babylon. Tijdens zijn optreden was Nebukadnezar koning 
van Babel.


In tegenstelling tot Jeremia was Ezechiël wel getrouwd en de dood van zijn vrouw, "de lust 
van zijn ogen" (24:15-18) was één van de hardste slagen, die hem hebben getroffen. Even-
als Jeremia ontmoette Ezechiël veel tegenstand van het volk, zoals God hem had voorzegd 
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toen Hij hem tot Zijn boodschapper maakte (2:3-8; 3:4-11). Maar God gaf hem kracht (3:8, 
9), zoals ook zijn naam al aangeeft: "God geeft kracht".


III. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Ezechiël heeft in de ballingschap vijf jaar geprofeteerd vóór de laatste wegvoering van de 
Joden. In die vijf jaar profeteerde Jeremia in Jeruzalem tot de achtergebleven arme Joden. 
Zij brachten in die tijd dezelfde boodschap en voorzegden de verovering en verwoesting 
van Jeruzalem en de val van het Joodse rijk.


De Joden die naar Babel waren weggevoerd, zowel als zij die in het land waren achter-
gebleven, konden niet geloven dat de Babyloniërs werkelijk Jeruzalem zouden verwoesten. 
Zij weigerden te geloven dat Jehovah de wereldheerschappij aan Babel had gegeven en dat 
het Zijn wil was dat zij zich aan hun vijand zouden onderwerpen. Vandaar dat het noodza-
kelijk was dat Ezechiël in de ballingschap en Jeremia in Jeruzalem het volk waarschuwden, 
dat zij geen spoedige bevrijding moesten verwachten. Dit was natuurlijk geen aangename 
boodschap voor het volk. Zij geloofden de woorden van de profeten niet.


God had Ezechiël aan de ballingen gegeven als een middelpunt, waaromheen zich allen 
konden verenigen, die wensten terug te keren tot God. Maar dat waren er maar weinigen. 
De meesten bezweken voor de boze invloeden die hen omringden en geloofden niet meer in 
de verbondsbeloften van Jehovah. Bovendien maakten de valse profeten het Ezechiël erg 
moeilijk. Zij verkondigden precies het tegenovergestelde van wat Ezechiël profeteerde. 
Ezechiël raadde het volk aan zich metterdaad in de ballingschap te vestigen, omdat zij daar 
(volgens Jeremia) 70 jaar zouden moeten blijven, maar de valse profeten hielden vol dat de 
ballingschap maar kort zou duren en zij spoedig weer naar hun eigen land zouden 
terugkeren.


IV. DE STIJL VAN ZIJN SCHRIJVEN 

Zijn stijl is zeer verheven. Het boek staat vol visioenen, gelijkenissen, allegorieën, beelden 
en symbolische handelingen, waarvan sommige moeilijk te begrijpen zijn. Onder de vrome 
Joden werd het boek zó moeilijk geacht, dat niemand het mocht lezen vóór zijn dertigste 
jaar. Het lijkt op "een oceaan en doolhof van de geheimenissen Gods". Maar hoewel 
sommige delen moeilijk te verklaren zijn, is het toch een buitengewoon boeiend en 
belangwekkend boek.


V. ZIJN EIGENAARDIGE TITEL 

Bijna 100 maal spreekt God Ezechiël aan als "mensenkind", welk woord ook vertaald had 
kunnen worden met "zoon des mensen" of eigenlijk "zoon van Adam". Het is dezelfde titel, 
die de Heer voor Zichzelf 79 maal heeft gebruikt, en die door de Joden terecht wordt 
opgevat als een Messiaanse titel (Johannes 12:34), die vererfd werd via David en de zonen 
van David. Daniël wordt ook één keer zo aangesproken (Daniël 8:17), maar voor geen van 
de andere profeten wordt deze titel gebruikt. Bij de vacante troon van David worden deze 
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beide profeten beschouwd als de vertegenwoordigers van Gods beloften met betrekking tot 
het Davidische koningshuis!


VI. ZIJN ROEPING EN OPDRACHT (hoofdstuk 1-3) 

Evenals de andere profeten kreeg ook Ezechiël een visioen van God, dat hem met het aan-
gezicht in het stof deed vallen voor zijn Maker (1:26-28). Vergelijk dit met het visioen van 
Jesaja (Jesaja 6) en van Johannes (Openbaring 1:10-18). Merk op dat het in alle drie 
gevallen de Heere Jezus Christus is, Die zij zien in verheerlijkte positie en dat dit "gezicht" 
een diepe ootmoed in hen verwekte.


In het boek Openbaring maakt Johannes meer dan 70 maal toespelingen op het boek 
Ezechiël.


Aan Jesaja werd de "heiligheid des Heeren" getoond. Het tafereel is in de heilige "tempel"; 
de serafs bedekken hun gezicht en hun voeten en roepen: "heilig, heilig, heilig!" (Jesaja 6:3; 
Openbaring 4:8). Jesaja was zich bewust van zijn onreinheid en van de onreinheid van het 
volk in vergelijking met deze goddelijke heiligheid.


In het visioen van Ezechiël wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de macht, de 
majesteit en de heerschappij des Heeren. Hij troont boven alle elementen, machten en 
krachten der schepping, bezield of onbezield, en gebruikt deze om Zijn soevereine wil uit te 
voeren. Alle schepsel is Hem onderworpen en moet Hem gehoorzamen.


Maar in het visioen van Johannes wordt meer speciaal de liefde van de Heer geopenbaard. 
Hij is daar van Zijn troon afgestapt en Johannes ziet Hem staan te midden van Zijn 
gemeenten om hen te onderrichten.


In het visioen van God wordt Ezechiël verder bekwaam gemaakt tot zijn werk door een 
persoonlijke aanraking van God (1:3), de vervulling met de Geest (2:2), de voeding met het 
Woord van God tot het een deel van hemzelf werd (2:9; 3:3) en door de aanstelling en 
uitzending door God Zelf (2:3; 3:4-11).


B. HET BOEK VAN EZECHIËL 

1. INLEIDING 

Wij volgen nu Israël tijdens de Babylonische ballingschap. In de boeken Esther, Ezra, 
Nehemia en in het historische gedeelte van Daniël wordt veel licht geworpen op dit deel van 
de geschiedenis van Israël.


Ezechiël was priester en hij ontving zijn opdracht als profeet "in het land derChaldeeën, aan 
de rivier de Chebar". Uit hoofdstuk 1:1 blijkt dat zijn prediking is begonnen toen hij 30 jaar 
oud was. Daar er een nieuwe generatie was geboren gedurende de ballingschap was er een 
nieuw getuigenis nodig.
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II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. Ezechiël heeft een bijzondere methode van profeteren, namelijk door middel van 
visioenen en symbolische handelingen.  
Wij herinneren ons dan dadelijk dat ook in Daniël en Openbaring van deze methode gebruik 
gemaakt wordt. Dit schijnt zo Gods wijze van openbaring te zijn aan Zijn uitverkoren volk, 
als zij buiten het beloofde land zijn.


2. Het bereik van de profetie van Ezechiël.  
Anders dan de profeten die vóór de ballingschap optraden tegen Juda en tegen de tien 
stammen afzonderlijk, is Ezechiël de stem van God voor het "gehele huis Israëls". Natuurlijk 
wordt de scheiding van "Juda" en "Israël" wel erkend (zie 37:16-22), maar hij is de mond 
van Jehovah voor het gehele volk.


Het doel van zijn prediking is ten eerste - vooral met het oog op de nieuwe generatie die in 
den vreemde geboren is - te wijzen op de nationale zonden, die een nationale straf, eerst 
over Israël en daarna over Juda, ten gevolge hadden. Ten tweede om bij de ballingen geloof 
en moed te wekken door de voorzeggingen van het nationale herstel en de glorierijke 
toekomst onder de heerschappij van Davids Zoon. Verder getuigt hij van de onvermijdelijke 
ondergang van hun verdrukkers.


III. INDELING EN BEKNOPTE INHOUD 

De profetie van Ezechiël wordt door de zevenmaal herhaalde uitdrukking: "de hand des 
Heeren was op mij" in zeven stukken verdeeld.


1. Ezechiël 1:3-13 
De voorbereiding en de boodschap van de profeet. Het visioen in hoofdstuk 1:4-28 had ten 
doel om alle zelfverzekerdheid van de profeet te breken (zie Jesaja 6:1-5; Openbaring 1:17). 
De "vier dieren" zijn cherubs. Het visioen lijkt enigszins onbegrijpelijk, maar als wij de 
cherubs in de hof van Eden op de ark des Verbonds, en in Openbaring 4, erbịj betrekken 
wordt het toch wel duidelijk dat wij hier te maken hebben met de heiligheid Gods in Zijn 
handelen met de mens. De cherubs komen in hoge mate overeen met de serafs (Jesaja  
6:2-7). Dit gedeelte van Ezechiël is verheven zinnebeeldig, maar tracht zo de heerlijkheid 
des Heeren te openbaren. Het kan aldus onderverdeeld worden:


a) Ezechiël 1:3-28 - De openbaring van de heerlijkheid

b) Ezechiël 2:1, 2 - De vervulling met de Geest

c) Ezechiël 2:2-3:13 - De profetische opdracht


2. Ezechiël 3:14-21 
De opdracht als wachter en het zwijgen van de profeet.
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3. Ezechiël 3:22-7:27 
Het tweede visioen van de heerlijkheid en de profeet wordt stom (3:22-27). Daarna in 
4:1-7:27, symbolische handelingen, die Israël herinneren aan zijn zondigheid en de daarop 
gevolgde verschrikkingen. Hoewel de bedoeling in de eerste plaats was hun blik op het 
verleden te richten, hadden deze symbolen toch ook de bedoeling de latere volkomen 
ondergang en verstrooiing te voorzeggen in het jaar 70 na Chr.


4. Ezechiël 8:1-33:20 met de volgende onderverdeling:

1) De Heere laat de profeet zien hoe vroeger de tempel ontheiligd is, zodat de 

kastijding van Israël rechtvaardig is (8:1-11:12).


2) De profeet pleit voor "het overblijfsel" en als gevolg daarvan de belofte van 
Jehovah dat Hij hun "een weinig ( ) tot een heiligdom" zal zijn in het land van hun 
gevangenschap en hen tenslotte geheel zal herstellen (11:13-21). (Het woord 
"tijds" in de Statenvertaling staat daar ten onrechte!).


3) Verdere uitweidingen over de zonden van Samaria en Jeruzalem in het verleden 
en de daaropvolgende straf, en vermaningen tot de oudsten om gerechtigheid te 
betrachten (11:22-24:27).


4) Voorzegging van de oordelen over Ammon, Moab, Filistea, Tyrus, Sidon en 
Egypte wegens hun zonden tegen Israël (25:1-32:33). In dit gedeelte is ook weer 
een verwijzing naar de "Dag des Heeren" en wij mogen veilig zeggen, dat de 
uiteindelijke en volkomen vervulling moet wachten op die grote en vreselijke 
dag, wanneer de volken opnieuw het Oosten tot een slagveld zullen maken.


5) Betuigingen van de genade van Jehovah voor die berouw tonen (33:1-20).


5. Ezechiël 33:21-36:38 
Deze vreselijke beproeving, hoewel vol van de heilige toorn van Jehovah jegens de 
trouweloze herders van Israël, gaat over in de heerlijkste betuigingen van trouw en troost. 
De herders waren trouweloos gebleken en hadden de kudde verstrooid, maar nu zal 
Jehovah een herder aanstellen, "Mijn knecht David" (34:23, 24). 


De vermelding van David is een verwijzing naar het verbond van David en naar het Zaad van 
David: de Messias. Vgl. 2 Samuël 7:16 met Psalm 89:20-38; zie verder Jesaja 7:13, 14; 9:5, 
6; 11:1-12; Jeremia 23:2-7; Ezechiël 27:21-28; Hosea 3:4, 5; Lukas 1:30-33; Handelingen 
2:29-31; 15:14-17. Uit deze Schriftplaatsen blijkt:


1) dat de toekomstige zegen over Israěl verbonden is met de Messias, de Zoon en 
Erfgenaam van David;


2) dat de verwerping van de Christus dit plan volstrekt niet heeft verijdeld. In Handelingen 
wordt immers duidelijk verklaard dat Hij uit de doden is opgestaan om de troon van 
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David te bezetten, wat geschieden zal als Zijn werk om een volk voor Zich te vergaderen 
uit de heidenen, voltooid zal zijn;


3) dat het herstel waarvan gesproken wordt, niet is de terugkeer van het kleine overblijfsel 
van Juda uit de Babylonische ballingschap, maar een herstel, een terugkeer van héél 
Israël uit alle volken. Deze Schriftplaats heeft dus betrekking op het Davidische 
Messiaanse rijk.


6. Ezechiël 37:1-39:29 
Het visioen van het dal met de dorre beenderen, hoofdstuk 37. Na in de vorige 
hoofdstukken het herstel van het volk te hebben aangekondigd, geeft Jehovah nu in een 
symbolisch visioen de wijze aan waarop dit zal gebeuren. De sleuteltekst is vers 11. De 
beenderen zijn "het ganse huis Israëls". De graven zijn de volken waar zij wonen.


Een nieuw symbool: de twee houten (takken), die Juda (de 2 stammen) en Jozef (de 10 
stammen) moeten voorstellen, die evenals de twee houten weer één volk zullen worden. 
Daarna volgt een duidelijke verklaring van de plannen van Jehovah (vs. 21-27) en in vers 28 
een aanduiding van de bekering der heidenen. Dezelfde volgorde vinden we in Handelingen 
15:16 en 17.


Dan volgt de profetie tegen "Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech en 
Tubal". Bijna allen nemen aan dat hier Oost-Europese machten worden bedoeld. Wij moeten 
deze Schriftplaats lezen in verband met Joël 2; Zacharia 14:1-9; 12:1-4; Mattheüs 24:14-30. 
Dit gedeelte eindigt met het visioen van het herstelde Israël in hun eigen land (Ezechiël 
39:25-29).


7. Ezechiël 40:1-48:35 
Hier vinden wij een beschrijving van het land Kanaän gedurende het Messiaanse rijk; de 
tempeldienst en de verdeling van het land onder de stammen. Voor het eerst komt dan het 
gehele gebied dat aan Abrahams zaad is beloofd in hun bezit.


IV. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers kunnen wij nemen hoofdstuk 36:17-19:


"Mensenkind! het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelve 
met hun weg en met hun handelingen; hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid 
ener afgezonderde vrouw. Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds 
wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat 
verontreinigd hadden. En Ik verstrooide hen onder de heidenen."


Een sleuteluitdrukking is: "En gij (zij) zult (zullen) weten, dat Ik de Heere ben" - 70 maal.


Het sleutelwoord is: "mensenkind" - 91 maal.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 341 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 52) 

1) Onder welke titel was Ezechiël bekend onder de profeten?


2) Van welke andere profeten was Ezechiël een tijdgenoot?


3) Welk ambt bekleedde Ezechiëls vader?


4) Waar profeteerde Ezechiël en hoe lang?


5) Waren de ballingen onderworpen aan God?


6) Wat was waarschijnlijk het moeilijkste van alle dingen die Ezechiël had te verdragen?
(Ezechiël 24:15-18)


7) Wat is het verschil tussen cherubs en serafs?


8) Waren er valse profeten onder de Joodse ballingen in Babel?


9) Geef in uw eigen woorden een verklaring van Ezechiël 37.


10) Op welke perioden hebben de hoofdstukken 40 t/m 48 betrekking?
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Les 53 - HET BOEK DANIËL 

A. DE PERSOON VAN DANIËL 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Daniël is bekend als de profeet van de "tijden der heidenen". Terwijl de andere profeten 
hoofdzakelijk tot Israël profeteerden, en een enkele maal ook tot andere volken, heeft Daniël 
geen enkele boodschap voor Israël. Wel staan er in zijn boek dingen betreffende Israël. 
Maar hoewel hij bij gelegenheid spreekt namens zijn volk (Daniël 9:5 e.v.), spreekt hij zijn 
volk nergens aan. Hij heeft alleen te maken met de heidenen. 


Eerst ontmoeten wij hem aan het hof van de koning van Babel, later krijgt hij visioenen over 
de toekomst, maar nooit zegt hij iets tot of over de Joden in Babel. In de voorgaande 
profetische boeken zijn we bekend gemaakt met het gewichtige feit dat God het volk, dat 
Hij als Zijn getuige op aarde verkoren had, tijdelijk terzijde gesteld had. Maar zij hadden hun 
onwaardigheid voor deze hoge opdracht zó duidelijk bewezen, dat God de wereldheer-
schappij in de handen van de heidenen legde. Israël had de kans gehad de opperste 
regerende natie van de wereld te worden.


In het wonderbare hoofdstuk 28 van Deuteronomium heeft God onder meer, maar alleen op 
voorwaarde van gehoorzaamheid, beloofd dat Hij Israël tot een hoofd" zou stellen van alle 
volken (vs. 12, 13). Maar die éne voorwaarde van gehoorzaamheid wilden zij niet vol-
brengen. Toen dat duidelijk was gebleken, gaf God de macht die Hij aan Israël had willen 
geven, in handen van anderen. 


Babel was de eerste heidense natie waaraan God de wereldmacht gaf en Hij liet toe dat 
Nebukadnezar de Joden overwon en Jeruzalem innam. Op de dag dat God Jeruzalem aan 
Nebukadnezar overleverde, begonnen "de tijden der heidenen", vermeld in Lukas 21:24.

Nu God de wereldheerschappij aan Babel had gegeven, zond Hij Daniël naar het hof van de 
koning, om Hem daar te vertegenwoordigen en om de koning Zijn wil aan te zeggen. Want 
zowel de heidenen als de Joden moesten leren dat het behoud van macht en zegen 
afhankelijk is van gehoorzaamheid aan God.


Zo was dan het levenswerk van Daniël om de heidenvolken de gebeurtenissen aan te 
zeggen, die onder hen zouden plaats hebben gedurende "de tijden der heidenen", dat is de 
tijd, waarin de politieke heerschappij in handen is van de heidenen. Deze tijd is begonnen in 
606 vóór Christus en zal eindigen bij Zijn wederkomst in heerlijkheid.


II. ZIJN PERSO0NLIJKE GESCHIEDENIS 

Daniël was van adellijke afkomst, misschien een afstammeling van koning Hizkia en volgens 
de profetie (2 Koningen 20:17, 18; Jesaja 39:7; Daniël 1:3) is hij als jongen met drie andere 
jongemannen van adel naar Babel gevoerd. Deze vier knapen waren schoon van uiterlijk, 
van hoge afkomst, intelligent en welopgevoed (1:4) en het is niet te verwonderen dat 
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Nebukadnezar hen had uitgekozen om tot zijn dienst te worden opgeleid. Hij heeft 
verandering gebracht in hun verblijfplaats, hun taal, hun namen, hun bezigheden en hun 
voedsel, maar hun karakter kon hij niet veranderen. Hij zou ondervinden dat hun karakter 
onder alle omstandigheden zou blijven uitblinken.


Zij kregen namen die afgeleid waren van de Babylonische goden, maar zij waren niet van 
plan die goden te aanbidden en dachten er niet over te gaan leven zoals de Babyloniërs. Zij 
waren overtuigde aanbidders van God en vastbesloten dit te blijven. De koning wilde van 
deze Hebreeërs wijze mannen maken en wilde dit op wereldse wijze volbrengen. Maar 
Daniël ging Gods weg. Zie het resultaat in 1:19, 20. De wijsheid van God gaat altijd verre uit 
boven de wijsheid van de wereld. Daniël en zijn vrienden stegen snel op de politieke ladder 
van Babel (zie 2:48, 49; 3:30; 5:29; 6:2-4), maar hun succes veroorzaakte grote jaloersheid 
onder de andere officiële personen en dezen smeedden een geraffineerde samenzwering 
tegen Daniėl (Daniël 6).


Wat een lof zwaaiden deze mensen onbewust Daniël toe, toen zij zeiden: "Wij zullen tegen 
dezen Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns 
Gods" (vs. 6). Tevergeefs hadden zij geprobeerd een fout te vinden in zijn bestuur, zodat er 
kans bestond dat Daniël zou worden aangesteld tot bestuurder over het gehele gebied van 
Babylon en dat moest verhinderd worden. Nu kwamen zij tot de conclusie, dat als zij een 
geschil konden veroorzaken tussen de koning Darius en de Heere, Daniël stellig de zijde van 
de Heere zou kiezen. En zo konden zij zijn val bewerken.


Daniël had een lang en nuttig leven. Hij profeteerde vanaf Nebukadnezar tot Cyrus (Kores) 
(2:27 en 6:29). Hij was een tijdgenoot van Jeremia en Ezechiël, van Ezra en Zerubbabel en 
ook van Josua, de hogepriester van de terugkeer in het land.


II. ZIJN KARAKTER 

Het is voor iedereen zeer de moeite waard studie te maken van het karakter van Daniël. Hij 
is een voorbeeld, dat tot in bijzonderheden dient te worden nagevolgd. Hij is een van de 
weinigen waarover alleen goede dingen worden vermeld. En hij schijnt in het Oude 
Testament de tegenhanger te zijn van Johannes in het Nieuwe Testament, want tot drie maal 
toe wordt hij de "zeer gewenste man" genoemd (9:23; 10:11, 19).


1. Vastberaden 
De meest opvallende karaktertrek van Daniël is wel zijn vastberadenheid. Hij had zich voor-
genomen zich niet te verontreinigen en zich verre te houden van alles wat in Gods ogen 
onrein was. Dit vaste besluit van Daniėl is de sleutel tot zijn gehele leven. Van het begin tot 
het einde heeft hij onwankelbaar volhard in wat hij zich had voorgenomen te doen.


2. Wijs, tactvol en hoffelijk 
Van deze eigenschappen kunt u een illustratie vinden in 1:8, 11-13. Hij dwong niets af, maar 
"verzocht" beleefd aan de overste der hovelingen een tiendaagse proef te nemen met ander 
voedsel.
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3. Kennis van de Schrift 
Daniël maakte een gedegen studie van het Woord van God, met name van de boeken van 
Mozes (zie 9:11-13).


4. Dapper 
Hij aarzelde niet de meest trotse koning van de wereld een vernedering aan te zeggen die 
zijn weerga niet kent in de geschiedenis (4:19-26). Hij had de moed de eetzaal van een 
brassende koning binnen te gaan, om hem aan te zeggen dat het uur van zijn ondergang 
was aangebroken (Daniël 5).


Hij ging rustig naar zijn kamer, om voor het open venster ten aanzien van zijn loerende 
vijanden neer te knielen voor zijn geregeld gebed (Daniël 6). Zij hadden volkomen gelijk 
gehad met te veronderstellen dat hij niet zou wankelen in zijn trouw aan God. Zelfs de 
woedende, hongerige leeuwen ging hij moedig en kalm tegemoet met hetzelfde vertrouwen 
op God als tegenover zijn kwaadaardige politieke vijanden.


5. Bescheiden en nederig 
Ook Daniëls nederigheid moeten we niet over het hoofd zien. Hij schreef de verklaring van 
de droom helemaal niet aan zichzelf toe, maar gaf God al de eer (2:28-30).


6. Geloof en behoefte aan gebed 
De grootste van Daniëls deugden was zeker wel zijn onwankelbaar geloof in God en zijn 
wonderbaar gebedsleven. Een sterk bewijs van zijn grote geloof vindt u in 2:13-28 en 
betreffende zijn gebedsleven 6:11. Merk op, dat zijn gebed was: gelovig, eerbiedig, 
dagelijks op vaste tijden. Juist daardoor was het in tijden van gevaar zo effectief. Men moet 
niet denken dat men veel resultaat zal bereiken wanneer men alleen bidt als men in nood of 
gevaar is. Verlossing of bevrijding zal alleen het gevolg zijn van een leven van gebed.


IV. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Er zijn belangrijke perioden geweest in de wereldgeschiedenis, maar de tijd waarin Daniël 
leefde en profeteerde is wel een van de merkwaardigste, zowel van menselijk als van 
Goddelijk standpunt uit gezien. Het was immers juist het begin van die nieuwe orde van 
zaken, die in de Schrift wordt aangeduid als "de tijden der heidenen" (Lukas 21:24). Het is 
van belang twee dingen in het oog te houden:


1. Wat betekent de uitdrukking "tijden der heidenen"?

2. Wanneer begon deze periode en wanneer eindigt zij?


Hoewel wij op de voorgaande bladzijden al enige malen hierover geschreven hebben, willen 
wij om reden van belangrijkheid nog even herhalen:


1. De "tijden der heidenen" zijn die periode in de geschiedenis waarin de Davidische 
troon in Jeruzalem vacant is en de werelddominantie gelaten is aan de heidenen.
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2. Zij zijn begonnen bij de Babylonische ballingschap van Juda onder Nebukadnezar 
en zij zullen eindigen bij de wederkomst van Christus in heerlijkheid.


"Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden,  
totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Lukas 21:24). 

God had de wereldheerschappij aangeboden aan Israël (Deuteronomium 28), maar Israël 
wilde niet voldoen aan die voorwaarde en daarom nam God in 606 vóór Chr. de mogelijk-
heid van de wereldheerschappij weg van Jeruzalem en gaf die aan de heidenen, met name 
aan Babel.


Nebukadnezar was de eerste heidense wereldheerser, die Israël geheel ten onder bracht. 
Andere koningen hadden hen wel voor een tijd schatplichtig gemaakt, maar Nebukadnezar 
voerde het volk weg en maakte hun land tot één geheel met zijn eigen gebied. Wij zien in dit 
boek hoe Nebukadnezar dit aanbod van God heeft aanvaard en hoe ook de latere wereld-
heersers gehandeld hebben met de gave van de wereldmacht. Altijd hebben zij die 
misbruikt tot hun eigen grootheid en hoogmoed en nooit tot verheerlijking van Hem, Die hun 
deze macht had gegeven.


Wanneer wij Gods handelen met de Joden in ballingschap goed nagaan, zien wij dat Gods 
doel met deze verbanning is geweest het volk af te brengen van hun afgoderij. De Joden 
waren nu in een land, dat bekend was door zijn vele afgoden, zoals hun voorvaderen in het 
afgodische Egypte waren geweest. In Egypte had Jehovah door een reeks wonderen 
getoond niet vergeleken te kunnen worden met hun goden. Hij had vooral Zijn grote macht 
getoond, omdat die het verduisterde heidense verstand aanspreekt. Zo lezen we in het boek 
Daniël weer hoe God Zijn onbeperkte macht openbaart tegenover de machteloosheid van 
de Babylonische afgoden. Zo tracht Jehovah Zijn volk te bewegen Hem alleen te dienen. 
God had Juda nationaal onteigend, maar individueel konden zij te allen tijde rekenen op Zijn 
tegenwoordigheid, wijsheid, raad en bescherming op de eenvoudige voorwaarde die Hij van 
oudsher gesteld had: gehoorzaamheid aan Zijn Woord.


V. ZIJN ROEPING 

Ons wordt niet meegedeeld, dat Daniël een speciale roeping heeft ontvangen, maar de 
omstandigheden waarin hij geplaatst werd en de grote behoefte, die er was aan een 
woordvoerder voor God, mogen wij wel beschouwen als een bewijs van zijn roeping.


B. HET BOEK VAN DANIËL 

I. INLEIDING 

Daniël was evenals Ezechiël een slachtoffer van de ballingschap. Hij was van koninklijken 
bloede (1:3) en wegens zijn hoge afkomst en zijn aantrekkelijk uiterlijk (vs. 4) werd hij 
aangewezen om opgeleid te worden voor de paleisdienst. Van die tijd af tot zijn dood in het 
derde jaar van Cyrus (in de Bijbel Kores genoemd) leidde hij te midden van de verdorven 
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atmosfeer van een oosters hof, een buitengewoon vroom en nuttig leven. Dat het boek 
Daniël werkelijk door hemzelf geschreven is, wordt niet alleen in het boek zelf bevestigd, 
maar ook door onze Heer (Mattheüs 24:15). Hij was een tijdgenoot van Jeremia, van Josua 
de hogepriester van de terugkeer, en van Zerubbabel.


II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Het boek Daniël is de onmisbare inleiding tot de profetie van het Nieuwe Testament. Deze 
laatstgenoemde geeft de beschrijving van de afval in de laatste dagen, het optreden van de 
antichrist, de Grote Verdrukking, die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst des 
Heeren, de opstandingen en de oordelen. Al deze onderwerpen, behalve de eerste, worden 
in Daniël behandeld. Bovendien omspant zijn profetie de gehele periode van de heer-
schappij van de heidenen op aarde, vanaf Nebukadnezar tot de uiteindelijke vernietiging 
van de heidense overheersing en het oprichten van het Messiaanse Rijk.


Zo blijkt dan dat Daniël alleen staat te midden van de profeten, daar hij als voornaamste en 
centrale boodschap heeft: het beschrijven van de loop der wereldgeschiedenis. Bij de 
andere profeten worden de heidenen alleen genoemd in verband met Israël. Daniël geeft de 
loop van de overheersing van de wereld door de heidenen, alsook het karakter en het einde 
daarvan.


III. INDELING EN BEKNOPTE INHOUD 

1. Inleiding en persoonlijke geschiedenis van Daniël Daniël 1:1-21 

2. Nebukadnezars droom van het kolossale beeld Daniël 2:1-3:30 

a. De vergeten droom en de falende astrologen en magiërs	 Daniël 2:1-12

b. De openbaring van de droom en zijn uitleg aan Daniël	 Daniël 2:13-26

c. De droom en zijn verklaring	 Daniël 2:27-45 


1) Het gouden hoofd: Nebukadnezar en zijn monarchie. Let wel, dat het de God 
des hemels is, Die de scepter uit handen neemt van de nakomelingen van David 
en die in handen geeft van de heidenen. Nu beginnen de "tijden der heidenen", 
die zullen voortduren "totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Lukas 
21:24). Uit Schriftplaatsen als Handelingen 15:14, 15; Romeinen 11:25, 26 blijkt 
dat de tijden der heidenen zullen duren tot het lichaam van Christus, de 
Gemeente, compleet is, als de "Verlosser uit Sion" verschijnt, om het koninkrijk 
van David op te richten.


2) De borst en de armen van zilver: Dit is het koninkrijk "lager dan dat van 
Nebukadnezar", nl. het Medo-Perzische rijk.


3) De buik en de dijen van koper: Het Griekse rijk onder Alexander de Grote, "dat 
heersen zal over de gehele aarde".
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4) De benen van ijzer: het Romeinse rijk, hard als ijzer, "dat alles vermaalt en 
verbreekt". Merk op, dat er meer bijzonderheden worden gezegd over dit vierde 
wereldrijk, dan over al de andere, en wel juist omdat het het laatste is. Het is in 
tweeën verdeeld. Zo is ook het Romeinse rijk in tweeën gescheurd: het Oosterse 
deel met Constantinopel en het Westerse deel met Rome als hoofdstad. Later 
valt het nog verder uiteen (de tien tenen).  
 
De voeten en tenen zijn van een mengsel van ijzer en leem, hetgeen wijst op de 
ontaarding van het rijk. Zo valt dan de eens gecentraliseerde uiteen. In de toe-
komst zal er een bond van tien rijken ontstaan. Het zal steeds verder ontaarden, 
totdat de Grote Steen alles zal vernielen en het "Koninkrijk der Hemelen" zal 
worden geopenbaard, het Koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, het 
Koninkrijk van de Steen.


5) De Steen zonder handen afgehouwen: Jezus Christus bij Zijn verschijning in 
heerlijkheid. Merk op, dat het einde niet komt door langzame en vreedzame 
penetratie, maar door ontzettende rampen en vernietigingen. De heidense 
overheersing eindigt met één slag. De Steen (Christus) wordt een grote berg 
(wereldmacht) en vervult de aarde (Daniël 2:31-45).


d. De hoogmoed van Nebukadnezar	 Daniël 2:46-3:30  
Dit gedeelte heeft geen commentaar nodig.


3. De droom over de boom en zijn gevolgen Daniël 4 

Voor zover van toepassing op de persoon van Nebukadnezar verklaart dit gedeelte zichzelf, 
maar is dan nauwelijks van enige betekenis. De grote betekenis van deze droom schuilt 
hierin, dat wordt geprofeteerd dat Babel weliswaar in zeker opzicht zou ten onder gaan, 
maar na zeven tijden zou hersteld worden als "de grote stad, die het koninkrijk heeft over 
de koningen der aarde" (Openbaring 17:18).


4. De hoogmoed van Belsazar Daniël 5 

5. Daniëls geschiedenis tot de troonsbestijging van Cyrus Daniël 6 

6. Daniëls visioen van de vier dieren Daniël 7 

Dit is een herhaling van de droom van Nebukadnezar van het grote beeld, uitgebreid met 
meer bijzonderheden. Het gaat dus weer over de vier heidense wereldmachten. Het ken-
merkende verschil is dat het visioen van het beeld de uiterlijke verschijning van die 
wereldmachten tekent en dat van de vier dieren meer hun karakter. Het gezag dat de 
heidenen uitoefenen, berust op roofzucht, zelfzucht en wreedheid.


De geschiedenis van de wereld sedert Nebukadnezar is een geschiedenis van oorlogen. 
Een zee van mensenbloed is er gevloeid. De meeste wereldmachten hebben een roofdier of 
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een roofvogel in hun wapenschild. De "grote zee" is in de beeldspraak van de Schrift altijd 
een symbool van de totale mensheid (Openbaring 17:15).


1) het dier als een leeuw is Nebukadnezar, het rijk van Babel;


2) het beest als een beer is het Medo-Perzische rijk;


3) het dier als een luipaard is de heerschappij van Alexander de Grote: het Griekse rijk, dat 
later in vier delen uiteenvalt: de "vier koppen" (vs. 6);


4) het dier met de ijzeren tanden stelt het Romeinse rijk voor. Evenals bij de droom van het 
beeld, wordt ook hier de meeste aandacht besteed aan het laatste rijk. Het beeld had 
tien tenen, en het vierde dier had tien hoornen, waarmede volgens vs. 24 tien koningen 
of rijken bedoeld worden.  
 
Men heeft veel moeite gedaan om na te gaan hoe deze tien tenen of hoornen kunnen 
worden toegepast op het voormalige Romeinse rijk. Maar dat is nutteloos, omdat deze 
profetie nog vervuld moet worden. Ook bij de komst van Christus op aarde was het 
Romeinse rijk niet verdeeld onder tien koningen. Maar volgens het visioen van het beeld 
zal de Steen, zonder handen afgehouwen, tegen de voeten van het beeld slaan en dit 
komt overeen met het visioen van het vierde dier met zijn tien hoornen, dat onmiddellijk 
wordt opgevolgd door het rijk van de "Oude van dagen" (vs. 13).  
 
De tien koningen, voorgesteld door tien tenen en tien hoornen, zijn dus tien toekomstige 
vorsten of rijken. En nadat de Steen dit rijk vernietigd heeft, zal het rijk opgericht worden 
van "de heiligen des Allerhoogsten" (N.B.G., vs. 22), d.i. het zichtbare Koninkrijk Gods.


5) De kleine hoorn (vs. 8, 24-26) is een elfde koning, die uit de tien zal opkomen en drie 
van hen zal verslaan. Deze "kleine hoorn" is de verschrikkelijke "wetteloze" van  
2 Thessalonicenzen 2:1-10 en "het beest" van Openbaring 13:1-8. Dit schepsel zal, 
nadat het drie van de tien koningen heeft verslagen, door de anderen als keizer worden 
erkend en zo het laatste, heidense, wereldrijk tot stand brengen.  
 
Het is de persoon, die "in de tempel Gods als een god zal zitten" (2 Thessalonicenzen 
2:4), die in Daniël 11:31 "een verwoestende gruwel" genoemd wordt (zie ook Daniël 
12:11; Mattheüs 24:15).


6) Deze kleine hoorn, "de mens der wetteloosheid, het beest uit de zee", zal oppermacht 
hebben, totdat de "Oude van Dagen" komt en "het koninkrijk geven zal aan de heiligen 
des Allerhoogsten" (vs. 21-27).
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7. De ram en de geitebok Daniël 8:20-25 

De ram met zijn twee hoornen is het Medo-Perzische rijk (vs. 20); de geitebok is het Griekse 
rijk van Alexander de Grote (vs. 21). Dit laatste rijk zal in vier delen uiteenvallen (de vier 
horens van vs. 8). Uit één van deze vier rijken zal "een kleine hoorn" voortkomen, die wij 
vanzelfsprekend in verband zien met de "kleine hoorn" van Daniël 7. Wij moeten wel con-
cluderen dat deze vorst, die zou voortkomen uit één van de vier delen van het rijk van 
Alexander de Grote, minstens een voorloper en schaduw is van de laatste vreselijke "kleine 
hoorn" van Daniël 7; 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13.


Deze "kleine hoorn" van Daniël 8 was Antiochus Epíphanes (175 vóór Chr.), de genadeloze 
vervolger der Joden uit de heldentijd van de Makkabeeën en de eerste "gruwel der ver-
woesting op de heilige plaats". Hij ging de tempel in, offerde een zwijn op het altaar en 
ontheiligde het Heilige der Heiligen. Dat dit alsnóg een vervulling zal hebben, blijkt uit de 
woorden van de Heer in Mattheüs 24:15, die tweehonderd jaar na Antiochus Epiphanes 
werden uitgesproken.


8. Daniëls gebed en de profetie van de zeventig weken Daniël 9 

Dit zijn "jaarweken", dus zeventig weken van elk zeven jaar. Binnen deze jaarweken moet er 
een einde komen aan de tuchtiging van Juda en moet het als natie hersteld zijn in eeuwige 
gerechtigheid (vs. 24). De zeventig weken zijn verdeeld in 7, 62 en 1 (vs. 25-27), waarbij met 
jaren van 360 dagen wordt gerekend.


a. In de 7 weken - 49 jaar - zal Jeruzalem herbouwd worden "in benauwdheid der 
tijden" (vs.25). Dit is vervuld in de tijd van Ezra en Nehemia.


b. 62 weken - 430 jaar daarna, zal de Messias "uitgeroeid" (letterlijk "afgesneden") 
worden. Dit is vervuld na de zogeheten "intocht in Jeruzalem" door de kruisiging 
van de Heere Jezus. Hierop volgde de verwoesting van Jeruzalem en vanaf die 
gebeurtenis tot het einde zullen er oorlogen zijn (Mattheüs 24:6, 7).


c. Vers 27 handelt over de laatste jaarweek. De "hij" van vs. 27 is "de vorst die 
komen zal" van vs. 26, wiens volk de tempel heeft verwoest, A.D. 70. Hij is 
dezelfde als de "kleine hoorn" van hoofdstuk 7 (zie punt hierboven). Hij zal een 
verbond sluiten met de Joden betreffende Jeruzalem, en daarmee vangt de 
laatste jaarweek aan. Maar midden in die 7 jaren zal hij Daniël 12:11 en  
2 Thessalonicenzen 2:3, 4 in vervulling doen gaan.  
 
Tussen de 69-ste week, toen de Messias werd afgesneden (uitgeroeid) en de 70-
ste jaarweek, waarin de "kleine hoorn" van Daniël 7, "de mens der wetteloos-
heid" van 2 Thessalonicenzen 2, "het beest uit de zee" van Openbaring 13 zal 
optreden, ligt het gehele tijdperk van de Gemeente.  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Het is een tussentijd, die de oudtestamentische profeten niet gedetailleerd 
hebben gezien (Efeze 3:1-10; 1 Petrus 1:10, 11). Wanneer die 70-ste jaarweek zal 
ingaan, is niet bekend. Het tweede deel daarvan is de tijd van de "grote 
verdrukking" (Mattheüs 24:15-28), "een tijd van grote benauwdheid" (Daniël  
12:1), "de ure der verzoeking" (Openbaring 3:10).


9. Daniël en het visioen der heerlijkheid Daniël 10 

10. Profetie over de nabije toekomst der koninkrijken Daniël 11, 12 

De geest der profetie keert hier weer terug naar wat meer betrekking heeft op de naaste 
toekomst van het rijk, waarin Daniël een zo belangrijke persoon was. 


Nog drie koningen zullen over Medo-Perzië regeren. Dan komt Alexander, de "geweldige"  
(vs. 3) van Griekenland (Macedonië). Zoals reeds voorzegd, zal zijn rijk uiteenvallen in vier 
delen. De onlusten waarmee dit gepaard zal gaan, worden beschreven tot vs. 21. Dan komt 
de geschiedenis van Antiochus Epiphanes tot vs. 36. Zijn verontreiniging van de tempel 
wordt opnieuw vermeld. Vanaf vs. 36 volgt dan de beschrijving van het optreden van de 
"kleine hoorn", de "mens der wetteloosheid" en het "beest uit de zee". Na de schending 
van het heiligdom zal hij zijn paleis bouwen in Jeruzalem (11:45). Dan volgt de "grote ver-
drukking" (12:1). Verder geeft Daniel nog een tijdsduur aan: vanaf de "gruwel der verwoes-
ting" worden 1290 dagen geteld, d.i. tot een hier niet nader beschreven tijdstip van 30 
dagen voorbij de zeventigste jaarweek. En daarna nog eens 45 dagen.


Korte samenvatting: 

Vier wereldrijken zullen opkomen en vergaan. Maar voordat Rome tot het hoogtepunt van 
zijn macht is gekomen, treedt in de delen van het rijk van Alexander de Grote een 
schaduwbeeld op van de grote tegenstander, de antichrist, namelijk Antiochus Epiphanes. 
Maar ook die gaat ten onder. De Messias verschijnt en wordt "uitgeroeid" (afgesneden). 


Nu volgt een tussentijd, die Daniël niet heeft gezien, namelijk de bedeling van de Gemeente. 
Voor de wereld is dit een periode van oorlogen en rampen. Tenslotte ontstaat een federatie 
van 10 rijken met aan het hoofd een schrikbarend schepsel, de grootste plaag en tiran, die 
de wereld ooit gehad heeft. Maar door de Steen, zonder handen afgehouwen, wordt hij 
geveld. De Messias zal heel het kunstig samenstel van de heidense wereldregering 
vernietigen. Het nieuwe rijk van de "God des hemels", het rijk van de "heiligen des 
Allerhoogsten", het duizendjarig vrederijk, zal opgericht worden.


IV. SLEUTELVERS 

Als sleutelvers van het boek Daniël kunnen wij nemen hoofdstuk 7:13-14.


"En ziet, er kwam Eén met de wolken des hemels, als eens Mensen Zoon, en Hij kwam tot 
den Oude van Dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. En Hem werd gegeven 
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heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal 
niet verdorven worden." 


Het "sleutelwoord" is "Koning",183 maal of "Koninkrijk", 55 maal.


V. TYPOLOGIE 

1. Daniël een type van Christus 
De geschiedenis en het karakter van Daniël hebben grote overeenkomst met die van Jozef. 
Beiden zijn wonderbare schaduwen van Christus.


1) Daniëls naam betekent: "God is mijn Rechter". Vergelijk 1 Petrus 2:23.


2) Daniël had een zeer verheven karakter. Wij vinden geen enkele zonde van hem 
opgetekend. Toen zijn vijanden iets tegen hem zochten en hem met arendsogen 
bespiedden, konden zij niets tegen hem vinden. De haters van Christus verging 
het hetzelfde.


3) Daniël was bemind van God in bijzondere zin des woords. Hij werd aange-
sproken als "zeer gewenst man". Het woord "bemind" betekent: "geliefd" en 
herinnert ons aan de uitroep des Vaders: "Deze is Mijn geliefde Zoon".


4) Daniël werd gehaat door de goddelozen. Hoe heiliger een mens is, hoe meer hij 
gehaat wordt. De vlekkeloze Heiland is meer gehaat dan ooit een ander.


5) Daniël werd in de kuil geworpen. De vijanden wierpen ook de Grote Profeet in de 
kuil van het graf. Zoals Daniëls kuil verzegeld werd, zo werd ook het graf van 
Christus verzegeld. Maar beide zegels konden niet blijvend sluiten.


6) Daniël werd opgetrokken uit de kuil en kwam tot hoge eer. Christus stond op uit 
de doden en heeft een Naam ontvangen boven alle naam. Verder denke men 
nog aan zijn trouw, heiligheid, moed, gebedsleven, enzovoorts, en men zal 
moeten toestemmen dat we in Daniël een zeer treffend type hebben van de 
Grote Profeet, onze Heere Jezus Christus.


7) Men denke tenslotte nog aan Daniëls vurige liefde voor Israël. Hoewel hij zo 
hoog was geklommen tot eer en macht, vergat hij de smaad van de ballingen 
niet. Hij bad voor hen. Christus is Israëls Voorbidder en zal eens Israëls 
Verlosser zijn.


2. De vurige oven, een beeld van de Grote Verdrukking 
De Heer had bij monde van Jesaja gezegd dat Israël niet verteerd zou worden, als zij door 
het vuur zou gaan (Jesaja 43:2). In Daniël zien wij dat God ook daarin een Waarmaker van 
Zijn Woord is. Wij hebben in die enerverende geschiedenis een voorbeeld van hetgeen eens 
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het gelovig overblijfsel overkomen zal onder het bewind van de antichrist in de Grote 
Verdrukking.


1) Er was een beeld opgericht, dat stond in het teken van het getal van het beest. Vergelijk 
hetgeen in het tweede deel van Openbaring 13 staat opgetekend van een ander beeld.


2) De toen bekende wereld kwam door haar hoogwaardigheidsbekleders bijeen om het 
beeld in te wijden. Er was vreugde in Babel. Die zal er blijkens Openbaring 13 ook zijn in 
de dag, waarop de twee beesten de wereld regeren.


3) Er werd een wereldwet uitgevaardigd van deze tirannieke inhoud: "Wie zich niet ter 
aarde nederwerpt en aanbidt ... zal in de brandende vuuroven geworpen worden".  
De staten streven naar staats-almacht en de wijsheid raakt met de dag meer zoek, en 
zal in die boze tijd geheel van de baan zijn.


4) Er was hier sprake van fel antisemitisme, Jodenhaat. De Jodenhaat onzer dagen is een 
belangrijk teken des tijds. Israël zal het in de eindtijd hard te verduren hebben. Het zal 
dan zijn "de dag van Jakobs benauwdheid" (Jeremia 30:7).


5) De getrouwe Joden kwamen in het vuur terecht, maar zij werden niet verteerd. God hield 
Zijn Woord ten opzichte van hen, nu zij aan dat Woord vasthielden. De engel uit de 
hemel kwam om hen te redden niet uit, maar in het vuur.


6) Na de wonderbare verlossing kwam het trouwe overblijfsel tot hoge eer en heerlijkheid. 
Alles liep uit op de verhoging van de God van Israël over alle goden. Dit zal eens op veel 
grotere schaal geschieden met de Christus Gods, Die als de Koning en de God van 
Israël verheerlijkt zal worden door alle volkeren en voor Wie alle koningen zich zullen 
nederbuigen.


Tenslotte 

De diverse profetieën en hoofdstukken van Daniël zijn in zeer hoge mate parallel en 
verklaren daarmee elkaar. Maar men moet zich realiseren dat al deze profetieën op één of 
andere wijze een sprong maken, vanuit wat inmiddels historie is, naar de toekomst. Dat is 
omdat de tegenwoordige "bedeling der verborgenheid" verborgen moest blijven. Denk aan 
de chronologische breuk tussen de 69-ste en 70-ste week!


Dit verklaart dat met name Daniël 3 en Daniël 7 niet verder komen dan "ijzer" en het "vierde 
dier", nl. het Romeinse Rijk. Dat in de praktijk dit rijk nog een opvolger zou hebben, waar-
van niet Rome maar Babel de hoofdstad zou zijn, wordt niet door Daniël, maar door 
Mattheüs geopenbaard! En dat is één van de redenen waarom dat laatste Bijbelboek nodig 
was en die naam draagt.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 53) 

1) Onder welke naam is Daniël bekend onder de profeten?


2) God zond Daniël naar Babel om de heidenen een grote waarheid te leren. Welke?


3) Noem minstens zeven goede eigenschappen van Daniël.


4) In welke opzichten is Daniël een type van Christus?


5) Wanneer begonnen "de tijden der heidenen"?


6) Wanneer zullen zij eindigen?


7) Welke wereldmachten worden getoond in het visioen van Nebukadnezar?


8) Welke is de laatste van de vier grote wereldrijken?


9) Wanneer wordt het "Koninkrijk der hemelen" opgericht?


10) Waar is in het boek van Daniël sprake van de antichrist?


11) Geef met uw eigen woorden een verklaring van Daniël 2.


12) Geef met uw eigen woorden een verklaring van Daniël 7.
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Les 54 - HET BOEK HAGGAÏ 

III. DE PROFETEN VAN NA DE BALLINGSCHAP 

A. DE PERSOON VAN HAGGAÏ 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Haggaï is de eerste profeet ná de ballingschap. Hij was een tijdgenoot van Zacharia en 
Maleachi. Ofschoon zijn profetie niet zo diepgaand en verreikend is als die van Zacharia, 
had hij toch naast die grotere profeet ook een machtige boodschap. God gebruikte hen 
beiden om het volk wakker te schudden en de geestdrift tot de herbouw van de tempel 
weer bij hen op te wekken (Ezra 5:1). 


Deze profeten na de ballingschap mochten ook de voorzeggingen betreffende een toe-
komstige tijd van nationale zegen bevestigen en met name de profetie over de komende 
Messias.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

In het eerste vers van zijn profetie vermeldt Haggaï wanneer zijn dienst begon. De daar 
genoemde koning van Perzië moet Darius Hystaspes geweest zijn. De Hebreeuwse 
monarchie was geëindigd bij de ballingschap en is ook na de terugkeer in het land niet 
hersteld. Het volk moest schatting betalen aan een buitenlandse macht en had weinig 
werkelijke vrijheid. De monarchie zal pas terugkeren bij de komst van de Koning der 
koningen om Zijn Messiaanse rijk te vestigen. Ongeveer zestien jaar vóór de tijd van 
Haggaï's profetie was een deel van het volk teruggekeerd naar hun land, onder leiding van 
Zerubbabel. In de zevende maand was het fundament van de tempel gelegd, want de 
profeten hadden gezegd dat de Messias tot Zijn tempel zou komen.


Ze werkten enige tijd onder Cyrus (in de Bijbel Kores genoemd) en zijn zoon, tot een 
volgende koning het werk liet stilleggen. Het bijeenbrengen van de benodigde materialen 
was al een hele opgave, maar de tegenwerking van de Samaritanen bleek een 
onoverkomelijke hindernis tot de voltooiing van de bouw.


Zij stelden het doel van de bouw in een verkeerd daglicht bij de Perzische koning. Zij 
beweerden dat de Joden de stad gingen versterken en drongen er bij de koning op aan dat 
hij het werk zou verbieden. Zo werd er niets meer gedaan tot het tweede jaar van de 
regering van Darius. Door Haggaï en Zacharia aangespoord de tempel af te bouwen, begon 
het volk weer met het werk.


Tegenstanders kwamen opdagen, die ook een brief schreven aan Darius, maar deze hield 
zich aan het decreet van Cyrus en het werk kon voortgaan. U moet de boeken Ezra, 
Nehemia en Esther lezen als achtergrond voor de studie van Haggaï, Zacharia en Maleachi.
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III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Eigenlijk is er niets bijzonders bekend van de geschiedenis van Haggaï. Zijn naam betekent: 
"de feestelijke" of "mijn feest". In Ezra 5:1 en 6:14 wordt hij eenvoudig "Haggaï de profeet" 
genoemd. Wat wij werkelijk van hem moeten weten, vertelt hij zelf in 1:13: "Haggaï, de bode 
des Heeren, in de boodschap des Heeren."


IV. ZIJN BOODSCHAP 

Haggaï vermaant en waarschuwt het volk wegens hun onverschilligheid ten opzichte van de 
leiding van God. Zijn boodschap is een bevel tot zelfkritiek: "Bedenkt, wat u wedervaren is"  
(N.B.G. 1:7). God wilde het volk tonen, hoe zelfzuchtig en egoïstisch zij waren. Zij moesten 
begrijpen dat het werk Gods nalaten, om eigen voordeel, de Heere zeer mishaagde. Haggaï 
verzekert hen van Gods tegenwoordigheid, bescherming en zegen, als het werk wordt 
hervat. 


Eeuwen vooruitziende profeteert hij van de glorietijd, als Israël geheel zal worden hersteld 
onder de regering van de grote Koning-Messias.


Een sterk opvallende trek van Haggaï's boodschap is, dat hij telkens herhaalt: "Het woord 
des Heeren geschiedde door de dienst van den profeet Haggaï", waarmee hij de nadruk wil 
leggen op het feit dat hij inderdaad de bode des Heeren was.


B. HET BOEK VAN HAGGAÏ 

I. INLEIDING 

De drie profeten na de ballingschap traden op te midden van het krachteloze overblijfsel 
van ongeveer 50.000 Joden, die uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd na 
zeventig jaren van slavernij. U moet de boeken van Ezra en Nehemia grondig bestuderen en 
ook de historische gegevens in de geschriften van de drie profeten uit die tijd.


Kort samengevat: het overblijfsel, terug in het land, was niet alleen uiterst zwak, maar ook in 
voortdurend gevaar. Hun taak was: het herbouwen van de muur en de stad Jeruzalem en 
het herstel van godsdienst en nationaal leven.


Het is maar al te waar dat, hoewel sommigen zich onderscheidden door ware heldhaftigheid 
en volharding, de moeilijkheden, die altijd gepaard gaan met zo'n onderneming, nog werden 
verergerd door onderlinge verdeeldheid en hebzucht. 


Om dit overblijfsel te bemoedigen, te berispen en te onderrichten, traden deze profeten op 
met het Woord des Heeren. Aan hen was ook opgedragen de vroegere voorzeggingen over 
een toekomstig glorieus rijk te bevestigen en de Messiaanse profetieën te voltooien.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 356 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

In deze korte profetie zijn geen moeilijkheden, die een algemene bespreking nodig maken.


III. INDELING 

De vijf delen van dit boek worden alle ingeluid met de woorden: "het woord des Heeren 
geschiedde door den dienst van den profeet Haggaï."


1. Hoofdstuk 1:1 en 2 
De gebeurtenis, hier vermeld, is de aanleiding tot de profetie. Het werk aan de tempel 
stagneerde, en nu wordt Haggaï gezonden om het volk aan te sporen (Ezra 5:1, 2).


2. Hoofdstuk 1:3-14 
De profeet verkondigt hen dat God misnoegd is over de onderbreking van de bouw van de 
tempel en die boodschap heeft een gunstige uitwerking.


3. Hoofdstuk 2:1-10 
De profeet roept een oude man, die zich de tempel van Salomo nog kan herinneren, om aan 
het nieuwe geslacht te vertellen hoeveel mooier die tempel was dan deze. Maar dan spreekt 
de profeet een voorzegging uit, die - letterlijk - alleen maar van toepassing kan zijn op de 
tempel in de duizend jaren, beschreven door Ezechiël. 


Het staat vast dat deze herstelde tempel uit Haggaï, en alle latere bouwsels, ook die van 
Herodes, veel minder kostbaar en luisterrijk waren dan die van Salomo. Vers 7 wordt in 
Hebreeën 12:26 en 27 aangehaald. Vers 8: "Ik zal alle volken doen beven" verwijst naar de 
grote verdrukking en wordt gevolgd door de komst van Christus in heerlijkheid  
(Mattheüs 24:29, 30).


4. Hoofdstuk 2:11-20 
De profeet verklaart dat het volk onrein is en daarom door God gekastijd wordt.


5. Hoofdstuk 2:21-24 
Een prachtige beschrijving van de overwinning van de Heer over de volken (Openbaring 
19:17-20; 14:19, 20; Zacharia 14:1-3). De beloning van de geloofstrouw van Zerubbabel (zie 
Maleachi 3:16-18).


IV. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van het boek Haggaï is hoofdstuk 1:14:


"En de Heere verwekte den geest van Zerubbabel, den zoon van Sealthiël, den vorst van 
Juda, en den geest van Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en den geest van 
het ganse overblijfsel des volks; en zij kwamen en maakten het werk in het huis van den 
Heere der heirscharen, hun God."
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Het sleutelwoord: "het huis des Heeren" (soms "dit" of "Mijn" huis, enz.); 8 maal.


V. TYPOLOGIE 

Zerubbabel is een mooi type van de Heere Jezus, zoals uit het volgende blijkt:


1. De naam Zerubbabel betekent: "vreemdeling in Babel".  
Babel betekent: "verwarring", en is een beeld van de verwarde wereld.  
 
Christus kwam uit de hemel en werd een vreemdeling in deze wereld.


2. Zerubbabel werd nochtans vorst in Juda. Hij, Die eens geen steen had om Zijn 
hoofd op neer te leggen, is de wettige vorst in Juda en zal straks als de Koning 
in Israël regeren.


3. Zerubbabel verloste Israël uit Babel en ook dit zal Christus eens doen. Hij zal 
Israël verlossen uit de macht van het antichristelijke Babel en naar het land 
leiden.


4. Zerubbabel bouwde de tempel. Christus bouwt thans de Gemeente, Zijn 
geestelijke tempel, en zal bij Zijn wederkomst de heerlijke tempel van Ezechiël 
bouwen.


5. Zerubbabel wordt door God "Mijn Knecht" genoemd (Haggaï 2:24). Met die 
naam wordt Christus meermalen aangekondigd in Jesaja en in andere plaatsen 
van de Schrift.


6. Zerubbabel wordt vergeleken met een zegelring. Een zegelring was natuurlijk 
schoon, schitterend, fonkelend, maar in de eerste plaats een teken van 
autoriteit. Het is een teken van de koninklijke autoriteit van Christus in Zijn 
wederkomst.


7. Zerubbabel wordt met de toekomstige Dag des Heeren verbonden, de dag 
namelijk waarop de tegenwoordige naties met al hun militaire machten, zullen 
worden omgekeerd. Dat de meerdere van Zerubbabel dit spoedig tot stand 
moge brengen.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 54) 

1) In welke periode van Israëls geschiedenis profeteerde Haggaï?


2) Voor welk doel verwekte God de profeet Haggaï?


3) Onder wiens leiderschap keerde het overblijfsel naar het land terug?


4) Aan welk werk werd zo spoedig mogelijk begonnen?


5) Wat hield het werk tegen?


6) Wat is het meest treffende kenmerk van de boodschap van Haggaï?


7) Wie was Zerubbabel en in welke opzichten is hij een type van Christus?
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Les 55 - HET BOEK ZACHARIA 

B. DE PERSOON VAN ZACHARIA 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Zacharia is de voornaamste van de profeten na de ballingschap. Zijn boek is één van de 
meest wonderbare van het Oude Testament. Geen van de andere profeten heeft zo'n wijde 
visie en zo'n diepte van gedachten. Zijn profetie ontvouwt Gods plan met Israël in 
chronologische volgorde. Zacharia zegt meer over Christus - over Zijn persoon, Zijn werk en 
Zijn heerlijkheid - dan één van de andere kleine profeten. Als Messiaanse profeet is alleen 
de grote profeet Jesaja zijn meerdere.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Omdat Zacharia en Haggaï tijdgenoten waren, is hun geschiedkundige achtergrond 
dezelfde. Haggaï begon zijn dienst ongeveer twee maanden vóór Zacharia. Het volk had zijn 
boodschap beantwoord met te gehoorzamen aan het Woord van God. De bouw van de 
tempel was hervat. Zacharia ging verder, waar Haggaï was opgehouden. Zijn taak was het 
volk te brengen tot voltooiing van het werk en tot grotere geestelijke rijpheid.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Zacharia was van priesterlijke afkomst (Nehemia 12:14-16). Hij werd tijdens de ballingschap 
in Babel geboren en zal dus een jongeman geweest zijn toen hij in Jeruzalem kwam. Zijn 
naam en die van zijn vader en grootvader openbaren de strekking van zijn boodschap. 
Zacharia betekent: "Jehovah is gedachtig geweest", Berechia: "Jehovah zal zegenen" en 
Iddo: "de bepaalde tijd". Van zijn persoonlijke geschiedenis is verder weinig bekend.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

Zacharia's boodschap is een openbaring van Gods liefdevolle zorg voor Israël. Hij werd 
gezonden om het terneergeslagen overblijfsel, dat naar het land was teruggekeerd, te 
troosten en te bemoedigen. Zacharia spoort hen aan, zoals God alle zondaars aanspoort: 
"Belijdt uw schuld". 


Zacharia 1:4 bevat de kern van zijn boodschap en van alle vorige profeten. Bekering en 
gerechtigheid vormen de basis voor het ontvangen van de zegeningen van het duizendjarig 
rijk. De boodschap van Zacharia bestrijkt een zo uitgestrekt gebied, dat het zelfs de tweede 
komst van Christus en Zijn regering als Koning der koningen en Heere der heren omvat. Dan 
zal een berouwvol en gerechtvaardigd overblijfsel van Israël de verbondsbeloften Gods 
ontvangen.
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B. HET BOEK VAN ZACHARIA 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

In Zacharia vinden wij weer veel symbolische taal, die dikwijls moeilijk verklaard kan 
worden. Maar die moeilijkheden liggen vooral in dat gedeelte van de profetie dat betrekking 
heeft op zijn eigen tijd. Vermoedelijk waren zij voor zijn tijdgenoten volkomen begrijpelijk. 
Als we aan het gedeelte komen dat gaat over de grote Messiaanse voorzeggingen, 
verdwijnen deze eigenaardige moeilijkheden bijna geheel.


II. INDELING EN BEKNOPTE INHOUD 

Zacharia valt in twee grote delen uiteen:


1. Hoofdstuk 1-8

2. Hoofdstuk 9-14


Het is moeilijk om deze duidelijk onderscheiden delen nog verder onder te verdelen. 
Evenals bij Jesaja kan elk plaatselijk voorval aanleiding geven tot een verreikende 
Messiaanse of nationale voorzegging. In plaats van een ingewikkelde analyse geven wij hier 
het volgende overzicht:


Hoofdstuk 1 
Een waarschuwing aan het herstelde overblijfsel met verwijzing naar de vroegere zonden 
van Israël en de daaropvolgende kastijdingen. De vorige profeten hebben de vaderen 
gewaarschuwd, maar zij wilden niet luisteren.


Drie maanden later zag de profeet een visioen. Vers 10 geeft de verklaring. De aarde was 
rustig onder de heidense heersers, maar God ziet dat deze staat van rust en tevredenheid 
een poel van ongerechtigheid verbergt. Zijn "ijver" voor Jeruzalem wordt er door opgewekt.


U moet in het oog houden dat Gods plan betreffende de wereldregering, Jeruzalem tot 
hoofdstad daarvan heeft bestemd, niet Ninevé, Babylon, Athene of Rome. Men zou vers 15 
en 16 zo kunnen omschrijven: 


"Ik ben vertoornd op de volken, die zo op hun gemak zijn, want Ik was maar een weinig 
vertoornd op Israël en zij (de volken) hebben geholpen om hun beproeving nog groter te 
maken, daarom ben ik teruggekeerd tot Jeruzalem met Mijn genadebewijzen (door een 
overblijfsel daarheen terug te brengen) en (dit is nog maar een schaduw van wat Ik voor 
Jeruzalem zal doen in Mijn Koninkrijk) dan zal daarin Mijn huis gebouwd worden."


Daarna komt het visioen van de vier hoornen, dat in vs. 19 verklaard wordt. Het gaat weer 
over de vier wereldmachten van Daniël 2 en 7.


Hoofdstuk 2 
De profetie van de toekomstige verheffing van Jeruzalem in het Koninkrijk.
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Hoofdstuk 3 
Josua was de hogepriester van het herstelde overblijfsel in de dagen van de profeet. Josua 
wordt gerechtvaardigd, maar wat een tegenstelling met de Spruit, in Wiens tijd de 
ongerechtigheid uit het land zal zijn weggedaan en het volk in vrede en in overvloed zal 
wonen. "De Spruit" is een profetische naam voor de Messias, de Christus. Hij is de


"Spruit van David" (Jeremia 23:5), 

	 corresponderend met Mattheüs:	 Christus als Koning


"Mijn Knecht, de Spruit" (Zacharia 3:8), 

	 corresponderend met Markus:	 Christus als Knecht


"Een Man, wiens naam is Spruit" (Zacharia 6:12), 

	 corresponderend met Lukas:	 Christus als Mens


"Spruit des Heeren" (Jesaja 4:2), 	 

	 corresponderend met Johannes:	 Christus als God


Juist zoals Josua gereinigd is en geschikt gemaakt voor het priesterschap, zo moet Israël, 
als de Spruit zich openbaart, gereinigd worden en geschikt gemaakt, om door God gebruikt 
te worden tot zegen voor de aarde.


Hoofdstuk 4 
Hier wordt gesproken over de zegen over de gehele aarde. Allereerst wordt vermeld, hoe 
Zerubbabel onder grote moedeloosheid de tempel gaat herbouwen. "De handen van 
Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien." Dat dit 
visioen ook een profetische blik werpt op de verre toekomst, blijkt uit Ezechiël 40 en verder.


Hoofdstuk 5 
De "vliegende rol" is een uitbeelding van de Wet, die nu eenmaal een vloek, een oordeel, 
brengt over de goddelozen. De vliegende rol duidt het oordeel van God aan over de bozen. 
Het loden deksel op de efa is eveneens een uitbeelding van de wet: namelijk een bedekking 
zowel als een "loden last". Zoals de ooievaar steeds terugkeert naar zijn oude nest, en dat 
verder bevuilt, zo zou Juda alsnog teruggebracht worden onder de macht van Babel (Sinear 
= Mesopotamië = Tweestromenland). Het woord voor ooievaar ("chasidah") is de vrouwe-
lijke vorm van "chasied", vertaald met "religieus". Joodse religieuzen heten tot vandaag 
"chasidim". Het is de Joodse religie die Jezus als de Messias afwees en afwijst, die de 
Joden hindert om Jezus als de Christus te aanvaarden!


Hoofdstuk 6 
De paarden zijn een verwijzing naar de heidense rijken, zoals voorgesteld in het boek 
Daniël. Van vers 10 af is de verklaring eenvoudig: het gaat hier over de Messias, Die een op 
de troon geplaatste Priester zal zijn: de Koning en Hogepriester naar de ordening van 
Melchizedek.
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Hoofdstuk 7 
Weer moet de profeet het volk herinneren aan de vroegere ernstige waarschuwingen door 
de profeten. Maar deze waarschuwing gaat verder. Hij zegt hoe God denkt over al die 
uiterlijke dingen, zoals vasten en bidden. "Het is de denkfout, die de religieuze mens altijd 
weer maakt, namelijk dat God er behagen in zou scheppen, als hij deelneemt aan uiterlijke 
vormen en ceremoniën" (Edward Dennett).


Hoofdstuk 8 
Dit is een van de prachtigste strofen van de gehele profetie. Wij worden naar het 
Messiaanse Rijk geleid (vs. 1-17) en zien hoe de zegen van Israël ook de volken zal 
bereiken, namelijk via de Joden (vs. 18-23).


Hoofdstuk 9 
In dit hoofdstuk gaan wij weer terug naar het oordeel over de volken, voorafgaande aan de 
vrede en zegen van het vorige hoofdstuk. Hier hebben wij weer een voorbeeld van een 
voorlopige vervulling. Bij de invasie door de Grieken onder Alexander de Grote werden de 
steden verwoest in precies dezelfde volgorde als die in dit hoofdstuk vermeld.


Maar deze profetie zal eens een veel grotere vervulling krijgen bij de strijd en verwoesting in 
het heilige land aan het einde van de 70-ste week van Daniël. En te midden van deze strijd 
zal de Messias verschijnen, zoals vermeld in hoofdstuk 14.


Hoofdstuk 10 
De "spade (late) regen" is de uitstorting van de Heilige Geest, die reeds door Joël was 
voorzegd en die sinds de Pinksterdag gedeeltelijk als "vroege regen" in vervulling gaat. Het 
begin van de vestiging van het Koninkrijk op aarde zal gekenmerkt worden door de "spade 
regen": "de Geest der genade en der gebeden" (12:10).


Hoofdstuk 11 
De symbolische stok "liefelijkheid" wil de genegenheid van God jegens Zijn volk uitbeelden; 
de andere: "samenbinders", betekent Zijn plan om Juda en Israël te herenigen. Met beide 
symbolen duidt de profeet de persoon van Christus aan, zoals blijkt uit de aanhaling van de 
vs. 12 en 13 in Mattheüs 27:10. Bij de eerste komst van Christus was Zijn doel met 
"liefelijkheid" te komen tot "samenbinding". Hij werd verworpen en verkocht voor de prijs 
van een slaaf: dertig zilverstukken.


Hoofdstuk 12 
Het tafereel is nu een herbouwd Jeruzalem in de tijd ná de verwoesting aan het eind van de 
70-ste week van Daniël. Tegen dit Messiaanse Jeruzalem zullen opnieuw de volken 
optrekken. Maar bij deze gelegenheid zal de Heer hen verlossen. Het is het Jeruzalem 
waarover de Geest uitgestort is en het bekeerde Juda zal met berouw en verdriet Hém zien, 
die zij doorstoken hebben. 


Dit is het Jeruzalem, zoals beschreven in Psalm 122. 
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Hoofdstuk 13 en 14 
Verdere schildering van de verschijning van de Heer in heerlijkheid (Mattheüs 24:29, etc.) en 
ook Zijn overwinning over de volken, het bijeen vergaderen van Juda en Israël en hun 
bekering, met tenslotte de openbaring van het Messiaanse Rijk.


De eerste verzen van hoofdstuk 14 (1 t/m 5) beschrijven de gebeurtenissen rond het eind 
van de 70-ste week:


• De Heere zal de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem.

• De stad zal worden verwoest (vgl. Daniël 9:23 en 24).

• De Heer zal Zijn voeten zetten op de Olijfberg.

• De Olijfberg zal scheuren, waardoor een vluchtweg ontstaat.

• Een (gelovig) overblijfsel zal door die weg kunnen vluchten tot Azal.


Azal betekent: "gereserveerd". Het duidt op de door God bereide plaats in de woestijn 
(Openbaring 12:6; Jeremia 31:2; Ezechiël 20:35; etc.) waar dit overblijfsel wordt verzameld, 
om vandaar alsnog op te trekken naar het beloofde land! (Micha 2:12, 13).


Zacharia vat de gehele profetie aldus samen:


1. Hij legt uit waarom de vroegere kastijdingen van Israël nodig waren;

2. Hij voorzegt de eerste komst van de Koning (9:9);

3. De verwerping en de kruisiging van de Koning (11:12, 13; 13:6, 7);

4. De tweede komst van de Koning, in heerlijkheid (14:3-5);

5. De volkomen vestiging van het Koninkrijk.


III. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van het boek Zacharia is hoofdstuk 9:9, 10:


"Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u 
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, 
een jong der ezelinnen. En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit 
Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; 
en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der 
aarde."


Sleutelwoorden zijn:


"Het Woord des Heeren" (ook "Mijn Woorden", enz.) - 14 maal;

"de Heere der heirscharen" - 52 maal (18 maal in hoofdstuk 8).
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 55) 

1) Welke plaats neemt Zacharia in onder de profeten van ná de ballingschap?


2) Wat onthult zijn profetie?


3) Wat openbaart hij over Christus?


4) Wie was een tijdgenoot van Zacharia?


5) Voor welke dienst riep God Zacharia?


6) Wat was de betekenis van zijn naam en die van zijn vader en grootvader?


7) Wat was het onderwerp van Zacharia's boodschap?


8) Wie is de "Spruit" van Zacharia 3?


9) In welke gedeelten profeteert Zacharia de wederkomst van Christus?


10) Beschrijf de volgorde van de profetische gebeurtenissen in Zacharia 12, 13 en 14.
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Les 56 - HET BOEK MALEACHI 

C. DE PERSOON VAN MALEACHI 

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN 

Maleachi is vooral van belang, omdat hij de laatste is van een lange rij profeten, die 
gedurende meer dan duizend jaar de komst van de Messias hebben voorzegd. Nadat Hij 
door Maleachi had gesproken, zweeg Jehovah meer dan 400 jaar. De laatste woorden van 
God door de profeet Maleachi zijn een waarschuwing voor een ban (vloek); het eerste vers 
van het Nieuwe Testament spreekt over Hem, Die kwam om die ban op te heffen.


II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE 

Maleachi oefende zijn dienst uit in de tijd van Nehemia. Haggai en Zacharia hadden 
geprofeteerd in de dagen van Zerubbabel. Toen de stad en de tempel zichtbaar en tastbaar 
werden herbouwd, zond God profeten om het volk innerlijk en geestelijk te herbouwen. 75 
jaar nadat Zerubbabel en Jozua met het overblijfsel terugkeerden om de tempel te 
herbouwen (Ezra 3:2), kwam Nehemia om de muur te herstellen (Nehemia 2:17-20). Het 
werk werd wel met ijver gedaan, maar het hart van het volk was niet recht voor God. De 
tempel werd herbouwd, het altaar opgericht, de offers gebracht, de feesten en vasten in 
acht genomen, maar het waren zonder uitzondering slechts uiterlijke vormen en riten. Het 
volk was zich volkomen onbewust van hun gebrek aan echte gemeenschap met God. De 
priesters konden de wil van God niet bekend maken, omdat zij geen kennis hadden van het 
Woord van God.


III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 

Van Maleachi's persoonlijke geschiedenis is ons niets bekend. Zijn naam betekent: "Mijn 
boodschapper". De persoonlijkheid van de boodschapper gaat geheel schuil achter de 
boodschap.


IV. ZIJN BOODSCHAP 

De inhoud van de boodschap van Maleachi is de liefde van God, de zonden van de 
priesters en het volk, en de komende Dag des Heeren. Hij vermaant en veroordeelt het 
herstelde overblijfsel wegens hun gebrek aan eerbied, hun ondankbaarheid en ontrouw 
jegens Jehovah. De liefde van God maakt het noodzakelijk dat Hij het door Zijn genade 
herstelde overblijfsel van Israël straft. Maleachi voorzegt de beide komsten van Christus, de 
komende Messias.
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B. HET BOEK VAN MALEACHI 

I. INLEIDING 

Maleachi heeft waarschijnlijk geprofeteerd gedurende de tijd dat Nehemia weer terug was 
aan het hof van Arthahsasta (Artaxerxes, Nehemia 13:6). Het was een tijd van grote 
verwarring en achteruitgang.


II. INDELING 

Het boek valt duidelijk in vier delen uiteen:


1. Inleiding. De liefde van God voor Juda	 Maleachi 1:1-5

2. Openlijke veroordeling van de zonden van de priesters	 Maleachi 1:6-2:9

3. Veroordeling van de zonden van het volk	 Maleachi 2:10-3:18

4. De Dag des Heeren	 Maleachi 4:1-6


Messiaanse profetieën zijn:


1. De boodschapper van het Verbond	 Maleachi 3:1-3

2. De Zon der Gerechtigheid	 Maleachi 4:2


Deze beide Schriftplaatsen verwijzen naar Zijn tweede komst aan het einde van de 70-ste 
week van Daniěl. Die komst zal voorafgegaan worden door het zenden van Elia, waarvan 
Johannes de Doper de voorloper was (Maleachi 4:5, 6; Openbaring 11:3-6).


II. SLEUTELVERS 

Het sleutelvers van het boek Maleachi is hoofdstuk 3:9-10:


"Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de 
tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de 
Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen 
afgieten."


Sleutelwoorden zijn: "Gij zegt" - 11 maal; "vervloekt" 7 maal.

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 56) 

1) Waarom is de profeet Maleachi van zo grote betekenis?


2) Wat betekent de naam Maleachi?


3) Wat waren de omstandigheden waaronder Maleachi profeteerde?


4) Noem enkele tijdgenoten van Maleachi.


5) Wat is de voornaamste inhoud van zijn boodschap?  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Les 57 - DE EVANGELIËN EN DE HANDELINGEN 

INLEIDING 

1. HISTORISCH EN BIOGRAFISCH 

De vier Evangeliën vermelden de geboorte van de Messias, Die in het Oude Testament 
zowel door profetie als door typen is voorzegd. Zij vermelden ook een aantal van Zijn 
werken en uitspraken en, tot in bijzonderheden, Zijn dood, opstanding en hemelvaart. 


De Handelingen der Apostelen vermelden de uitstorting van de Heilige Geest, het ontstaan 
van de Gemeente en een aantal voorvallen en uitspraken in verband met de verbreiding van 
het Christendom in de wereld. Daarom vermelden deze vijf boeken, historisch en 
biografisch beschouwd, de belangrijkste gebeurtenissen van de geschiedenis.


2. CHRISTUS CENTRAAL 

Wij moeten u er ernstig voor waarschuwen de studie van de Evangeliën niet te beginnen 
met een vooropgezette mening, tenzij die gevormd is door een voorafgegane studie van het 
Oude Testament. Het Oude Testament is de van God gegeven inleiding tot het Nieuwe. 
Daarom kunt u in het Nieuwe Testament alleen maar verwachten te zullen vinden: Hem, 
waarover Mozes en de profeten hebben geschreven, namelijk Jezus. Ga dus de Evangeliën 
zo mogelijk zó lezen, alsof u voor de eerste keer het Oude Testament hebt gesloten en het 
Nieuwe geopend.


3. MOZAÏSCH KARAKTER 

Nóg een waarschuwing. Bedenk dat de Heere Jezus aanvankelijk tot de Joden was gezon-
den; "geboren onder de wet" (Galaten 4:4), en "een dienaar geworden is der besnijdenis, 
vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen" 
Romeinen 15:8). U moet dus tot aan het kruis toe een streng Mozaïsch en wettisch karakter 
verwachten. De tijd onder de wet heeft geduurd tot aan het kruis. Bij de terechtstelling van 
Jezus aan het kruis hebben Joden en heidenen samengespannen, en het kruis was "het 
oordeel over deze wereld" (Johannes 12:31-33). De dood van Jezus betekende het einde 
van de heerschappij van de wet en opende voor de genade de weg tot rechtvaardiging van 
de goddelozen (Romeinen 10:4). De genadewaarheden worden ontwikkeld in de "Brieven". 
Deze leerstellingen zijn gegrondvest op het (oudere) verbond met Abraham (Genesis  
12:1-4; 13:14-17; 15:3-6; Galaten 3:5-17). Zij berusten echter ook op het onderwijs van 
Christus Zelf en bovenal op Zijn dood en opstanding.


4. GEEN GEMEENTELIJKE LEER IN DE EVANGELIËN 

U moet niet menen in de Evangeliën expliciet de leer van de Gemeente te zullen vinden. In 
de Evangeliën wordt de Gemeente alleen voorzegd (Mattheüs 16:16-18) en typologisch 
uitgebeeld in de vele tekenen. Het rechtstreekse onderwijs van Jezus heeft weinig te maken 
met de Gemeente, maar meer met Zijn evangelische arbeid ten behoeve van de enkelingen 
tot wie Hij zicht richtte tijdens Zijn verblijf op aarde.
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5. GEEN VOLLEDIG VERSLAG 

U moet niet denken in de Evangeliën een volledige beschrijving van het leven van Jezus te 
zullen vinden. Om de een of andere reden heeft het Gode niet behaagd een volledig verslag 
te doen samenstellen van alles wat Zijn Zoon heeft gezegd en gedaan (Johannes 20:30; 
21:25). Het is de vraag of de menigvuldige pogingen om de delen van het mozaïek van de 
woorden en daden van Christus samen te stellen tot een goedlopend verhaal wel enig nut 
hebben gehad.


Het doel van de vier Evangeliën tezamen is meer om een unieke Persoon voor het voetlicht 
te brengen dan om een aaneengesloten levensverhaal te geven.


6. NIEUWTESTAMENTISCH 

Hoewel de Evangeliën strikt genomen nog net oudtestamentische geschiedenis beschrijven, 
zijn zij nieuwtestamentische Bijbelboeken, omdat zij zijn geschreven ná de opstanding van 
Christus. De afloop stond al vast! De echte betekenis van het begrip "Evangelie" is 
trouwens, dat "hetgeen te verwachten of beloofd was, gerealiseerd is geworden". Dat is 
waarom de boeken van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes volkomen terecht worden 
aangeduid als de Evangeliën en zij zelf als de Evangelisten.


De Evangeliën moeten daarom worden gelezen in het licht van het Nieuwe Testament!
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Les 58 - HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Elk van de Evangeliën heeft een bepaald doel en dat doel geeft de sleutel tot de bouw en 
het verstaan van dat Evangelie. Met het oog op dit doel heeft de schrijver onder leiding van 
de Heilige Geest uit de menigte van uitspraken en handelingen van Jezus die woorden en 
gebeurtenissen gekozen, die het speciale doel van zijn Evangelie ontwikkelen en belichten. 
Daar de woorden en werken van Christus een bijzondere rijkdom van betekenis hebben, 
komt het dikwijls voor dat dezelfde gelijkenis of hetzelfde wonder in twee of drie van de 
Evangeliën voorkomt. Maar het grote gemeenschappelijke getuigenis van alle Evangeliën is 
dat deze unieke viervoudig belichte Persoon Zichzelf ter dood heeft overgegeven.


Mattheüs geeft ons het "boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, den 
Zoon van Abraham" (Mattheüs  1:1). Dit maakt Hem de Erfgenaam van twee van de oud-
testamentische verbonden, namelijk het Davidisch verbond van koningschap en het veel 
oudere verbond van verlossing met Abraham. Er moest een nakomeling komen van 
Abraham (waarvan Izak een type was); de zoon die geofferd werd, in wie alle volken 
gezegend zouden worden; en er moest een nakomeling van David komen (waarvan Salomo 
een type was), die definitief de troon van Israël zou erven. Het is Mattheüs die over dat 
tweevoudig karakter van de Heere Jezus Christus schrijft.

Het Evangelie van Mattheüs is dus het boek over een Koning Die Zijn volk zou zalig maken 
van hun zonden (Mattheüs 1:20, 21).


De sleutelverzen zijn: 1:1 en 21; 2:2. De sleutelterm is: "het Koninkrijk der hemelen". Deze 
uitdrukking is typerend voor Mattheüs. Wij wijzen hier op het gebruik van de uitdrukking 
"Koninkrijk der hemelen" in het Evangelie van Mattheüs.


II. "HET KONINKRIJK DER HEMELEN" 

1. Het is de aanduiding van de regering van de Messias, Davids Zoon, over de 
aarde en onder het Nieuwe Verbond, zoals die wordt beschreven en voorzegd 
door de profeten. Het is het Koninkrijk dat volgens Johannes de Doper "nabij" 
is, en waarover ook Jezus spreekt in het begin van Zijn optreden (Mattheüs 3:2; 
4:17; 10:5-7).


2. Het heeft dus betrekking op het komende Vrederijk. Maar vanaf Mattheüs 13 
wordt deze term gebruikt voor de tegenwoordige gemengde toestand, "onkruid" 
en "tarwe" (d.i. de kinderen van de boze en de ware kinderen van het Koninkrijk), 
die tezamen opgroeien tot de "oogst", aan het einde van deze bedeling.  
Dit wordt aangeduid als "de verborgenheden van het Koninkrijk".


3. In de profetische gedeelten van Mattheús wordt de uitdrukking weer gebruikt in 
eerstgenoemde toepassing. Deze gedeelten zien op de tijd na de "oogst" (die 
het einde zal vormen van de tegenwoordige gemengde toestand), en hebben 
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dus betrekking op het komende Messiaanse Koninkrijk, beloofd in het verbond 
met David en voorzegd door de oudtestamentische profeten.  
Het betreft "de openbaring van het Koninkrijk".


SAMENVATTING 

Van Mattheüs 1:1 tot 12:50 heeft het "Koninkrijk der hemelen" dezelfde betekenis als in de 
profetieën van het Oude Testament. Hierbij is dus ook inbegrepen de Bergrede, die een 
aanvulling is van het profetisch begrip van "gerechtigheid", als de speciale heerlijkheid en 
het karakteristieke kenmerk van het komende Koninkrijk van de Messias (vgl. Jesaja 11:4, 5; 
Jeremia 23:5, 6). 


De Bergrede beschrijft de beginselen van het Koninkrijk; het is in zekere zin de "grondwet" 
van het komende Vrederijk. Van Mattheüs 13 tot 23:29 is het de tegenwoordige gemengde 
toestand, hoewel de Heer in Zijn onderwijzingen meestal de ware kinderen van het 
Koninkrijk op het oog heeft.


Van Mattheüs 24:1 tot 25:46 vinden we een beschrijving van de toekomst, met inbegrip van 
de "oogst" van Mattheüs 13. Maar deze beschrijving gaat niet verder dan de oprichting van 
het volmaakte Koninkrijk, overeenkomstig de oudtestamentische profetieën. Met andere 
woorden: de gehele tegenwoordige bedeling, met al de complicaties ten gevolge van de 
verwerping van de Koning, lag niet in het gezichtsveld van de oudtestamentische profeten. 
De beschrijving daarvan (zoals in Mattheüs 13), was een deel van het profetisch getuigenis 
van Jezus. Zie Mattheüs 13:11-17, waar dit heel duidelijk naar voren komt.


III. ANALYSE VAN HET BOEK 

Het Mattheüs-Evangelie valt uiteen in drie hoofdafdelingen, en deze op hun beurt in 
verschillende onderdelen:


Hoofdafdeling I - De openbaring van Jezus Christus,  
de Zoon van David Mattheüs 1 t/m 25 

Deel I - De officiële geslachtslijn en de geboorte van de Koning - Mattheüs 1 
Merk op hoe alles verloopt langs profetische lijnen, want het leven van de Koning was reeds 
profetisch beschreven vóórdat Zijn komst de profetie in geschiedenis omzette.


Deel II - De jeugd en de verborgenheid van de Koning - Mattheüs 2 
Ook hier gaat de profetie weer nauwkeurig in vervulling. De Messias werd in Bethlehem 
geboren, omdat het de stad van David was en omdat Micha had gezegd dat de toekomstige 
Heerser over Israël uit Bethlehem zou komen.


Deel III - Het Koninkrijk "nabij gekomen" - Mattheüs 3 t/m 12 
"Nabij" is een Bijbelse term, die betekent dat er iets gaat gebeuren. Maar dit woord houdt 
niet in dat de persoon of zaak die "nabij" is onmiddellijk zal verschijnen, maar alleen dat 
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geen bekende of voorzegde gebeurtenis eraan voorafgaat. Toen bijv. Jezus Christus aan het 
Joodse volk verscheen, had de volgende gebeurtenis eigenlijk moeten zijn: het herstel van 
het Davidische koninkrijk. Dit was immers de in de profetieën aangekondigde volgende 
gebeurtenis. Natuurlijk was het bij God bekend, dat de Koning en het Koninkrijk zouden 
worden verworpen en dat er een periode zou aanbreken van "de verborgenheid van het 
Koninkrijk", van de wereldwijde prediking van het kruis-Evangelie en van het bijeenroepen 
van de Gemeente uit de volken. Maar dit lag nog verborgen in de raad van God. Het 
Koninkrijk, als de volgende fase van Gods plan, was "nabij".


Deel III kan als volgt worden onderverdeeld:


1) De heraut van de Koning kondigt het Koninkrijk aan als nabij, waarna de Koning 
verschijnt en wordt gezalfd (Hoofdstuk 3).


2) De Koning weerstaat een drievoudige verzoeking betreffende Zijn mensheid, Zijn 
Goddelijkheid en Zijn Koningschap. Hij kondigt nu Zelf het Koninkrijk aan als 
nabij (Hoofdstuk 4).


3) De Koning kondigt de wetten van het voorgestelde Koninkrijk af: (Hoofdstukken 
5,6 en 7).


Opmerking: De Bergrede heeft een tweevoudige betekenis.


a. Letterlijk met het oog op het Koninkrijk. In die zin geeft het de goddelijke 
grondwet voor het bestuur van de aarde. Zij onderstreept de Tien Geboden 
(5:17-19) met bijzondere aanvullingen (5:21, 22, 27, 28). Dit is de diepere reden 
waarom de Joden het Koninkrijk hebben verworpen. Zij hadden "gerechtigheid" 
afgezwakt tot een systeem van ceremoniën en de oudtestamentische gedachte 
over het koningschap neergehaald tot een zaak van louter pracht en praal. 
Terecht verwachtten zij een zichtbaar en machtig Koninkrijk, maar achter de 
geestdriftige woorden van de profeten hadden zij toch ook kunnen opmerken dat 
alleen de armen van geest en de zachtmoedigen, d.i. de gelovigen, hieraan deel 
zouden krijgen (Jesaja 11:4). De 72-ste Psalm, die de Joden in het algemeen 
aanvaardden als een beschrijving van het Koninkrijk, staat er vol van.


b. Maar er is ook een prachtige zedelijke toepassing van de Bergrede voor de 
Christen. Het blijft ook voor ons een altijd geldende waarheid dat de armen van 
geest meer zegen ontvangen dan de hovaardigen; en zij die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid, zullen verzadigd worden; de barmhartigen zijn zalig en de 
reinen van hart "zien" God.


4) De aanstaande Koning, Die de grondwet van Zijn Koninkrijk heeft afgekondigd, gaat nu 
Zijn macht bevestigen door geweldige werken (Mattheüs 8, 9). Twaalf verbazing-
wekkende wonderen worden in deze twee hoofdstukken vermeld. Daarmee 
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demonstreerde Hij Zijn bekwaamheid om de aarde te regeren. Men kan deze wonderen 
als volgt verdelen:


a. Macht tot genezen en zonden vergeven.

b. Macht over de natuur.

c. Macht over de boze geesten.

d. Macht over de dood.


5. Nadat de gezalfde Koning de grondwet van het Koninkrijk heeft afgekondigd en Zijn 
macht heeft getoond, zendt Hij herauten door het land om aan lsraël te verkondigen dat 
het Koninkrijk "nabij" is (Mattheüs 10).


6. De Koning onthult de feitelijke verwerping door Israël van het Koninkrijk (Hoofdstuk 11 
en 12).


Merk op dat - hoewel de formele en officiële verwerping pas later komt, namelijk na de 
"intocht" in Jeruzalem (zie Zacharia 9:9 en Mattheüs 21:1-5) - de Heer in de hoofdstukken 
11 en 12 er reeds op wijst dat de verwerping eigenlijk al een feit was. Dit geslacht wilde 
noch Johannes de Doper, noch Hemzelf aanvaarden (11:16-19). De steden waarin Hij de 
machtigste wonderen had verricht, waren niet tot geloof gekomen (11:20-24) en hun wacht 
een zwaarder oordeel dan dat van Sodom. Dan wordt voor een ogenblik het getuigenis 
betreffende het Koninkrijk onderbroken en de Heer spreekt een heerlijk Evangelie uit in 
Mattheüs 11:28-30. Maar dan keert Hij weer terug naar Zijn plaats als de Zoon van David en 
verdedigt Hij het aren plukken op de sabbat met een aanhaling van wat David deed in de 
tijd van zijn verwerping (12:1-4). 


Daarna volgt een aanhaling uit Jesaja 42, waarin de heidenen heil beloofd wordt, dus 
opnieuw een verwijzing naar de verwerping door Israël (zie Romeinen 11:9-12). Als zij Hem 
om een teken vragen, zegt Hij dat er maar één teken gegeven zal worden en dan spreekt Hij 
niet over de bestijging van de troon van David, maar over Zijn dood en opstanding. Nu was 
het de tijd dat aan de discipelen moest worden verteld dat zij in de nabije toekomst niet het 
geopenbaarde Koninkrijk van de profeten moesten verwachten, maar het Koninkrijk in een 
vorm zoals de profeten die nog nooit hadden geopenbaard, namelijk:


Deel IV - Het Koninkrijk in verborgenheid - Mattheüs 13 t/m 23 

1. De Koning beschrijft in acht gelijkenissen de toestand van het Koninkrijk vanaf de 
verwerping door het Joodse volk tot in de wederkomst van Christus (Mattheüs 13).


a. De zaaier 
De wording van het verborgen Koninkrijk.
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b. Het onkruid onder de tarwe 
Het verborgen Koninkrijk bestaat uit ware kinderen van het Koninkrijk en kinderen van de 
boze, of alleen maar naam-christenen, waaruit het merendeel van de staatskerken en het 
katholicisme bestaat.


c. Het mosterdzaad 
De snelle, maar wankele groei van het verborgen Koninkrijk tot een monsterlijke boom, die 
overeenkomt met de boom van Babel van Daniël 4.


d. Het zuurdeeg 
Het verborgen Koninkrijk zal zó verdorven worden door het sluipende kwaad, dat zelfs ware 
kinderen van het Koninkrijk besmet zullen worden met de geest van de Farizeeën, 
Sadduceeën en Herodianen (wereldgelijkvormigheid). Zie Mattheüs 16:12; 23:23-33; Lukas 
12:1; Markus 8:15; 1 Korinthe 5:6-8).


e. De schat in de akker 
Israël tijdens het verborgen Koninkrijk; verborgen in de akker, namelijk de wereld. De schat 
is de verwijzing naar "segoelah" in Exodus 19:5, vertaald met "eigendom", maar beslist de 
aanduiding van Israël als koninklijk en priesterlijk volk van God.


f. De parel van grote waarde 
De gemeente van deze bedeling, bestaande uit de ware kinderen van het Koninkrijk, 
verenigd in "één lichaam" (1 Korinthe 12:12, 13; 10:17; Efeze 4:15, 16), "zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks" (Efeze 5:27).


g. Het visnet 
Schildering van de gemengde toestand in het verborgen Koninkrijk, zoals bij het onkruid 
onder de tarwe.


h. De Schriftgeleerde 
De "nieuwe dingen" worden later door Petrus "tegenwoordige waarheid" genoemd (2 Petrus 
1:12). Het betreft de waarheid omtrent de tegenwoordige Gemeente, zoals die wel degelijk 
verborgen ligt in de schat van de Schriftgeleerde: het Oude Testament.
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A. De zaaier. Overal gezaaid (publiekelijk).


------------------------------------- onderbreking


	 B. Onkruid. Eerst samen later gesorteerd	 einde der eeuw	 Het koninkrijk is...


	 C. Mosterdzaad. Een enkele boom	 Negatief	 Het koninkrijk is...


	 D. Zuurdeeg. Verborgen	 Negatief	 Het koninkrijk is...


------------------------------------- onderbreking


	 D. Schat. Verborgen	 Positief	 Een andere...


	 C. Parel. Een enkele parel	 Positief	 Een andere...


	 B. Visnet. Eerst samen later gesorteerd	 einde der eeuw	 Een andere...


------------------------------------- onderbreking


A. De Schriftgeleerde. Privé.


2. De goedheid en de gestrengheid van de verworpen Koning (Mattheüs 14-23). Dit 
gedeelte vermeldt daden van barmhartigheid jegens verblinden en onnadenkenden; ernstige 
waarschuwingen aan de eigengerechtigen en eigenzinnigen, en tedere raadgevingen aan de 
ware kinderen van het Koninkrijk, die zo spoedig van hun Heer zullen worden beroofd. Twee 
Schriftgedeelten vragen onze aandacht:


a)  In hoofdstuk 16 geeft onze Heer nu duidelijk het doel aan dat Hij in de gelijkenis 
van de parel van grote waarde reeds op verborgen wijze had aangeduid, 
namelijk dat Hij een Gemeente zal bouwen. Hier wordt voor het eerst in de 
Schrift de Gemeente vermeld (vs. 18). Let wel, dat het hier gaat om een 
voorzegging. Hij zegt niet: "Ik heb gebouwd" of "Ik ben bezig te bouwen", maar 
"Ik zál bouwen". In Zijn apostelen en persoonlijke volgelingen had de Heer Zich 
materialen - levende stenen - verzameld voor het toekomstige gebouw, maar die 
bouw moet onder leiding geschieden van de Heilige Geest (1 Korinthe 12:12, 13; 
Efeze 1:22, 23; 2:19-22).


b) In hoofdstuk 21 biedt de Koning Zich voor het laatst aan Israël aan. Er kwam wel 
een enigszins emotioneel antwoord, maar het kon de naderende officiële 
verwerping niet tegenhouden.


Deel V - Het Koninkrijk in profetie - Mattheüs 24, 25 

Wij moeten dit gedeelte in verband met Lukas 21 lezen in deze volgorde:


• Mattheüs 24:1-3 - De drievoudige vraag van de discipelen.


• Mattheüs 24:4-14 - Inleiding: Wat de trouwe discipelen in deze bedeling te wachten staat.
(Lukas 21:8-19 - Idem)  
(Lukas 21:20-24 - Antwoord betreffende de verwoesting van Jeruzalem)
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• Mattheüs 24:20-26 - De grote verdrukking


• Mattheüs 24:27-30 - De wederkomst van de Koning in heerlijkheid.


• Mattheüs 24:31 - De "oogst" van Mattheüs 13:41


• Mattheüs 24:32-25:30 - Adviezen aan de gelovigen in verwachting van de Koning.


• Mattheüs 25:31-46 - Het oordeel over de volken


Hoofdafdeling II - De openbaring van Jezus Christus,  
Zoon van David en Zaad van Abraham Mattheüs 26 en 27 

Volgens het verbond met Abraham zouden alle volken gezegend worden in het beloofde 
zaad, "hetwelk is Christus", zoals uiteengezet in Galaten 3. De Vader offert Zijn enige, zeer 
geliefde Zoon, zoals uitgebeeld in het offer van Izak (Genesis 22:1-8; Hebreeën 11:17-19; 
Galaten 3:13-16).


Hoofdafdeling III - De opstanding van Jezus Christus,  
Zoon van David, de Zoon van Abraham Mattheüs 28 

Deze Zoon van Abraham, Die Zich ten offer gaf, was tevens de koninklijke Zoon van David 
en de Zoon van God. Daarom zijn er drie redenen, waarom Zijn opstanding noodzakelijk 
was:


1. Het was onmogelijk dat Hij door de dood zou worden vastgehouden, omdat Zijn 
opstanding was voorzegd. Hij is "krachtelijk verordineerd ("horizo") te zijn de Zoon van 
God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden" (Romeinen 1:4). Zie 
ook Handelingen 2:24.


2. Als profeet wist David "dat God hem onder ede gezworen had één uit de vrucht zijner 
lendenen op zijn troon te doen zitten" (Handelingen 2:25-31).


3.  Als het Zaad van Abraham is Hij "overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om 
onze rechtvaardiging" (Romeinen 4:25).


Het Evangelie naar Mattheüs, dat Jezus Christus beschrijft als de Zoon van David, de Zoon 
van Abraham, zou daarom niet compleet zijn zonder de vermelding van Zijn opstanding. 
Deze gebeurtenis was immers de bevestiging van Zijn Godheid; het zegel op Zijn profetisch 
en verzoenend werk, en de eerste stap op Zijn koninklijke tocht naar de troon van David. 


Het boek eindigt heel toepasselijk met de opdracht tot wereldwijde evangelisatie in de 
verwachting van Zijn wederkomst.


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 58, 59, 60, 61) ZIE LES 61 
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Les 59 - HET EVANGELIE VAN MARKUS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Dit Evangelie van Markus spreekt over Jezus Christus, de Zoon van God, "Die in de 
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; maar heeft 
Zichzelven vernietigd (letterlijk: ontledigd), de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende ..." (Filippenzen 2:6, 7).

 

Deze ontlediging betrof de heerlijkheid, die Hij "bij de Vader had, eer de wereld was"  
(Johannes 17:5) en ook Zijn macht en kennis. Hij hield op "in de gestalte Gods" te zijn.  
Het is het boek van de Dienstknecht.


Het sleutelvers is Markus 10:45 "de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen."


En het karakteristieke woord is "terstond", dat de stiptheid en ijver van de dienstknecht 
typeert. Vandaar dat Markus meer een boek is van daden dan van woorden. In Markus 
komen de wonderen op de voorgrond en in Mattheüs de gelijkenissen.


In volkomen harmonie met het speciale doel van Markus, om de nadruk te leggen op het 
"dienen" van Jezus, zijn ook de vele weglatingen. Markus geeft geen geslachtsregister; hij 
vermeldt niets over de wonderbare ontvangenis, de aanbidding door de herders en de 
wijzen uit het oosten, niets over Simeon en Anna, zoals in Mattheüs en Lukas; ook niets 
over Zijn pre-existentie, zijn vóórbestaan, zoals Johannes. Evenmin vinden wij bij Markus 
"geboden", zoals in de Bergrede, of voorzeggingen over de ondergang van volk en stad, 
zoals in Mattheüs, het Evangelie van de Koning.


In elf korte inleidende verzen brengt Markus ons bij de volwassen Jezus, Die in water en 
met de Heilige Geest werd gedoopt. Daarom moeten wij bij de studie van Markus de 
Christus steeds voor ogen houden als de Dienstknecht van Jehovah. 


De allerbeste inleiding tot deze studie is het biddend lezen van Jesaja 42:1-21; 50:4-11; 
52:13-53:12; Zacharia 3:8; Filippenzen 2:5-8.


II. ANALYSE VAN HET BOEK 

Het boek Markus valt uiteen in de volgende delen:


Deel I 	 Inleiding	 Markus 1-11


Deel II	 De Dienstknecht wordt beproefd op Zijn getrouwheid 	 Markus 1:12, 13


Deel III	 De Dienstknecht aan het werk	 Markus 1:14-13:37
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Deel IV	 De Dienstknecht "gehoorzaam tot de dood"	 Markus 14:1-15:47


Deel V	 De Opgestane Dienstknecht verheven tot heerlijkheid  
	 (Filippenzen 2:9, 10) geeft opdrachten aan Zijn dienst-  
	 knechten, maar zet Zijn eigen dienst voort en werkt 

	 mede en bevestigde het woord door tekenen die

	 daarop volgden	 Markus 16:1-20


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 58, 59, 60, 61) ZIE LES 61 
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Les 60 - HET EVANGELIE VAN LUKAS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Lukas is het Evangelie van het menselijk leven van Jezus. De ambten van Christus en Zijn 
verhouding tot de typen en profetieën in de Schrift komen niet zo op de voorgrond.


De sleutelterm is: "Zoon des mensen" en het sleutelvers: Hoofdstuk 19:10 "Want de Zoon 
des Mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." 


In overeenstemming met deze centrale gedachte vermeldt de schrijver juist die gebeurte-
nissen en woorden die aantonen hoe echt menselijk Hij was. Zijn geslachtsregister gaat 
terug tot Adam. Geen van de evangelisten geeft zoveel bijzonderheden over zijn moeder. 
Zijn verwantschap naar het vlees, Zijn geboorte en Zijn jeugdtijd. Dit is zo opvallend, dat 
stellig hierdoor het vermoeden is ontstaan dat Lukas zijn gegevens van Maria zelf heeft 
gekregen. 


Wij willen uw aandacht in het bijzonder vragen voor de lieflijke beschrijving van de geboorte 
en jeugd van Jezus, die de andere evangelisten hebben weggelaten.


ADAM EEN TEGENBEELD VAN CHRISTUS 

Maar de betekenis van de mensheid van Jezus kan niet ten volle verstaan worden zonder 
Romeinen 5:14-19 en 1 Korinthe 15:21, 22, 45, 47. Wij zullen dan zien:


1. Dat Adam een anti-type (tegen-beeld) is van Christus, d.w.z. dat het wezen van Christus 
niet slechts geïllustreerd wordt door gelijksoortige dingen bij Adam, maar vooral door 
tegenstelling met heel andere dingen dan bij Adam. Men zou het een spiegelbeeld 
kunnen noemen.


2. Dat Adam gezondigd heeft en de mensheid heeft meegesleept in rampspoed en dood; 
terwijl de laatste Adam de redder werd van die mensheid en het Hoofd is geworden van 
een nieuwe schepping, die niet behoeft te vrezen voor rampspoed, omdat zij verbonden 
is aan het triomferende Hoofd.


3. Dat slechts twee mensen deze bijzondere verantwoordelijkheid hebben gehad: de eerste 
Adam en de Laatste Adam; de eerste mens en de Tweede Mens. Alle levende mensen 
zijn óf "in Adam", óf "in Christus". Alle mensen zijn geboren "in Adam"; alleen de 
wedergeborenen zijn "in Christus".


Het Lukas-Evangelie beschrijft ons dus de geschiedenis van de "Laatste Adam". Bij de 
bestudering van dit boek moeten wij steeds Zijn vertegenwoordigend karakter voor ogen 
houden. Als de "Laatste Adam" is Hij de enige hoop voor het menselijk ras. Als de satan 
Hem had kunnen verleiden in de verzoeking in de woestijn, of Hem had kunnen doden in 
Gethsemané, dan zou zijn overwinning volledig en definitief geweest zijn. Dan zou er voor 
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het verloren mensdom geen hoop meer geweest zijn. Maar Hij is meer dan de triomferende 
Mens. Hij is ook de "Model-Mens". Daarom moeten wij bij de bestudering van dit Evangelie 
Hem ook zien als het volmaakte Voorbeeld, in Wie God al Zijn welbehagen heeft.


In de boodschap van de engel Gabriël aan de maagd Maria (Lukas 1) worden drie dingen 
aangaande de Persoon van Christus in nauw verband met elkaar gebracht:


1. De Komende zal waarachtig Mens zijn: "Gij zult zwanger worden en een zoon baren".


2. De Komende zal de Vervuller zijn van het Davidisch Verbond: "De Heere God zal Hem de 
troon van zijn vader David geven". De uitdrukking "troon van David" moeten wij even 
letterlijk opnemen als bijv. de "troon van de Oranjes", dus niet "geestelijk" of "hemels". 
David heeft niet vanuit de hemel geregeerd over een "geestelijk" koninkrijk, maar vanuit 
Jeruzalem over een aards koninkrijk.


3. De Komende zou waarachtig God zijn: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht 
des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit U geboren zal 
worden, zal Gods Zoon genaamd worden." Wij mogen het dus wel zo stellen, dat Lukas, 
hoewel de mensheid van Christus op de voorgrond stellend, ons een vollediger beeld 
geeft van Zijn Persoon, dan de evangelisten Mattheüs, Markus en Johannes afzonderlijk.


II. ANALYSE VAN HET BOEK 

Het Evangelie van Lukas valt als vanzelf in zeven delen uiteen:


Deel I - De inleiding Lukas 1:1-4 

Het lijdt geen twijfel of Lukas, "de geliefde medicijnmeester" (Kolossenzen 4:14), de 
metgezel van Paulus, is de schrijver geweest van dit boek.


De inleiding vermeldt (althans volgens de juiste vertaling) zowel de aanleiding als de 
bronnen van het Evangelieverhaal. Het is jammer dat de vertaling dit niet goed kan doen 
uitkomen. Het Griekse woord "anoothen", dat vertaald is met "van voren aan" is hetzelfde 
woord dat in Johannes 3:31 vertaald is met "van boven". Zo ook in Johannes 19:11; 
Jakobus 1:17 en 3:17. In al die teksten zou de vertaling "van voren aan" niet kunnen. De 
uitdrukking zou in het Nederlands luiden: "opnieuw" of "overnieuw", hetgeen wel degelijk 
inhoudt: "van voren af aan". In zoverre "op" of "over" duidt op een hoger niveau, wil het 
zeggen dat het nieuwe over het ouder heen komt te liggen en in zekere zin vervangt. Dat 
"anoothen" kan worden uitgelegd als "van boven af" is duidelijk, maar hier betekent het 
eenvoudig, dat de wetenschappelijk onderlegde schrijver zjjn onderwerp goed heeft 
bestudeerd.


Wij moeten het Evangelie van Lukas dus in geen geval zien als slechts een verzameling van 
verhalen, die omtrent de Persoon van de Heere Jezus in omloop waren. Integendeel, juist 
omdat er zoveel verhalen over Hem in omloop waren, was het nodig dat de betrouwbaar-
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heid daarvan zou worden bevestigd door iemand die een grondige studie had gemaakt. De 
inleiding is daarmee een bevestiging van de inspiratie van het Boek.


Deel II - De menselijke hoedanigheid van "de Laatste Adam" Lukas 1:5-2:52 

Op welk een eenvoudige wijze wordt de mensheid van onze Heer weergegeven! Hij is uit 
een vrouw geboren na een normale zwangerschap. Hij is "in doeken gewikkeld" in een 
voerbak neergelegd. Toen Hij acht dagen oud was, is Hij besneden en kreeg Hij een naam. 
Hij is evenals iedere Joodse jongen in de tempel gebracht en is evenals ieder menselijk 
wezen toegenomen "in wijsheid en in grootte". Hij was dus volkomen mens. En toch was dit 
alles doorweven met "iets" dat geen ander kind had. Daarom werd Hij reeds vóór Zijn 
geboorte aangeduid als "het Heilige" (vs. 35). Hij was niet bezoedeld met de smet van 
Adam, omdat Hij verwekt was door een aparte scheppingsdaad van God. Zijn geboorte is 
aangekondigd door engelen. Door hen en door de Heilige Geest wordt Hij de Christus 
genoemd. En als een jongen van twaalf jaar is Hij er Zich reeds ten volle van bewust dat 
God Zijn Vader is (Lukas 2:11; 26-29 en 49).


Hij is in Zijn opstanding de "Tweede Mens", de "Laatste Adam" (1 Korinthe 15:45-47). De 
eerste mens was uit de aarde aards. Zijn lichaam was uit het stof van de aarde geformeerd 
en Hij werd een levende ziel door de adem van God. De Tweede Mens is uit de hemel, Die 
een reine, menselijke geest, ziel en lichaam kreeg in de schoot van een vrouw.


Deel III - De doop, het geslachtsregister en de verzoeking van Jezus Lukas 3:1-4:13 

Tussen het einde van hoofdstuk 2 en het begin van hoofdstuk 3 liggen achttien jaren, waarin 
Jezus blijkbaar in het buitenland verkeerde. Bestudeer in dit verband deze schriftplaatsen:


Mattheüs 11:3; Lukas 7:19, 20 	 Zijt gij degene, die komen zou? Johannes, de neef, 	
	 	 	 kende de Heer niet!

Mattheüs 17:24	 	 belasting betalen

Mattheüs 22:17	 	 beeltenis van de keizer  
	 	 	 Dit is niet de tempelbelasting: die moest met speciaal 	
	 	 	 geld worden betaald. De enige andere belasting was die 	
	 	 	 van vreemdelingen, buitenlanders!

	 	 	 Was de Heer in het buitenland geweest?

Johannes 1:45-48 	 	 Waarom kende Nathanaël de Heer niet? Kana ligt maar 	
	 	 	 enkele kilometers van Nazareth en Kapernaüm

Mattheüs 13:54-58 	 	 Van waar Dezen die wijsheid en die krachten?

	 	 	 Waar was hij dan wel geëerd?  
	 	 	 Vergelijk Johannes 6:42. Kenden zij Hem zelf niet??

Markus 6:2-4	 	 idem (4 broers, minstens 2 zussen)

Lukas 4:24-32	 	 idem
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En het sterkste punt: De Evangelisten vermelden niets over het leven van Jezus voor zijn 
openbare optreden. Blijkbaar wisten zij daar niets van! (vgl. Lukas 1:2 ooggetuigen-
verslagen) Dit alles duidt op een verblijf in het buitenland, waarover buiten-Bijbelse 
bronnen getuigen. Deze vallen echter buiten het kader van deze cursus.


Andere aanwijzingen:


Johannes 7:27	 	 Wij weten van waar Hij is.. Maar van de Christus weten 	
	 	 	 wij niet van waar Hij is

Vgl. Johannes 9:29 	 	 maar Dezen weten wij niet van waar Hij is

Johannes 8:48	 	 is Hij een Samaritaan?

Johannes 10:16	 	 andere schapen - andere stal

Markus 4:35-41 	 	 Hij slaapt (!?) in het schip tijdens een storm.  
	 	 	 Was Hij daaraan gewend?

Jesaja 49:6 

vgl. Handelingen 13:47 	 licht der heidenen - einde der aarde.


Eindelijk klinkt "de stem in de woestijn" met zijn ernstige boodschap en dan is Zijn tijd 
gekomen.


De doop in de Jordaan en de daarmee gepaard gaande gebeurtenissen zijn een vooraf 
schaduwing van Zijn dood en opstanding (wedergeboorte) en daarmee zijn officiële 
aanstelling tot de Christus van God (3:1-22).

Daarna volgt Zijn geslachtslijst, teruggaande tot voorbij David en Abraham tot de eerste 
mens (3:23-38). En dan volgt de ontzettende verzoeking in de woestijn.


Drie voorvallen in het leven van onze Heer zijn enerzijds heel eenvoudig en begrijpelijk, 
maar bevatten anderzijds toch elementen van diepe verborgenheid: het zijn de verzoeking in 
de woestijn, de strijd in Gethsemané en de kruisiging.


Wat de eerste en de derde verzoeking in de woestijn betreft, is het duidelijk dat de opzet 
van de satan was om de Jezus er toe te brengen Zich Zelf te verlossen door gebruik te 
maken van Zijn Goddelijke macht. Dan zou Hij de beproeving hebben doen eindigen door 
almacht, in plaats van die te dragen als de gehoorzame Mens. 


De tweede verzoeking was een poging om Jezus over te halen de heerschappij over de 
aarde te aanvaarden als een gave van de duivel in plaats van uit de handen van Zijn Vader. 


De satan zal straks in de eindtijd wél een mens vinden die bereid is om op zijn voorwaarde 
de heerschappij op aarde te aanvaarden, namelijk "het beest" (Openbaring 13:1, 2). Als 
Jezus dan zo volkomen voorbereid is en "getest", dan treedt Hij op in Zijn functie van Zoon 
des Mensen; Erfgenaam van Adam. Zoals wij reeds hebben gezegd, komt Zijn koningschap 
het duidelijkst naar voren in het Evangelie van Mattheüs, maar Lukas zwijgt er ook niet over.
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Deel IV - De dienst van de Profeet - Koning in Galilea Lukas 4:14-9:50 

De sleutel tot dit deel is de aanhaling door onze Heer aan het begin van Zijn optreden uit 
Jesaja 61:1: "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, 
om ... uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren" (Lukas 4:17-19). 


Men vergelijke de profetische zalving in Jesaja 61:1 met die van Jesaja 11:1, 2. De 
eerstgenoemde tekst wijst op Jezus als Profeet, de laatstgenoemde heeft betrekking op de 
Spruit uit Isaï, de Koning. In Lukas treedt Jezus als Profeet op de voorgrond, in Mattheüs 
als Koning en in Johannes als Priester. Merk op, hoe onze Heer in het vierde hoofdstuk Zich 
al dadelijk openbaart als Profeet (Lukas 4:24).


In dit gedeelte komen ook twee wonderen voor, die alleen door Lukas vermeld worden, 
namelijk de wonderbare visvangst (5:4-11) en de opwekking van de jongeling te Naïn 
(7:11-18). Ook de gelijkenis van de twee schuldenaars vinden wij alleen bij Lukas (7:41-43).


Het negende en tiende hoofdstuk van Lukas komt tot op zekere hoogte overeen met het 
elfde en twaalfde hoofdstuk van Mattheüs. Beide onderstrepen dat de Heer Zijn verwerping 
erkent (vergelijk Lukas 9:7, 8, 19, 20; 10:12-23 met Mattheüs 11:16-26 en 12:23-50). Het is 
betekenisvol dat, naarmate Hij als Koning en Profeet op de achtergrond treedt, Hij steeds 
meer anticiperend als Priester naar voren treedt (zie Mattheüs 11:28; 12:39, 40; Lukas 9:22, 
44, 45; Johannes 12:23, 33). Overigens begon Zijn werkelijke bediening als Priester pas ná 
Zijn opstanding.


Deel V - De reis van Galilea naar Jeruzalem Lukas 9:51-19:44 

De woorden en daden van onze Heer gedurende deze reis zijn in overeenstemming met Zijn 
praktische verwerping door Zijn volk als Messias.


1. Daar deze verwerping nog niet officieel een feit is geworden, blijft Hij Zich aanbieden aan 
het volk en zendt Hij de zeventig uit (10:1-24), en ten slotte nadert Hij als Koning de stad 
Jeruzalem als vervulling van Zacharia 9:9.


2. Maar in Zijn leer tijdens deze reis komen steeds meer woorden voor die een vooraf-
schaduwing zijn van de bedeling der genade, die ingeleid zal worden door Zijn lijden en 
dood en die zal voortduren totdat Hij Zijn kroon zal aanvaarden. 


De lieflijkste beelden van genade in de hele Schrift vinden we in de beschrijving van deze 
reis. U vindt ze in Zijn antwoord aan Jakobus en Johannes (9:53-56); in de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan (10:25-37); Zijn antwoord aan Maria (10:38-42); de prachtige 
drievoudige gelijkenis van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon 
(15:1-32); de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (18:9-14); de derde en de vierde 
aankondiging van Zijn dood (12:50 en 18:31-34); de genezing van Bartimeüs (18:35-43) en 
de bekering van Zacheüs (19:1-10). Al deze woorden en daden spreken niet van de Zoon 
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des Mensen, Die de plaats van David gaat innemen, maar van de Zoon van Abraham, Die 
de plaats van Izak gaat innemen. Kortom, het zijn tekenen niet van Zijn Koningschap, maar 
van Zijn Priesterschap in onze tegenwoordige bedeling!


3. Het onderricht betreffende het Koninkrijk heeft nu te doen met het "uitstel" daarvan. Het 
is duidelijk dat er voor de discipelen een tijd zal aanbreken van verwerping, vervolging en 
getuigenis. De bevelen die aan de zeventig werden gegeven, hebben een veel verdere 
strekking en toepassing dan nodig geweest zou zijn voor het volbrengen van alleen maar 
een tijdelijke opdracht in een aantal dorpen op weg naar Jeruzalem. Zij ontvingen ernstige 
waarschuwingen betreffende ontberingen en zelfverloochening (9:57-62; 10:1-16). Onze 
Heer begint Zijn discipelen te onderrichten betreffende hun verhouding tot de wereld 
(12:1-34) en Hij maakt hen duidelijk dat de Koning moet heengaan en hen zal achterlaten in 
de wereld als Zijn dienaars en gevolmachtigden, van wie Hiị eenmaal rekenschap zal vragen 
(11:1-13; 12:1-12; 13:1-9; 13:22-30; 14:1-35; 16:1-13; 17:1-10; 18:1-8; 19:12-27).


4. Gedurende deze reis heeft Hij de verwerping en het oordeel aangekondigd over het volk, 
de Farizeeën, Jeruzalem en de steden waar Hij Zijn grootste daden had verricht. Hij heeft de 
sluier van de onderwereld opgelicht en aangetoond dat dit leven bepalend is voor de 
eeuwigheid (11:37-54; 13:31-35; 16:19-31; 19:39 tot 20:47).


Deel VI - Gebeurtenissen te Jeruzalem van de verwerping  
van de Koning tot de begrafenis van het Lam van God Lukas 19:28-23:56 

Dit is het centrale en culminerende thema van alle vier evangelisten. Het valt in twee delen 
uiteen:


1. Van de triomfantelijke tocht naar Jeruzalem met zijn anticlimax tot het 
einde van de rede op de Olijfberg (Lukas 19:28-21:38)


2. Van het verraad van Judas tot de begrafenis (Lukas 22-23:56).


Deel VII - De Verhoging van de Zoon des Mensen Lukas 24 

Drie dingen zijn hier van groot belang:


1. Door de opstanding van de Heer is het bewijs geleverd van de inspiratie en de echtheid 
van het Oude Testament (Lukas 24:25-27 en 44-46).


2.  Zijn gezaghebbende verklaring, dat ondanks Zijn verwerping als Koning alle profetieën 
over Hem letterlijk vervuld zullen worden.
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3. De belofte van de nederdaling van de Heilige Geest, gedaan vóór de kruisiging, wordt 
bevestigd in verband met de opdracht om te prediken - niet het Koninkrijk - maar 
"bekering en vergeving van zonden" aan alle volken (24:47). Hij verbindt al Zijn woorden 
aan de leer van Mozes en de profeten.  
 
Het lijden van de Messias is voorbij; de openbaring der heerlijkheid van de Messias, die 
door de profeten is voorzegd en door Jezus bevestigd, moet wachten op de vervulling, 
wanneer Hij wederkomt.


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 58, 59, 60, 61) ZIE LES 61 
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Les 61 - HET EVANGELIE VAN JOHANNES 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Gelukkig is de strijd van de critici over de echtheid en het auteurschap van dit Evangelie 
achter de rug en gewonnen. Dezelfde groep geleerden, die nu het auteurschap van Mozes 
betreffende de Pentateuch bestrijden, geloofden indertijd niet dat Johannes de auteur was 
van het vierde Evangelie. Maar thans zijn er niet veel theologen meer die op kritische 
gronden dit auteurschap betwijfelen.


1. Het doel van het Evangelie geeft de schrijver aldus aan:  
.. deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn naam" (20:31). Met andere woorden: De Heilige 
Geest laat Johannes twee belangrijke dingen naar voren brengen:


1) Dat Jezus, de Persoon Die in Bethlehem geboren werd, Die in Nazareth 
opgroeide, Die in Palestina predikte en gekruisigd werd, de Christus is. Dat wil 
zeggen: de Messias, die voorzegd was door de profeten en die vooraf-
geschaduwd werd door allerlei typen in het Oude Testament.


2) Dat Hij de Zoon van God is, d.w.z. dat Hij Zelf God is. Deze twee stellingen 
vormen de grondslag van ons geloof. Het onderwerp van dit Evangelie is dus het 
Messiasschap en de Godheid van Jezus, met het doel daardoor de mens tot 
geloof te brengen, zodat hij eeuwig leven ontvangt.


2. Wij moeten wel bedenken, dat Christus (d.i. Messias, Gezalfde) de officiële titel is van 
onze Heer, terwijl Jezus zijn persoonlijke naam is; en dat deze officiële titel betekent dat Hij 
de door de profeten aangekondigde Profeet, Priester en Koning is. Wij mogen dus 
verwachten dat we in een Boek, dat wil aantonen dat Hij de Christus is, een duidelijke 
beschrijving van Hem zullen vinden, wat betreft deze drie aspecten (als Profeet, Priester en 
Koning) en die zullen we inderdaad vinden. En waar dit boek beweert geschreven te zijn om 
Zijn Godheid aan te tonen, mogen we verwachten, dat we daarvoor bewijzen zullen 
ontvangen en ook dat zal gebeuren. In de drie andere Evangeliën wordt Zijn Godheid wel 
als een noodzakelijke gevolgtrekking gemeld, maar Johannes toont Zijn Godheid met 
vermelding van verscheidene feiten duidelijk aan.


Nogmaals willen wij benadrukken dat de vier Evangelisten, inclusief Johannes, 
Jezus beschrijven als Mens op aarde, Die wellicht de mogelijkheid had om 
gebruik te maken van goddelijke krachten, maar dit nimmer heeft gedaan. Hij 
leefde als Mens, maar ook als Profeet, als Man Gods (Handelingen 2:22), en dus 
zoals bij voorbeeld Mozes, Elia en Elisa. De door Hem verrichte wonderen 
bewijzen niet Zijn Godheid, maar zijn profeetschap! Tot Zoon van God en dus tot 
Beeld van God werd Hij officieel gesteld in Zijn opstanding. En eerst daarna 
werden de vier Evangeliën geschreven! 
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In een Boek dat de grondslag wil leggen voor geloof, mogen we verwachten, veel daarover 
te lezen en dat is ook zo. Terwijl in Mattheüs, Markus en Lukas het werkwoord "geloven" 
minder dan veertig maal voorkomt, vinden wij het in het Evangelie van Johannes meer dan 
honderd maal.


In een Boek dat beweert dat door het geloof in Jezus als de Zoon van God eeuwig leven 
verkregen kan worden, mogen we verwachten dat dit onderwerp sterk op de voorgrond zal 
komen. Welnu, de drie evangelisten samen hebben dit onderwerp 12 maal genoemd, en dat 
ook nog in overeenkomstige passages; Johannes alleen al vermeldt dit woord 35 maal in 
verschillende passages.


3. "Waar" is een ander karakteristiek woord in Johannes. Het wordt gewoonlijk vermeld als 
"echt" of "definitief". "Ik ben de ware Wijnstok" (15:1). Israël was een wijnstok (Jesaja 5:2), 
maar bleek niets anders te zijn dan een wilde wijnstok; Christus wilde maar zeggen dat Hij 
de echte en laatste Wijnstok was, die vrucht zal voortbrengen. Zie bijv. ook Johannes 6:31, 
33.


4. Het Evangelie van Johannes beschrijft nauwkeuriger de volgorde van de gebeurtenissen 
dan één van de andere. Deze chronologische volgorde geeft ons in eerste instantie 
aanleiding tot de indeling van het boek.


II. De historische indeling 

U moet beginnen met het Boek te bestuderen als een geschiedkundig verhaal van het leven 
van Jezus den Nazaréner (Handelingen 2:22) hier op aarde, aan de hand van de volgende 
natuurlijke indeling:


1. Inleiding (1:1-28)

c. Het Woord (Logos), van den beginne bij God:  

Het woord was God = God heeft altijd gesproken. (vs. 1, 2).

d. De Schepper van alle dingen en de Bron van alle leven (vs. 3, 4),

e. Er is altijd Woord en Licht geweest, maar niet begrepen (vs. 4, 5, 9).

f. Het getuigenis (woord) van Johannes (vs. 6-8 en 15)

g. Vanaf de schepping was dit Woord "in de wereld", maar niet erkend (vs. 10).

h. Johannes vat in vers 1-13 de hele oudtestamentische geschiedenis samen:  

Het waren slechts enkelingen die tot geloof kwamen en zij ontvingen macht 
(recht) op wedergeboorte, in afwachting van de opstanding van Christus!


i. Het Woord wordt vlees = Het Woord wordt vervuld in de opstanding van 
Christus (vs. 14).


("Vlees worden" is eigenlijk een Hebraïsme, ontleend aan het Hebreeuwse "basar". 
Het betekent zoveel als "realiseren", "materialiseren", "gestalte (vlees) krijgen". Het 
wordt in de Septuaginta vertaald met "Evangelie" en "Evangeliseren", etc.) 
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h. De opstanding luidt een nieuwe bedeling in, tegengesteld aan de Mozaïsche, die 
de bedeling van de wet was, terwijl deze bedeling die van de genade zal zijn (vs. 
14-17).

i. De heerlijkheid van Christus, de Zoon, openbaart de Vader.


NB. Deze inleiding brengt de lezer direct tot het gestelde doel: Jezus, de Opgewekte, is de 
Christus, de Zoon van de levende God. Geloof in Hem brengt de gelovige eeuwig leven en 
plaatst hem onder het Nieuwe Verbond der Genade.


2. Het begin van Zijn optreden in Galilea (1:29 tot 2:12)

3. Zijn eerste optreden in Judea (2:13 tot 4:3)

4. Zijn terugreis naar Galilea (4:4 tot 4:44)

5. Zijn tweede optreden in Galilea (4:45-54)

6. Zijn tweede optreden in Judea (5:1-47)


N.B. Tussen het tweede optreden van onze Heiland in Judea en Zijn derde prediking in 
Galilea worden ons in de drie andere Evangeliën een aantal gebeurtenissen gemeld, die u 
nu eerst in de aangegeven volgorde zou moeten lezen:


Mattheüs Markus Lukas

4:12 1:14, 15 3:19, 20 en 4:14-30

4:13-17 4:31

4:18-22 1:16-20 en 21-28 5:1-11 en 4:32-37

8:14-17 1:29-34 4:38-41

4:23, 24 1:35-39 4:42-44

8:2-4 1:40-45 5:12-16

9:2-8 2:13, 14 5:27, 28

12:1-8 2:23-28 6:1-5

12:9-14 3:1-6 6:6-11

12:15-21 3:7-19 6:12-16

4:25-8:1 6:47-49

8:5-13 3:20, 21 7:1-17

11:2-19 7:18-8:3

12:22-37 3:22-30

12:38-45

12:46-50 3:31-45 8:19-21

13:1-23 4:1-25 8:4-18
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7. Zijn derde optreden in Galilea (6 tot 7:9)  
N.B. Lees hierbij Mattheüs 15:1 tot 16:12 en Markus 7:31 tot 8:26.


8. Zijn derde optreden in Judea (7:10 - 10:21)  
N.B. Lees hierbij Mattheüs 15:1 tot 16:12 en Markus 7:31 tot 8:26.


9. Zijn vierde optreden in Judea (10:22-39)  
N.B. Lees hierbij Mattheüs 16:13 tot 19:2; Markus 8:27 tot 10:1; 9:18 tot 13:35.


10. Zijn optreden in het overjordaanse gebied (10:40 tot 11:16)  
N.B. Lees hierbij Lukas 14:1 tot 17:10.


11. Zijn vijfde optreden in Judea (11:17 - 17:53)

12. Zijn afzondering in Efraïm en Bethanië (9:54-57)  

N.B. Lees hierbij Mattheüs 19:3 tot 20:34; Markus 10:2-52; Lukas 17:11 tot 19:28.

13. Zijn laatste optreden en Zijn dood te Jeruzalem (12:1 tot 19:42)  

N.B. Lees hierbij Mattheüs 21:1 tot 27:66; Markus 11:1 tot 15:47; Lukas 19:29 tot 23:56.

14. Zijn optreden na Zijn opstanding (20:1 tot 21:25)  

N.B. Lees hierbij Mattheüs 28:1-20; Markus 16:1-20; Lukas 24:1-53.


Het boek eindigt eigenlijk met hoofdstuk 20:31.


Hoofdstuk 21 is een naschrift en de best denkbare inleiding tot de Handelingen der 
Apostelen. In dit hoofdstuk zien wij Jezus in betrekking tot Zijn discipelen en hun werk, dat 
Hij gedurende deze gehele bedeling in stand zal houden. Merk op:


1) Hij is onzichtbaar voor de wereld.

2) Hij is in directe en persoonlijke gemeenschap met Zijn dienstknechten.

3) Hij is absoluut Heer over hun dienst en over hun leven. Niets wordt aan hun 

wijsheid of wil overgelaten. De kenmerkende uitdrukking in dit hoofdstuk is: 
"Indien Ik wil" (vs. 22). Hij vraagt nu niet meer, maar gebiedt.


13:24-52 4:26-34

8:18-22 9:57-60

8:23-27 4:35-41 8:22-25

8:28-9:1 5:1-20 8:26-39

9:10-17 2:15-22 5:29-39

9:18-26 5:21-43 8:40-56

9:27-34

13:53-58 6:1-6

9:35-11:1 6:6-13 9:1-6

14:1-12 6:14-29 9:7-9

6:30 9:10

Mattheüs Markus Lukas

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 389 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Wat Hij doet als Heer en Meester:


a. Hij geeft aan waar de dienst verricht moet worden (vs. 6).

b. Hij voorziet in de behoeften van Zijn dienstknechten (vs. 9-13).

c. Hij stelt als dienstknecht aan wie Hij wil (vs. 15-17).

d. Hij bepaalt tijd en de wijze van het sterven van Zijn knechten (vs. 18, 19).

e. Hij leert dat de dienst persoonlijk is en geen zaak van organisatie (vs. 22).

f. Hij toont aan dat, wanneer de dienst door Hem geleid wordt, die gepaard zal gaan met 

goddelijke macht (vs. 6). Deze mensen waren immers ervaren vissers en wisten alles van 
de zee; toch vingen zij niets, totdat zij onder de directe leiding kwamen van de Meester.


Nu wij het leven als mens van onze Heiland hebben gevolgd, willen wij aandacht schenken 
aan het doel van het Evangelie van Johannes, namelijk aan te tonen, dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van God. De Heere voert Zelf een vijfvoudig bewijs aan:


1) Het getuigenis van Jezus Zelf: 3:13, 17, 19; 4:26; 5:17-23; 6:33, 57; 7:28,29, 33; 
8:42, 58; 9:35-38; 10:30-34; 14:7-9; 17:5; 20:26-29.


2) Het getuigenis van Johannes de Doper: 1:15, 19-36; 3:23-36. Als godsdienstig 
leider had hij niets te winnen, integendeel alles te verliezen door Jezus te 
erkennen als de Christus van God (1:36, 37; 3:26, 30). Johannes werd algemeen 
erkend als profeet. Hij had een edel karakter: onbaatzuchtig, nederig en 
consequent. Daarom is zijn getuigenis van groter waarde.


3) Het getuigenis van de "werken". Zeven "werken" (uit duizenden!) heeft de Geest 
gekozen om door Johannes vermeld te worden. Het achtste wonder (de 
wonderbare visvangst) staat in het "naschrift" (Johannes 21). De zeven 
"getuigende" werken zijn:  
 
Het water in wijn veranderd (2:1-11).  
De zoon van de koninklijke hoveling (4:46-54).  
De genezing te Bethesda (5:1-9).  
De spijziging van de vijfduizend (6:1-14).  
Het wandelen op de zee (6:16-21).  
Genezing van de blinde (9:1-7).  
De opwekking van Lazarus (11:40-44).  
 
De twee woorden die Johannes gebruikt om de wonderen aan te duiden, zijn 
veelbetekenend. Hij spreekt van "tekenen" en "werken". Zijn werken waren 
tekenen van wat Hij als de Christus na Zijn opstanding zou bewerkstelligen. 
Zonder uitzondering zijn alle tekenen en werken illustraties van het tegen-
woordige werk van Christus tot verzameling van Zijn Gemeente uit de volkeren 
in het algemeen en uit de tien (heidense, niet-Joodse) stammen van Israël in het 
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bijzonder. De bespreking van deze afzonderlijke werken en tekenen en 
wonderen valt buiten het kader van deze cursus.


4) Het getuigenis van de Vader.

a. De verzegeling met de Geest (6:27; 1:33,34).

b. De nieuwe en hemelse leer van Jezus (7:15, 16, 45, 46).

c. De machteloosheid van Zijn vijanden tot op de tijd van Zijn Zelfovergave 

(7:28-30).

d. De hoorbare stem van de Vader, sprekende vanuit de hemel (12:28-30).

e. De opwekking van Jezus (20:1-9).


5) Het getuigenis van de Schriften: Jezus beroept Zich op het Oude Testament, 
waarvan Hij de typen en voorzeggingen in vervulling deed gaan.


III. Christus de Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
Geestelijke analyse van het boek in verband met de openbaring van Jezus Christus, de 
Zoon van God, als Profeet, Priester en Koning.


1. Jezus treedt op als Profeet en anticiperend als Priester en Koning (2:1-4:54)  
Wij zien dat Jezus hier echt het ambt op Zich neemt van een profeet, als een godsdienstige 
vaderlander en hervormer. Bij de tempelreiniging bijvoorbeeld sluiten Zijn woorden in 2:17 
aan bij Zijn optreden in vers 15 en 16.


Let op de merkwaardige aanhaling uit Psalm 69:10. Die psalm moeten wij lezen als ken-
merkend voor de gedachtegang van Jezus in die tijd. Hij wist heel goed dat het volk Hem 
als Profeet en Koning zou verwerpen en dat Zijn eigenlijke dienst voor hen zou zijn die van 
Losser. Na deze eerste handeling gaat Christus Zijn profetische dienst voortzetten in 
dezelfde volgorde als die welke Hij later zal voorschrijven voor de zendingsarbeid van de 
Gemeente, namelijk Jeruzalem, Judea, Samaria en dan "het Galilea der heidenen".


2. Jezus neemt anticiperend Zijn plaats in als Priester (5:1, 2) 
Dit is een hoogst symbolische daad. Als Hij naar Jeruzalem gaat, treedt Hij binnen door de 
Schaapspoort, de ingang voor de priesters, de plaats waar de offerdieren op gebreken 
werden onderzocht. Wij bedoelen natuurlijk niet dat Hij Zijn priesterlijk ambt letterlijk heeft 
opgenomen - dat zou voorbarig geweest zijn - maar wel dat in dit boek zo vol symboliek het 
binnengaan door de priesterpoort een bijzondere betekenis heeft. Zie Hebreeën 7:13, 14; 
8:4.


N.B. Het profetische ambtswerk van Christus eindigt niet door deze priesterlijke handeling, 
maar wij moeten Hem nu zien als de aan Israël beloofde Profeet-Priester. Hij spreekt nog tot 
Israël, maar nadert steeds meer tot het altaar.
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3. Jezus treedt anticiperend op als Koning (12:12-18) 
Dit is een van de voorvallen die door alle vier evangelisten wordt vermeld. Het is blijkbaar 
van zoveel belang dat er viermaal de aandacht op wordt gevestigd. Maar in het Evangelie 
van Johannes wordt het koningschap van Christus veel minder naar voren gebracht dan Zijn 
ambt als Profeet of Priester. Het is het boek van de Goddelijke Priester-Profeet. Als Profeet 
ontvouwt Hij de diepste waarheden; als Priester biedt Hij Zich zonder vlek of rimpel aan 
God aan.


Van 1:1 tot 2:13 	 is Hij het Woord van God, Dat is gekomen om God 
	 	 te openbaren.

Van 2:14 tot 4:54 	 is Hij de door God gezonden Profeet.

Van 5:2 tot 12:12 	 is Hij de Goddelijke Profeet-Priester.

Van 12:12 tot het einde 	 is Hij de Goddelijke en Koning-Priester.


Het is niet zo dat elk onderdeel van deze geestelijke analyse ons Hem in speciaal één van 
deze drie ambten laat zien, maar meer zo dat deze ambten Hem achtereenvolgens worden 
toebedeeld, totdat wij Hem in de laatste negen hoofdstukken zien als de uiteindelijke 
Priester en Koning naar de ordening van Melchizedek.


Houdt in gedachten dat Jezus op aarde geen priester was. Niet naar de ordening van Aäron 
onder het Oude Verbond, en evenmin naar de ordening van Melchizedek onder het Nieuwe 
Verbond.

"Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn ..." (Hebreeën 8:5). 

"Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken stam Mozes

niets gesproken heeft van het priesterschap." (Hebreeën 7:14).

Dat Zijn aanstelling tot (Hoge)Priester samenvalt met Zijn officiële Zoonstelling, wordt

uiteengezet in de Brief aan de Hebreeën, in het bijzonder in Hebreeën 5 t/m 10.


Dit Hogepriesterschap van Christus - en daarmee Zijn positie en werk in onze tegenwoor-
dige bedeling - wordt ingeleid in hoofdstuk 12 van Johannes, dat feitelijk de afsluiting is van 
het openbare optreden van Jezus. In dit hoofdstuk vinden wij:


1. De zalving te Bethanië; vooruitwijzend op zijn dood, begrafenis en opstanding, inclusief 
de vermelding van Lazarus, die een type is van de Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond. Daarom is zijn (Griekse) naam ook identiek aan die van (Hebreeuws) Eleazar, 
de zoon en opvolger van Aäron.


2. De ten onrechte zo geheten "Intocht in Jeruzalem", die plaats vond op de laatste dag 
van de eerste 69 weken van Daniël en die uitliep op een grote teleurstelling en anti-
climax! Men leze vooral Lukas 19:41-44!


3. De vraag der Grieken: "Heere, wij wilden Jezus zien." Wat ook de achtergrond is van 
deze "Grieken", Jezus reageert door te spreken over Zijn verheerlijking (12:23) en dus 
Zijn dood, opstanding en hemelvaart. Deze episode wordt dan afgesloten met: "Deze 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 392 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen" (12:36) En dat is wat Hij 
gedaan heeft: Hij is verheerlijkt en verborgen aan de Rechterhand Gods in de hemel. Hij 
is als het ware het Heilige der heiligen binnengegaan, als de Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dat vinden wij uitgebreid vermeld 
in het 9de hoofdstuk van Hebreeën.


4. En dan ter afsluiting de vaststelling van het ongeloof, de verharding en verblinding van 
het Joodse volk, als vervulling van het visioen en de uitspraken in Jesaja hoofdstuk 6. 
Aangezien het beloofde Koninkrijk zou openbaar worden, beginnend bij Juda, betekent 
dit dat het Koninkrijk dus niet zou geopenbaard worden, maar verborgen zou blijven.


Hoewel Zijn Koninkrijk zou verborgen blijven, zou Hij wel degelijk aangesteld worden in Zijn 
aangekondigde "priesterlijke" functie. Dat is dus wat wij geïllustreerd vinden in de volgende 
5 hoofdstukken. Hoofdstuk 13 tm 17 beschrijven de afsluitende bijeenkomst van de Heer en 
Zijn discipelen in de opperzaal. Ze beslaan ongeveer een kwart van dit hele Bijbelboek, en 
vormen daarvan het eigenlijke hart.


Melchizedek is de Naam die, behalve in Genesis 14 en Psalm 110, alleen voorkomt in de 
Brief aan de Hebreeën. De leer dat Christus de Hogepriester is naar de ordening van 
Melchizedek vinden wij dus alleen in die Brief. Maar wat het feitelijk betekent vinden wij in 
andere Bijbelboeken uiteengezet:


Dat Hij Hogepriester is van Zijn volk (Hebreeën 2:17; 9:7) is feitelijk niets anders dan

dat Hij Hoofd is van de Gemeente, de Goede Herder der Schapen. Hebreeën 13:20

noemt Hem dan ook "de Grote Herder der schapen". Of de Wijnstok en de ranken.


Deze metaforen worden in de desbetreffende Schriftgedeelten voldoende toegelicht om te 
begrijpen dat Hij als "Overste Leidsman" (bijv. Hebreeën 12:2) verantwoordelijk gesteld is 
voor de Gemeente, die bestaat uit allen die op grond van hun geloof zijn wedergeboren en 
door de Vader aan de Zoon zijn gegeven. Dit alles wordt geleerd en geïllustreerd in deze 5 
hoofdstukken van het Johannes Evangelie.


En het begint met een illustratie van wat de Hogepriester zou doen: "de zonden des volks 
verzoenen" (Hebreeën 2:17; 9:7, 14; 1 Johannes 1:7). De hier genoemde teksten spreken 
niet over Zijn lijden en sterven voor de zonden der wereld, maar over het reinigende werk 
dat Christus nu doet aan (de gewetens) van de gelovigen: Zijn volk, de Gemeente.


a. De reiniging van de voeten der discipelen: niet helemaal, maar alleen de voeten.


b. Reiniging, niet omdat de discipelen daar om vroegen, maar door de Heer, die getrouw is 
aan Degene Die Hem heeft aangesteld (Hebreeën 3:2).


c. Aanzittend aan de tafel, die een beeld is van eenheid en gemeenschap.
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d. Judas, beeld van het Joodse volk, wordt weggestuurd.


e. Het gebod van de liefde is de uitdrukking van de eenheid van de Gemeente met 
Christus als Hoofd.


f. Belofte van de Heilige Geest, de "Andere Trooster", die feitelijk Niemand anders is dan 
de Heer Zelf, maar nu niet fysiek bij hen, maar geestelijk in hen!


g. Wijnstok en ranken gaat over de noodzaak om op praktisch te leven in de gemeenschap 
met de Heer, om een vruchtbaar leven te kunnen lijden.


h. Dat de Gemeente geen plaats heeft in de wereld, maar feitelijk een hemels volk  is, heeft 
tot gevolg, dat de wereld de Gemeente haat, zoals zij ook Christus haat.


i. En dan was er ook nog "Het Laatste Avondmaal". Door Johannes niet beschreven, maar 
wél door de andere drie Evangelisten. Sinds jaar en dag wordt deze voorstelling gezien 
als een uitbeelding van de eenheid van de Kerk. En dat is het inderdaad. Echter niet de 
onze of de Roomse, maar die van Christus. Zo is ook de Christelijke avondmaalsviering 
een uitbeelding van de eenheid van de Gemeente, aanzittend aan Zijn tafel. Immers, dat 
is wat Melchizedek oorspronkelijk deed: Hij bracht voort brood en wijn! (Genesis 14:18).


j. Hoewel de figuur en functie van Melchizedek in de Christelijke traditie met mystiek zijn 
omgeven, wordt sinds mensenheugenis erkend dat het 17de hoofdstuk van Johannes 
een beschrijving geeft van de Hogepriesterlijke positie en functie van Christus. Daarom 
wordt dit hoofdstuk betiteld als: "Het hogepriesterlijk gebed". Het is waar: Toen Hij deze 
woorden uitsprak was Hij nog geen Hogepriester. De titel is niettemin terecht gekozen. 
Als ergens in de Schrift het tegenwoordige werk van Christus in essentie en poëtisch 
wordt beschouwd, dan is het in dit hoofdstuk.


"Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter 
rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus?" (Romeinen 8:34).


"Wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons 
met onuitsprekelijke zuchtingen." (Romeinen 8:26).


"Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (Hebreeën 7:34, 25).


IV. JEZUS VOOR PILATUS 

In het algemeen leert de Bijbel ons dat Jezus zweeg tegenover zijn vijanden en 
beschuldigers. Zie daarvoor de volgende Schriftplaatsen:
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Psalm 38:14; Jesaja 53:7; Mattheüs 26:63; 27:12, 14; Markus 14:61; 15:5; Handelingen 
8:32; 1 Petrus 2:23.


Niettemin lezen wij dat Hij essentiële antwoorden gaf op de essentiële vragen die Pilatus     
- de vertegenwoordiger van de keizer, de grootste machthebber op aarde - hem stelde. De 
vragen luidden:


"Zijt Gij de Koning der Joden?" (Johannes 18:33)

"Zijt Gij een Koning?" (Johannes 18:37)


Zijn eerste antwoord luidde: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (Johannes 18:36). In 
kerkelijke traditie, waar men niets wil weten van een op aarde te vestigen Koninkrijk van 
Christus, is deze uitspraak populair, samen met "Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk 
gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is 
binnen ulieden." (Lukas 17:20, 21). Natuurlijk spreekt de Heer hier over "de verborgenheden 
van het Koninkrijk". Maar het was nog niet Zijn laatste woord. Zijn tweede antwoord luidde: 
"Maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier" (Johannes 18:36). De implicatie is tweeledig:


1. Blijkbaar is er toch sprake van een Koninkrijk. Maar als het niet "hier" en "van deze 
wereld" is, is het blijkbaar "daar", logischerwijze in de hemel, verborgen. Bedenk 
daarbij dat de Gemeente - de gelovigen - geacht worden "met Christus gezet in de 
hemel" te zijn.


2. Als dit Koninkrijk "nu" niet van hier is, wordt toch minstens gesuggereerd dat ooit 
in de toekomst dit Koninkrijk wel degelijk "van hier" zal zijn. En dat is natuurlijk wat 
heel de Bijbel door wordt geleerd.


V. DE VISVANGST 

Ook deze gebeurtenis geeft een illustratie van het tegenwoordige werk van Christus en 
daarmee van onze tegenwoordige bedeling. De discipelen zouden "vissers der mensen" 
worden (Mattheüs 4:19; Markus 1:17), als metafoor van hun werk als verkondigers van het 
Evangelie. Maar zij zouden dit doen:


1. Niet 's nachts, maar overdag.

2. Niet aan de linkerkant van het schip, maar ter rechterzijde.


De Gemeente wordt verzameld uit de volkeren (de heidenen), uitgebeeld door de zee. 
Echter niet als een openbaar Koninkrijk, maar verborgen. Niet als een aards volk, maar als 
een hemels volk. Niet in Judea, maar in Galilea (der heidenen, Jesaja 8:23). Niet op grond 
van beloften aan Juda - het volk der 2 stammen, maar op grond van beloften aan Jozef - 
het volk der 10 stammen.


Onder leiding van Simon (Petrus) (Mattheüs 16:19; Handelingen 2:14; 15:7), zoals eeuwen 
daarvoor een Simon ("horend") als eerste deelde in de zegeningen van Jozef (Genesis 42).
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 58, 59, 60, 61) 

1) Geef zeven Schriftplaatsen, die het doel aangeven van de komst van Jezus in de 
wereld.


2) Geef minstens drie teksten waaruit blijkt dat Zijn persoonlijke prediking primair voor 
Israël bestemd was.


3) Geef Schriftplaatsen die aantonen dat Hij echt mens was.


4) Bestond Hij vóór Zijn geboorte als mens?


5) Hoeveel keer en waar wordt in de Evangeliën de "Gemeente" vermeld?


6) Hoeveel keer wordt het "Koninkrijk" vermeld in de Evangeliën?


7) Hoeveel keer wordt de "Gemeente" vermeld in Handelingen?


8) Geven de Evangeliën een volledig verslag van het leven van Jezus?


9) Welk aspect van het leven van onze Heer wordt in Mattheüs het meest belicht?


10) Welke twee karaktertrekken van Jezus komen in Mattheüs het meest naar voren?


11) Noem uit het hoofd in eigen woorden de drie toepassingen van de uitdrukking 
"Koninkrijk der hemelen" in Mattheüs.


12) Noem uit het hoofd de drie delen waarin Mattheüs uiteenvalt.  
N.B. Deze vraag heeft geen betrekking op de onderverdelingen, maar alleen op de drie 
grote hoofddelen. Neem deze verdeling goed op in uw geheugen.


13) Wat betekent de titel "Zoon van David"?


14) Welke rechten kon de Heere Jezus doen gelden als erfgenaam van David?


15) Zijn dit Goddelijke of menselijke rechten?


16) Wat betekent de titel "Zoon van Abraham"?


17) Welke verplichting rustte er op de Heere Jezus als Zoon van Abraham?


18) Heeft Hij deze verplichting vervuld?


19) Hoe?


20) Heeft Hij ooit Zijn rechtmatige plaats op aarde gekregen als Zoon van David?


21) Toen gepredikt werd dat het Koninkrijk "nabij" was, bedoelden de predikers toen dat de 
Gemeente nabij was?


22) Zal de Bergrede ooit de grondwet worden van de menselijke maatschappij?


23) Hoe heeft Jezus bewezen dat Hij wel de macht had om alles te herstellen en de 
regering op Zich te nemen?
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24) Zeg in uw eigen woorden in welke hoofdstukken van Mattheüs en op welke wijze Jezus 
heeft aangetoond dat Hij als Koning werd verworpen.


25) Wat wordt bedoeld met "de verborgenheden van het Koninkrijk"?


26) Waar worden deze verborgenheden gevonden in het Oude Testament?


27) Op welke tijdsperioden hebben de gelijkenissen betrekking?


28) Voorzeggen die gelijkenissen de bekering van de gehele wereld in die periode?  
N.B. De uitdrukking: "voleinding der wereld" (Mattheüs 13:49) moet zijn: "voleinding der 
eeuw". Het Griekse woord "aion" duidt niet op de stoffelijke wereld als zodanig.


29) Geef met uw eigen woorden de bedoeling van deze gelijkenissen weer.


30) Waarom kan met het zuurdeeg niet het Evangelie bedoeld zijn?


31) Zullen "de kinderen van de boze" (vs. 38) zich in deze bedeling bekeren?


32) Heeft Christus Zijn Gemeente gebouwd tijdens Zijn leven hier op aarde?


33) Wat wordt uitgebeeld in de "verheerlijking op de berg"? 


34) Maak nu eens een schets van al de profetieën die de Heere Jezus heeft uitgesproken in 
Mattheüs 24, 25 en Lukas 21. De volgende vragen kunnen u daarbij misschien behulp-
zaam zijn:  

1. Welke vragen stellen de discipelen aan Jezus?

2. Wat voorzegt Hij aangaande het karakter van deze bedeling tot de 

"voleinding"?

3. Welke raad wordt gegeven met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem?

4. Welke beschrijving geeft Hij van de grote verdrukking?

5. Gaat de grote verdrukking vooraf aan de wederkomst, of komt die daarna?

6. Hoe komt Christus weder?

7. Wat betekent Mattheüs 24:31?

8. Welke instructies en waarschuwingen worden aan christenen gegeven met 

betrekking tot de wederkomst des Heeren?

9. Wordt er in deze profetische hoofdstukken ook gesproken over het 

Duizendjarig rijk?

10. Wie worden geoordeeld in Mattheüs 25:31-46?

11. Wie worden daar bedoeld met "de broeders"?


35) Welk verband had de opstanding van Christus met het Davidisch Verbond?


36) Welke hoedanigheid van onze Heere Jezus Christus beschrijft Markus?


37) Geef uit het hoofd bewijzen daarvoor.


38) Toon aan hoe de Heere Jezus als Dienstknecht beproefd werd op Zijn getrouwheid.
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39) Wat waren de karakteristieke kenmerken van Zijn werk?


40) Dient Hij nu nog?


41) Zeg welk kenmerk van de Heere Jezus in Lukas het meest naar voren komt.


42) Wat is de sleutel-uitdrukking?


43) Geef uit het hoofd in uw eigen woorden de voornaamste bewijzen voor uw antwoord op 
vraag 41.


44) Geef in eigen woorden het verband aan van Romeinen 5:14-19 en 1 Korinthe 15:21, 22, 
45, 47 met de mensheid van Christus.


45) Welke drie feiten betreffende Christus komen in het eerste hoofdstuk van Lukas op de 
voorgrond?


46) In welke zeven delen kan het Evangelie van Lukas verdeeld worden?


47) Waar heeft Lukas zijn gegevens gekregen?


48) Geef geheel in eigen woorden het verschil aan:  

1. Tussen Jezus en al de andere mensen uit vrouwen geboren.  

2. Tussen Jezus en Adam.


49) Wat zegt de Bijbel over de Heere Jezus in Zijn jongelingsjaren?


50) Wat is de overeenkomst van Lukas 9 met Mattheüs 11 en 12?


51) Wat was het belangrijkste onderwerp van Jezus' prediking tijdens Zijn reis naar 
Jeruzalem?


52) Zijn door de verwerping en kruisdood van Jezus de oudtestamentische profetieën over 
Zijn aardse heerlijkheid teniet gedaan?


53) Hoe behandelde de opgestane Christus het Oude Testament?


54) Wie schreef het vierde Evangelie?


55) Wat is het centrale doel van het Evangelie van Johannes?


56) Bespreek afzonderlijk de inhoud van Johannes 20:30 en 31.


57) Waarom wilde Johannes bewijzen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God?


58) Leg - uit het hoofd en in eigen woorden - nauwkeurig uit welke ambten Jezus heeft als 
"Christus".


59) Welke van de Evangeliën houdt zich het nauwkeurigst aan de tijdsvolgorde?


60) Zeg kort, uit het hoofd, hoe Johannes bewijst dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God.


61) Noem de vijf getuigenissen van de Vader, dat Jezus Zijn Zoon was.  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Les 62 - DE HANDELINGEN DER APOSTELEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Algemeen wordt aanvaard dat op grond van de verwijzing in 1:1, naar een eerder door hem 
geschreven werk, dit Bijbelboek geschreven en samengesteld is door Lukas. Het is dan ook 
het logische vervolg op het Lukas-Evangelie.


Dit boek vermeldt het praktische ontstaan van de Gemeente en de eerste zendings-
verrichtingen volgens de geweldige opdracht: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het 
Evangelie aan alle creaturen." Dit boek beslaat een periode van ongeveer 30 jaar beginnend 
in Jeruzalem en eindigend in Rome. Het beschrijft hoe binnen één generatie de Messiaanse 
zegeningen niet tot gevolg hebben de bekering van het Joodse volk en daarmee de 
openbaring van het Koninkrijk van Christus, maar hoe "de zaligheid Gods den heidenen 
gezonden is" (Handelingen 28:28), met als resultaat de verzameling van een volk uit de 
heidenen "voor Zijn Naam". Het herinnert aan de woorden van de Heer Zelf, dat "het 
Koninkrijk" zou worden weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan een ander volk, 
dat zijn vruchten voortbrengt (Mattheüs 21:43).


II. INDELING VAN HET BOEK 

De Handelingen vallen in twee grote delen uiteen, die elk weer onderverdeeld kunnen 
worden in verschillende punten.


Hoofddeel I 
Van de hemelvaart van Christus tot de vestiging van het  
Christendom in Antiochië; De Handelingen van Petrus Handelingen 1-12 

Deel I - Van de Hemelvaart tot Pinksteren Handelingen 1 

Let wel:

1) dat de doop met de Heilige Geest een noodzakelijke voorwaarde is om 

te kunnen dienen (vs. 4,5).

2) dat de Heer bevestigt dat wij een toekomstig Davidisch koninkrijk 

mogen verwachten (vs. 6,7).

3) dat de Heilige Geest de krachtbron is voor de dienst (vs. 8).

4) dat Jezus zichtbaar en lichamelijk heenging met een lichaam van vlees 

en beenderen (vs.9).

5) dat Hij een ondubbelzinnige belofte heeft gedaan van Zijn wederkomst 

(vs. 11).


Deel II - De Pinksterdag Handelingen 2 

Dit was de dag van manifestatie en demonstratie van de Heilige Geest.
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Het speciale kenmerk van de prediking was de bevestiging van het Messiasschap van 
Jezus, gepaard gaande met een vernieuwd appèl op de Joden om Hem als zodanig te 
aanvaarden. Petrus begint in zijn toespraak niet dadelijk met dit appèl. Dat doet hij pas in 
vers 36. Hij had toen al allerlei bezwaren van de Joden ontzenuwd. Het krachtigste bezwaar 
zou wel geweest zijn de schijnbare mislukking van het Davidische verbond door de dood 
van Hem, Die voorgaf de Messias te zijn.


Het is merkwaardig dat Petrus dit bezwaar niet bestrijdt door (zoals vele Protestanten doen) 
het verbond met David te verklaren als zijnde een zuiver geestelijk koninkrijk, dat door een 
onzichtbare Koning vanuit de hemel wordt bestuurd. Hij haalt de woorden van David zelf 
aan, waarin deze aantoont dat hij voorzien heeft dat de opgestane Christus op Zijn troon 
zou zitten. Het antwoord op het mogelijke bezwaar van de Joden, dat Jezus de Messias 
niet kon zijn, omdat een dode toch niet de vervuller kon zijn van het verbond van David, 
was dat God deze Man uit de doden had opgewekt, zodat Hij toch op de troon van David 
zou kunnen zitten.


De toespraak van Petrus in Handelingen 3 gaat helemaal over hetzelfde onderwerp. Als het 
volk zich bekeert, zullen de "tijden van verkoeling" en de "wederoprichting aller dingen" 
komen, zoals de profeten hebben voorzegd en "Jezus Christus zal komen, Die u tevoren 
gepredikt is." (3:20). Uit de studie van de profeten hebt u al geleerd dat het teken van de tijd 
van de "wederoprichting aller dingen" de bekering van Israël zal zijn (Deuteronomium 
30:1-3; Mattheüs 23:37, 39).


Het zal nu iedereen duidelijk zijn dat de prediking op de Pinksterdag en later (zolang alleen 
Israël het doel van de dienst der apostelen was), beoogde te bevestigen dat de Joden hun 
Messias hadden gedood, maar dat God Hem had opgewekt en dat zij zich moesten bekeren 
en in Hem geloven. Twee beloften werden gegeven als zij zich bekeerden, namelijk: 
vergeving van hun zonden en de wederkomst van hun Messias. Het eigenlijke doel van de 
prediking: berouw en bekering van het gehele volk, werd niet bereikt. Zoals de Heer had 
voorzegd in Lukas 19:11-14, zonden zijn burgers Hem gezanten na, zeggende: "Wij willen 
niet, dat deze koning over ons wordt". Zo werden dus slechts de enkelingen die geloofden, 
toegevoegd aan de Gemeente (Handelingen 2:47; 4:4).


Deel III - Gebeurtenissen in Judea vanaf de Pinksterdag  
tot de steniging van Stefanus                   Handelingen 3:1-7:60 

Deel IV - Het Evangelie breidt zich uit tot buiten Judea                 Handelingen 8:1-12:25 

Dit gedeelte vermeldt drie gebeurtenissen van enorm belang:  

• de prediking van Filippus;

• de bekering van Saulus;

• de vestiging van de gemeente te Antiochië.
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Hierbij merken we op:


1) Dat zodra het Evangelie buiten de Joodse grenzen treedt, de nadruk wordt gelegd op 
geloof (zoals in het Evangelie van Johannes), terwijl in Handelingen 2-7 de klemtoon ligt 
op de bekering. In Samaria, bij de kamerling en in het huisgezin van Cornelius, wordt 
aangedrongen op geloof in Hem, "Die als een lam ter slachting werd geleid" en "Die 
gehangen werd aan een hout". Het gaat nu niet zo zeer om een Koning als wel om een 
Verlosser.


2) Dat de Gemeente aanvankelijk geen haast maakte. Pas toen zij verstrooid werd, vatte zij 
de wereld-evangelisatie aan volgens het werkschema van Handelingen 1:8, d.w.z. geen 
enkel gebied waar het Evangelie nog niet was verkondigd, werd overgeslagen. De 
predikers gingen niet naar verre landen, voordat die van dichterbij het Evangelie hadden 
vernomen. Ook bleven zij niet talmen tot allen in een land bekeerd waren. Zij 
ondervonden dat het Evangelie "een reuk des levens ten leven" was, maar niet voor 
allen. Voor sommigen was het "een reuk des doods ten dode" (2 Korinthe 2:16).


Hoofddeel II - Van de vestiging van het Christendom in Antiochië  
tot het einde van Paulus' prediking; de Handelingen van Paulus    Handelingen 13-28 

In deze hoofdafdeling heeft de prediking van Paulus de overhand. Ongetwijfeld is hij in het 
Nieuwe Testament, behoudens de Heer Zelf, de belangrijkste man. Tot het begin van 
Paulus' optreden was Petrus de meest opvallende persoon, zowel in de Evangeliën als in 
Handelingen.


Het is van buitengewoon belang te constateren dat Paulus een rechtstreeks getuige is van 
Jezus Christus. Hij is bekeerd en tot apostel aangesteld door Christus Zelf. Hij heeft niets te 
danken aan hen die vóór hem al apostelen waren. Aan hem werden oorspronkelijke en 
eerste-handse openbaringen van de waarheid gegeven. Men is of onwetend, of men gelooft 
Paulus' eigen dikwijls herhaalde verzekeringen niet, als men beweert dat hij alleen maar een 
theoloog was. Daarmee reduceert men de feiten die in de Evangeliën vermeld worden tot 
een Paulinisch systeem.


Wellicht heeft Paulus de Evangeliën van Markus en Lukas gelezen, maar deze beide 
schrijvers waren maar helpers en ondergeschikten in Paulus' geweldige arbeid. Hij ontving 
zijn leer, zoals hij herhaaldelijk verklaart, door openbaring. Hij was Gods vertrouwensman 
volgens 1 Timotheüs 1:11 "het Evangelie ... dat mij is toevertrouwd". De waarheid die hij 
anderen leerde, had hij "ontvangen" (1 Korinthe 15:3); hij had het niet "van een mens 
ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus" (Galaten 1:12), en zij die 
vóór hem apostelen waren "hebben hem niets toegebracht" (Galaten 2:6). Wat hij ontvangen 
had, "sprak hij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest 
geleerd zijn" (1 Korinthe 2:13). Hij was bij uitstek de getuige van de opgevaren en 
verheerlijkte Christus.
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Petrus zag Hem een ogenblik in Zijn heerlijkheid op een berg in Israël, maar Paulus werd 
zelfs tot in de hemel opgenomen. Aan hem werd door Christus de leer van de Gemeente 
toevertrouwd, zoals Hij aan de getuigen van Zijn dood en opstanding de leer van het 
Koninkrijk toevertrouwde (Efeze 3:3-11). Hieruit volgt dat de geschriften van Paulus 
absoluut Goddelijk gezag hebben. Het zijn geen gevolgtrekkingen van een bekwame en 
geestelijk gezinde man, maar de toevoeging van de speciale leer betreffende de Gemeente 
aan de reeds geopenbaarde waarheid.


Een lid van het Lichaam van Christus zal in de Evangeliën tevergeefs zoeken naar aan-
wijzingen betreffende zijn positie, roeping en bestemming. Zoals Exodus en Leviticus door 
het machtige woord van de profeten bekrachtigd, onderricht gaven aan de mens onder de 
wet betreffende eredienst, wandel en werk, zo geven de toespraken van Paulus in 
Handelingen een duidelijk onderwijs aan de mens onder de genade. Zijn burgerschap is in 
de hemelen, waar hij ook zijn tehuis heeft (Filippenzen 3:20; 2 Korinthe 5:8). Hier beneden is 
hij een vreemdeling, zoals ook de Heere Jezus dat was. Hij houdt zich niet zozeer bezig met 
de geschiedenis van een Christus op aarde, als wel met de levende Christus in de hemel  
(2 Korinthe 5:16), met Wie hij verbonden is en van Wie hij een deel is. De leer van Paulus is 
dus het onderwijs dat Christus Zelf na Zijn hemelvaart geeft aan de Gemeente van deze 
bedeling.


Let wel: Nu moet u de gehele geschiedenis van Paulus tot aan Hoofddeel II nog eens in 
ogenschouw nemen:


1) Zijn vervolging van de Gemeente - Handelingen 7:58 tot 8:3; 26:9-11; 
1 Timotheüs 1:12-16.


2) Zijn bekering - Handelingen 9:1-18; 22:5-16; 26:12-23.

3) Zijn eerste prediking - Handelingen 9:20-25; Galaten 1:11-17.

4) Zijn eerste bezoek aan Jeruzalem - Handelingen 9:26-30.

5) Zijn optreden in Antiochië - Handelingen 11:25-30.


Hoofddeel II valt uiteen in de volgende onderdelen:


Deel I - De eerste zendingsreis van Paulus               Handelingen 13:1-14:28 

Wij merken nu op dat, terwijl de prediking nog steeds plaats heeft "eerst aan de Jood"  
(Romeinen 2:9, 10; Handelingen 13:46), deze toch niet is een oproep tot nationale bekering, 
zodat de Messias dadelijk kan wederkomen, zoals in Handelingen 3:19-21, maar de 
verkondiging van de blijde boodschap van het heil aan de enkeling door persoonlijk geloof 
in de gekruisigde en opgestane Verlosser (zie Handelingen 13:38, 39). Het resultaat van 
deze prediking was nergens, dat allen tot bekering kwamen, maar overal werden slechts 
sommigen behouden.
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Deel II - De apostelvergadering te Jeruzalem Handelingen 15:1-30 

Geen hoofdstuk van dit boek is van grotere betekenis dan dit. Het beschrijft het verijdelen 
van de eerste formele poging om wet en genade, d.i. Judaïsme en de Christelijke leer, te 
vermengen. De kracht van de Geest was voldoende om deze aanval af te slaan. Wat de 
besnijdenis en de andere rituele voorschriften betreft, was de terzijdezetting volkomen. 
Maar zelfs nog tijdens het leven van Paulus zijn wettischen erin geslaagd aan gelovigen de 
wet voor te schrijven als de hoogste levensstandaard voor de Christen. Tegen deze meer 
verfijnde vorm van wetsbetrachting schrijft Paulus later aan de Galaten. De "wet der tien 
geboden" is, evenals andere voorschriften in het Oude Testament, geschreven "tot onze 
lering" (Romeinen 15:4) en het is te begrijpen dat zij voor bekeerlingen, die nog niets weten 
van de Goddelijke dingen, "nuttig zijn tot lering in de gerechtigheid" (2 Timotheüs 3:16). 
Paulus verzet zich heftig tegen het binden van de Christen aan de wet als leefregel. In de 
vergadering te Jeruzalem ging het om rituele verordeningen en met name om de 
besnijdenis. Dit was de eerste vorm van het "zuurdeeg van de Farizeeën" (Mattheüs 16:11, 
12; 13:33). Het antwoord op de joods-christelijke bewering, dat aan het geloof iets moet 
worden toegevoegd als middel tot verlossing, luidt:


1) God had ook aan de heidenen de Heilige Geest gegeven zonder menselijke 
tussenkomst (Handelingen 10:44, 45) en


2) Hij had hun harten gereinigd door het geloof (15:7-10). Let op de prachtige en 
ootmoedige conclusie van Petrus: "Maar wij geloven, door de genade van den 
Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij."


3) Het derde antwoord komt van Paulus en Barnabas, die vertellen van de 
wonderen en tekenen, die de Heer onder de heidenen heeft gedaan.


Nu komt Jakobus aan het woord. De "wettischen" zijn tot zwijgen gebracht (vers 12) en 
kennelijk in grote verlegenheid. Immers al de profeten hebben toch de zegen voor de 
heidenen afhankelijk gesteld van de verheffing en de voorrang van Israël. En nu scheen het, 
dat God de heidenen had gezegend zonder oplegging van wettische voorschriften. Maar 
wat bleef er dan over van het getuigenis van de profeten? Jakobus lost deze moeilijkheid 
volkomen op. Jakobus wil aantonen dat al de Schriftplaatsen die de Farizeeën aanvoeren, 
wel juist zijn, maar niet van toepassing op deze tijd.


Het gaat hier helemaal niet over de door de profeten voorzegde zegen voor al de heidenen, 
maar over iets heel nieuws: God is van meet aan er op bedacht geweest "een volk voor Zijn 
Naam uít de heidenen te vergaderen". De geschiedenis van de christenheid van negentien 
eeuwen heeft aangetoond, hoe volkomen juist de uitspraak van Jakobus in vs. 14 de 
tegenwoordige bedeling beschrijft.


Waar het Evangelie ook gepredikt wordt, het zijn slechts enkelingen die tot geloof komen. 
Nergens bekeren zich allen. Jakobus gaat dan aantonen dat dit volstrekt niet in tegenspraak 
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is met wat de profeten hebben gesproken. Als het verzamelen uít de heidenen beëindigd 
wordt omdat het resultaat - de Gemeente - is voltooid, zal Christus wederkomen en ten 
uitvoer brengen wat de profeten voorts hebben voorzegd. Hij haalt dan een tekst aan uit 
Amos, die beknopter dan de andere profeten de volgorde van de gebeurtenissen aangeeft, 
namelijk:


1) "Na dezen zal Ik wederkeren, en

2) weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan 

verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.

3) Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over 

welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.  
 
Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend." (Handelingen 15:16-18; Amos 
9:11, 12)


Zo is het vijftiende hoofdstuk van Handelingen een van de voornaamste hoofdstukken van 
de Bijbel, dat u terdege moet bestuderen. Het bevat een gezaghebbende verklaring van de 
Heilige Geest (vs. 28), die de christenheid bevrijdt van godsdienstige ceremoniën en het 
geeft in de verklarende uiteenzetting van Jakobus het Goddelijk programma voor deze en 
de volgende bedeling. Daarom mogen wij dit Schriftgedeelte wel de sleutel noemen tot de 
onvervulde profetie. Er is geen onvervulde profetie in het Oude of Nieuwe Testament, die 
niet door dit Schriftgedeelte wordt verklaard.


1) De bedeling van de Gemeente ligt niet in het gezichtsveld van de 
oudtestamentische profeten. De kern van die bedeling is het uitroepen uit de 
heidenen van een volk voor Zijn Naam. Het is dus niet de bedeling van de 
algemene bekering.


2) Deze (onze) bedeling wordt gevolgd door het in vervulling gaan van al de oud-
testamentische beloften over een wereldwijde zegen in de volgorde zoals Amos 
die geeft:


c. De wederkomst des Heeren.

d. Het herstel van het huis van David.

e. Het bijeen vergaderen van het overblijfsel van Israël.

f. De bekering van de wereld.


De bedeling waarin wij leven is de bedeling van de Ecclesia, de vergadering van de 
uitgeroepenen.


N.B. Let er op dat in Handelingen 15:7 door Petrus wordt verklaard wat 
iedereen blijkt te weten, namelijk dat hij, Petrus - en dus niet Paulus - degene 
is door wie het Evangelie naar de heidenen is gegaan! 
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Deel III - De tweede Zendingsreis             Handelingen 15:36-18:22 

Dit deel van de Bijbel is vol leven en kracht en is van grote betekenis met betrekking tot de 
dienst van de Christen. De voornaamste punten zijn:


1) De dienst moet verricht worden in absolute onderwerping aan de Heilige Geest. Niets 
mag worden overgelaten aan eigen mening of wil. Dit oppertoezicht strekt zich uit tot in 
de kleinste bijzonderheden.


2) Op het pad van de dienst mag men "de dag der kleine dingen" niet veronachtzamen. 
Het Evangelie is in Europa heel klein begonnen (16:13-15).


OPMERKING

De toespraak van Paulus te Athene in hoofdstuk 17 vereist misschien een nadere toelichting 
bij vs. 28. Paulus wil twee dingen zeggen:


1) De eenheid van de mensheid, waardoor elk rassenonderscheid onbestaanbaar is voor 
God.


2) Dat wij moeten inzien, hoe dwaas het is te denken, dat een stomme hersenloze afgod 
aan God gelijk zou kunnen zijn. Wij zijn immers - zelfs volgens de heidense dichters - 
"van Gods geslacht".


Het woord "Vader" wordt hier niet gebruikt, want in de Schrift betekent "vader" meer dan 
schepper of bewerker. Het geslacht van God is geschapen met een geest, ziel en lichaam; 
met zedelijk besef, verstand en rede (logisch denken) begiftigd; in staat God te kennen en 
te vertrouwen. De (wedergeboren) kinderen van God hebben deel aan de Goddelijke natuur 
(2 Petrus 1:4). Door de natuurlijke geboorte zijn wij het weliswaar "geslacht van God", maar 
"uit de aarde, aards" (1 Korinthe 15:47); door wedergeboorte worden wij kinderen van God 
(Johannes 1:12, 13; 3:5, 6; 8:42; Galaten 3:26, enz.). Noch hier, noch elders in de Schrift 
wordt het "algemeen vaderschap van God" geleerd.


Deel IV - De derde Zendingsreis             Handelingen 18:23-19:20 

Misschien geeft het Schriftgedeelte in 19:1-6 enige moeilijkheid. Dit is wel aangevoerd als 
een bewijs dat iemand een wedergeboren gelovige kan zijn zonder de inwoning van de 
Heilige Geest. Als Paulus vraagt "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het 
geloof kwaamt?", dan brengt hun antwoord de ware stand van zaken aan het licht. Zij waren 
discipelen van Johannes de Doper, d.w.z. zij verwachtten de komst van de Messias en 
waren bereid in Hem te geloven, maar waren toch nog geen ware gelovigen. Na Paulus' 
onderricht deden zij de stap van Johannes tot Christus, zoals Andreas en de apostel 
Johannes al lang geleden hadden gedaan. Toen ontvingen zij de Geest. Deze Schriftplaats 
is niet in tegenspraak met Romeinen 8:9-14; 1 Korinthe 6:19, enz.
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Deel V - Begaat Paulus een misstap door eigenwilligheid?            Handelingen 19:21-40 

Paulus was (ooit) een Jood. In Romeinen 9 t/m 11 geeft hij in gloedvolle bewoordingen 
uiting aan zijn intense liefde voor Israël. Hij was bereid, om zo dat mocht baten, door een 
banvloek van Christus gescheiden te worden ten behoeve van zijn broeders naar het vlees.


De hevigste smart die zijn hart verscheurde, was wel de achterdocht van de Joodse 
Christenen en de tegenstand die zij boden aan het Evangelie, dat hem was toevertrouwd. 
Hij verlangde er naar tot hen te kunnen spreken en hen te verlossen van hun wetticisme, 
waardoor hun groei in Christus werd belemmerd. De brief aan de Hebreeën (die hij heeft 
geschreven, omdat hij hun vooroordeel kende tegen alles wat van hem kwam, zonder zijn 
naam te vermelden) was een poging om hen uit de dienst der schaduwen over te brengen 
naar de werkelijkheid. 


Nu heeft hij in de gemeente der heidenen een inzameling gehouden ten behoeve van de 
arme gelovigen in Jeruzalem en hij besloot het geld zelf daarheen te brengen (1 Korinthe  
16:1-4; 2 Korinthe 8:1-24; 9:1-5; Handelingen 24:17; Romeinen 15:25-31). Deze prachtige 
dienst van barmhartigheid, door de apostel aangemoedigd, toont wel duidelijk dat zijn hart, 
ondanks de tegenstand van de Judaïsten, niet verbitterd was. Maar deze dienst bracht hem 
naar een stad, die hem uitdrukkelijk geboden was te vermijden. Het strekt de apostel tot eer 
dat hij ons dit zelf meedeelt in Handelingen 22:17-21. Wij merken op, dat


1) Paulus ditmaal op eigen initiatief naar Jeruzalem gaat (zie 19:21; 20:22). Veel 
vertalingen hebben hier het woord "geest" met een kleine letter, omdat men 
vindt dat hier niet de Heilige Geest, maar Paulus' eigen geest wordt bedoeld.


2) Paulus krijgt steeds meer waarschuwingen (20:23; 21:4, 10, 11). Hiervan wordt 
met nadruk gezegd dat zij van de Heilige Geest kwamen. Paulus kon in volle 
ernst en overtuiging zeggen dat hij voor gevaren niet terugdeinsde en zelfs 
bereid was te sterven, maar wij zien hier, hoe een onzelfzuchtige en brandende 
ijver deze edele man, ondanks ernstige waarschuwingen, toch geleid wordt te 
handelen tegen een uitdrukkelijk bevel van Zijn Meester. Of toch niet?


Paulus is bepaald niet de eerste profeet wiens schijnbare ongehoorzaamheid of zondigheid 
door God gebruikt wordt om het één of het ander te demonstreren. De grote les van deze 
positie van Paulus is dat het Christendom, waarvoor hij als rolmodel fungeert, niets te 
zoeken heeft bij het Jodendom. Paulus wordt dan ook op last van de Joodse hogepriester 
gevangengenomen, waarna hij wegens levensgevaar werd gered door Claudius Lysias, de 
Romeinse bevelhebber, en als gevangene afgevoerd naar Cesarea. Nu volgden twee stille 
jaren van gevangenschap (24:27), maar nooit zijn Paulus' innerlijke vrede en geloofskracht 
zo uitgekomen, als in de rechtszittingen voor Felix, Festus en Agrippa, op de gevaarlijke 
zeereis naar Rome, alsook in zijn machtige dienst aldaar met mond en pen.
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Deel VI - Van Paulus' gevangenschap tot het einde  
van het verslag               Handelingen 22:1-28:31 

1. Bij de studie van dit Schriftgedeelte moet u de gehele tekst doorlezen als één verhaal en 
goed in u opnemen de volgorde van de gebeurtenissen, de plaatsen die vermeld worden 
en de chronologie van dit gedeelte van Paulus' leven.


2. U moet ook speciaal studie maken van de grote redevoeringen. De verschillende 
leerstellingen in Handelingen zullen in de vragen vanzelf naar voren komen.


3. Nadat Paulus in 28:25 en 26 heeft vastgesteld de verblinding en verharding der Joden, 
kondigt hij plechtig af: "Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen 
gezonden is, en dezelve zullen horen." Daarmee kondigt hij niet aan dat vanaf dat 
tijdstip het Evangelie gaat gepredikt worden aan de heidenen, want dit was in de 
voorgaande hoofdstukken reeds lang gebeurd. Vergelijk daarom ook Handelingen 13:46 
en 47. In werkelijkheid was deze uitspraak de samenvatting achteraf van zijn hele 
uiteenzetting van 28:23: Het Messiaanse Rijk niet geopenbaard bij de Joden, maar 
verborgen bij de heidenen in het algemeen, en in het bijzonder bij het overblijfsel uit de 
10 stammen van Israël. Zie in dit verband ook Mattheüs 21:43.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 62) 

1) Wat is het belangrijkste onderwerp van Handelingen?


2) Wat is de belangrijkste gebeurtenis die in Handelingen wordt vermeld?


3) Werkt Christus nog in Handelingen?


4) Is de Heilige Geest gekomen om het Koninkrijk op te richten?


5) Wat is de Gemeente?


6) Hoe is haar verhouding ten opzichte van het Koninkrijk?


7) Waar heeft Christus de sleutels van het Koninkrijk aan Petrus gegeven?


8) Welke twee personen treden het meest op de voorgrond in Handelingen?


9) Welke twee volgen hen in belangrijkheid?


10) Wanneer en ten behoeve van wie gebruikte Petrus voor het eerst de "sleutels"?


11) Welke gevolgen had de doop met de Heilige Geest voor de discipelen?


12) Welk effect had de prediking van de apostelen op ongelovigen?
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13) Wat is het bijzondere karakter van de prediking die leidde tot de bekering van 
Cornelius.


14) Vermeld uit het hoofd de vier belangrijkste gebeurtenissen vanaf het einde van 
hoofdstuk 7 tot het einde van hoofdstuk 11.


15) Als het Evangelie aan de heidenen gebracht wordt, komt de nadruk van de prediking 
anders te liggen. Leg dat uit.


16) Noem Schriftplaatsen die dit aantonen.


17) Wat was het Goddelijk plan voor de verkondiging van het Evangelie?


18) Vermeld uit het hoofd de redenen waarom aan de geschriften van Paulus volledig 
Goddelijk gezag kan worden toegekend.


19) Geef een korte schets van het leven van Paulus.


20) Geef in eigen woorden een verslag van de apostel-vergadering te Jeruzalem.


21) Geef uit het hoofd de volgorde der gebeurtenissen voor de huidige bedeling en het 
begin van de volgende in Handelingen 15.


22) Waar werd Paulus gevangen genomen?


23) Op welke beschuldiging?


24) Geef een overzicht van het leven van Paulus vanaf zijn gevangenneming tot het einde 
van Handelingen.


__________________________________________________________________________________


NOG ENIGE ALGEMENE VRAGEN OVER Les 58 t/m 62  

25) Hoeveel gelijkenissen worden in totaal in de Evangeliën vermeld?


26) Hoeveel wonderen worden in de Evangeliën vermeld?


27) Hoeveel wonderen worden in de Handelingen vermeld?


28) Hoeveel van de wonderen in de Evangeliën zijn door Jezus verricht?


29) Noem de namen van de personen die volgens de Evangeliën en Handelingen wonderen 
hebben gedaan.


30) Hoeveel gevallen van opstanding worden in de Evangeliën en de Handelingen vermeld?


31) Noem de namen van al de personen die in de Evangeliën en Handelingen vermeld 
worden.
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Les 63 - DE BRIEVEN EN DE OPENBARING 

A. INLEIDING 

De Brieven vormen in drie opzichten een apart gedeelte van het Woord van God.


1. door hun brief-vorm.

2. door hun terugblik op het kruis.

3. zij houden zich niet in de eerste plaats bezig met de Joden of de Heidenen, 

maar met een nieuwe groep in de mensheid, namelijk de Christenen.


I. NIET WET, MAAR GENADE 

Heel de Schrift, tot op Handelingen (behalve een paar korte hoofdstukken van de 
Evangeliën, die de opstanding en de hemelvaart beschrijven), ziet vooruit naar (de dood en 
opstanding van) de Messias en houdt zich primair bezig met Israël.


Wij moeten dan beginnen met te constateren dat - evenals de wetgeving gevolgd werd door 
een enorme uitbreiding van de geopenbaarde waarheid, bedoeld als uitleg van de wet en 
het bepalen van de verantwoordelijkheid van de mens onder de wet (namelijk het gehele 
Oude Testament, behalve Genesis) - zo ook het kruis gevolgd werd door een nieuwe grote 
uitbreiding van de Schrift met het doel de zegeningen en de verantwoordelijkheid van de 
mens onder de genade vast te stellen. Een verklaring van het kruis was zeker wel 
noodzakelijk.


II. DE OPENBARING VAN GEMEENTELIJKE WAARHEID 

Maar er is nog een reden waarom de Brieven zulk een rijkdom van waarheid openbaren. 
Tegen het einde van Zijn optreden heeft onze Heer heel kort aangeduid dat Hij iets geheel 
nieuws in het leven zou roepen, waarover het Oude Testament met geen woord rept, 
namelijk de Gemeente (Mattheüs 16:18). Verder gebruikt Hij dit woord Gemeente nog 
slechts eenmaal terloops in Mattheüs 18:17.


Hij heeft het niet nodig gevonden een beschrijving of een verklaring te geven hoe, wanneer 
of uit welk materiaal Hij Zijn Gemeente dacht te bouwen. Ook ontvouwde Hij niet in welke 
betrekking dit geestelijk bouwwerk zou staan tot Hem, tot Israël en de wereld. Toch was een 
verklaring van dit alles onontbeerlijk. Welnu, in de Brieven worden juist al deze dingen 
behandeld. De Brieven verklaren het werk van Jezus Christus in Zijn lijden en opstanding en 
zij ontwikkelen de leer over de Gemeente en vullen zo aan wat onze Heer in Zijn toespraken 
heeft verzwegen, maar in Zijn wonderen en tekenen heeft geïllustreerd!


In deze Boeken, met inbegrip van Handelingen en Openbaring, vinden wij de "vele dingen", 
waarvan de Heer zegt dat de discipelen die toen niet konden dragen, maar dat de Geest der 
Waarheid die zou verklaren (Johannes 16:12 en 13).
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Welnu, de Brieven en Openbaring geven als hun voornaamste onderwerp juist die waar-
heden, die noodzakelijk waren in verband met de volbrachte verlossing, met het scheppen 
van het nieuwe lichaam, de Gemeente, en met het overeenbrengen van dat nieuwe werk 
met de verbonden van God met Israël.


Bovendien wil Openbaring nog de verbinding aangeven die er is tussen de tegenwoordige 
bedeling en het Davidisch koninkrijk en de eeuwige toestand hierna. In de Brieven krijgt de 
Christen dus onderricht in de leer der genade en in de beginselen die zijn leven moeten 
beheersen als lid van de Gemeente, die het Lichaam van Christus is.


Het Oude Testament heeft in typen, verbonden en profetieën voorafschaduwingen 
gegeven van de "genade die ons geschied is" (1 Petrus 1:10), maar heeft nooit 
getracht die genade te definiëren of haar verhouding tot de wet vast te stellen. 

De Evangeliën geven een viervoudige blik op de Persoon van Christus


• als het Zaad van de verbonden met Abraham en David;	 (Mattheüs)

• als de Dienstknecht van Jehovah,	 (Markus)

• als de Zoon des mensen en	 (Lukas)

• als de Zoon van God.	 (Johannes)


Leerstellig beschouwd vormen zij een overgang van louter wet naar louter genade. In de 
Evangeliën krijgt de wet zijn hoogste, zijn strengste, ja dodelijkste toepassing. Geen 
natuurlijk mens kan tegenover de Bergrede staande blijven. 

Behalve deze verdediging en rechtvaardiging van de wet moeten de Evangeliën 
vanzelfsprekend sterk Joods gekleurd zijn, waar Christus immers voor de Joden "een 
dienaar der besnijdenis" was (Romeinen 15:8).


Maar het kruis was ook nabij en het onderwijs van Christus omtrent het persoonlijk heil was 
gebaseerd op het kruis en de verrijzenis als het einddoel van een volmaakte verlossing. Zijn 
aanbod van het eeuwige leven, alleen op voorwaarde van geloof, werd gedaan met het oog 
op Zijn naderende opstanding. Maar Hij is niet verder gegaan dan de grondslag te leggen 
van de leer der genade en de aankondiging van Zijn plan om Zijn Gemeente te bouwen. De 
kiem van alles wat wij in de Brieven zullen vinden, ligt wel in het onderricht van Jezus, maar 
de groei en de ontwikkeling van de plant werd overgelaten aan de dienst van de komende 
Trooster (Johannes 14:26; 15:26; 16:12-15).


III. DE POSITIE VAN DE APOSTEL PAULUS 

Vanzelfsprekend is Paulus de voornaamste schrijver. Zijn opleiding in de Joodse en Griekse 
wijsheid, zijn geboorte buiten Palestina en desondanks zijn streng godsdienstige opleiding 
in dat land, maakte hem tot een geschikt instrument van de opgestane Heer, enerzijds ter 
bevestiging van de onvervulde beloften aan Israël en anderzijds ter openbaring aan de 
gelovigen uit de Heidenen van hun positie in louter genade.
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Tot deze dienst werd hij geroepen door de opgestane en verheerlijkte Christus, zodat de 
geest van deze dienstknecht en getuige niet in beslag werd genomen door herinneringen 
aan de dag van zijn zwakheid, maar integendeel vervuld met een sterk bewustzijn van Zijn 
opstandingsmacht en heerlijkheid. Aldus door de stem van de Heer uit de hemel geroepen, 
heeft hij zijn onderwijs rechtstreeks van de Heer Zelf ontvangen (Galaten 1:15 tot 2:6; Efeze 
3:2-4; 2 Korinthe 12:1-4). Hij mocht de waarheid niet leren van de andere apostelen "van 
horen zeggen" of traditie, maar werd weggezonden naar Arabië, de leerschool van Mozes, 
waar hij rechtstreeks van de Heer die speciale waarheden ontving, die het onderwerp 
vormen van zijn aparte prediking (Galaten 1:1, 11,12, 16, 17; 2:6-9; 1 Korinthe 11:23;  
1 Thessalonicenzen 4:15; 1 Korinthe 15:3; Handelingen 26:16, 17, enz.).


De bijzondere prediking van Paulus echter heeft betrekking op de nieuwe groepering, de 
Gemeente. En dit speciale onderwerp wordt zeer breedvoerig uitgewerkt. Als wij de 
geschriften van Paulus niet hadden, zouden wij bijna niets weten over de Gemeente. Alleen 
door hem weten we dat de Gemeente een levend organisme is, een vitaal lichaam, in 
tegenstelling tot een organisatie of vereniging van personen. Een lichaam, waarvan Christus 
het Hoofd is en alle sedert de opstanding van Christus wedergeboren personen de leden 
zijn.


Vooral door hem weten wij dat de Gemeente het Lichaam is van Christus. Alleen door hem 
kennen wij de aard, het doel en de juiste opzet van de plaatselijke gemeenten als de 
openbaring van die éne algemene heilige christelijke kerk.


IV. VERSCHIL TUSSEN DE BRIEVEN VAN PAULUS EN DIE VAN DE ANDERE 
APOSTELEN 

Het zou niet goed zijn de geschriften van Paulus hoger te achten dan de rest van de Heilige 
Schrift, maar toch onderscheiden zij zich van de andere:


1. door hun omvang, en daardoor ook:

2. door hun inhoud,

3. door het enorme belang van de behandelde onderwerpen, en

4. door de aan de schrijver toevertrouwde uitzonderlijke openbaringen.


V. DE GROTE ONDERWERPEN 

De grote onderwerpen van de Brieven en Openbaring zijn:


1. De verlossing door Christus alleen door het geloof, d.w.z. op grond van genade 
ofwel onverdiende gunst.


2. De Gemeente als het levend Lichaam van de verrezen en verheerlijkte Christus 
in tegenstelling tot enerzijds de verlosten van alle voorbijgegane oudtestamen-
tische eeuwen, en anderzijds de verlosten in de toekomstige eeuwen.
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3. De Heilige Geest in Zijn verschillende diensten en verhouding tot dit lichaam en 
tot de gemeenten, alsook tot de afzonderlijke gelovigen.


4. De overeenkomst en samenhang van deze nieuwe bedeling met de beloften aan 
Israël als volk.


5. De wandel, dienst en toekomstige bestemming van deze Christenen, d.w.z. van 
de verlosten van deze bedeling.


6. Profetische uitspraken over het verloop en het einde van deze bedeling, over de 
volgende bedeling en over het begin van het leven in de nieuwe schepping.


7. En door dit alles heen bevat dit deel van de Bijbel ook nog veel interessant, 
leerzaam en treffend biografisch materiaal. Dikwijls komt de waarheid immers 
nog beter naar voren door menselijke ervaring dan door leerstellingen.


B. HOE MOETEN WIJ DE BRIEVEN BESTUDEREN? 

Houd u vooral in het oog dat deze geschriften Brieven zijn en geen opstellen of 
verhandelingen. Daarom moet u:


Ten eerste: de Brief aan één stuk doorlezen, alsof het een Brief is aan u persoonlijk of aan 
de plaatselijke gemeente gericht.


Ten tweede: lees hem daarna langzaam over en noteer de volgende bijzonderheden van de 
Brief:


1) De plaats waar de Brief geschreven is (indien vermeld).

2) De aanleiding tot het schrijven.

3) Aan wie de Brief gericht is.

4) Het algemene onderwerp van de Brief.


Bij dit voor de tweede keer lezen moet u de plaatsen en personen noteren die vermeld 
worden en nauwkeurig alle Schriftplaatsen nalezen die daarop betrekking hebben. 
Uitgezonderd natuurlijk namen als Jeruzalem, Petrus, Jakobus, enz., omdat die voldoende 
bekend zijn.
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Les 64 - DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Thessalonica, in de apostolische eeuw een stad van grote politieke en commerciële 
betekenis, werd door Paulus bezocht op zijn tweede zendingsreis in het jaar 52 of 53, dus 
22 of 23 jaar ná de kruisiging. Hierbij moet u lezen Handelingen 16 en 17.


De voornaamste plaatsen die Paulus op deze buitengewoon spannende reis bezocht, zijn: 
Filippi, waar een gemeente gevestigd werd, en waar Paulus "smaadheid aangedaan 
werd" (1 Thessalonicenzen 2:2); Amphipolis en Apollonia, die hij voorbij reisde en 
Thessalonica. De gehele afstand tussen Filippi en Thessalonica bedroeg ongeveer 180 
kilometer, zodat alleen het reizen wel vier dagen in beslag genomen zal hebben. De 
erbarmelijke gezondheidstoestand van Paulus na de mishandeling in Filippi moeten we niet 
vergeten. Zijn rug moet nog één en al wonden geweest zijn, toen hij in Thessalonica 
aankwam. Uit het geschiedverhaal blijkt dat hij daar niet langer dan 4 weken is gebleven.


Uit Handelingen 16 en de aanduidingen in de twee Thessalonicenzen-brieven kunnen wij 
opmaken dat Paulus en Silas dadelijk werk gezocht hebben voor hun eigen levensonder-
houd. Het moet een heel zwaar werk geweest zijn. Maar behalve deze zware dagelijkse 
arbeid, heeft de apostel op ieder van de drie sabbatten tijdens zijn verblijf daar in de 
synagoge gesproken en heeft hij bovendien nog tijd gevonden om aan de pasbekeerden 
een rijke boodschap te brengen. Wat een verbazingwekkende ijver!


In Handelingen 17 vinden wij het resultaat van zijn Evangelie-arbeid aldaar. Er werd een 
gemeente gevormd uit enkele bekeerde Joden en een vrij groot aantal Griekse proselieten, 
waaronder enige vooraanstaande vrouwen van beide volken. Als gewoonlijk volgde nu een 
vervolging door de Joden, en Paulus gaat door naar Berea en Athene (1 Thessalonicenzen 
1:6; 2:14; 3:3, 4). Als de apostel in Athene van de vervolging hoort, is hij één en al bezorgd-
heid voor hen en zendt hij Timotheüs om hen te dienen en te troosten (1 Thessalonicenzen 
3:1-3). De terugkomst van Timotheüs, met zulke goede berichten, was de aanleiding tot het 
schrijven van deze Brief. Als afzenders worden genoemd: Paulus, Silvanus (d.i. Silas) en 
Timotheüs. Deze eerste Brief heeft dus een drievoudig doel:


1) Om de jong-bekeerden te bevestigen in de grondwaarheden, die de apostel 
hen reeds had voorgehouden (1:1 tot 2:20). (2) 


2) Om hen te vermanen voort te gaan in heiligmaking (3:1-4:12).

3) Om hen te troosten in het verlies van sommigen die reeds waren ontslapen 

(4:1-5:28).


De apostel heeft de gewoonte om de onderwerpen die hij in zijn Brief behandelt in verband 
te brengen met de wederkomst van Christus. U zult zich wel herinneren dat dit ook de 
methode was van onze Heer in Zijn latere onderwijs, zoals in Mattheüs 24 en 25, waar de 
steeds te verwachten wederkomst, waarvan het tijdstip verborgen blijkt, de grondslag vormt 
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van Zijn waarschuwingen en vermaningen. Het gehele Christelijke leven moet, volgens zijn 
laatste toespraken, afgestemd zijn op de verwachting van Zijn plotselinge wederkomst.


De ware dienstknecht moet ijverig bezig zijn, omdat hem een bijzondere zegen is toege-
zegd: "Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende"  
(Mattheüs 24:46). De slechte dienstknecht zegt: "Mijn heer blijft uit". Allen moeten wakende 
zijn om de Heer te ontvangen. Maar of de komst van de Heer aanstaande was of niet, het 
blijft waar dat de gelovige van deze bedeling zijn loon of kroon pas zal ontvangen ter 
gelegenheid van de "opname van de Gemeente" en de daarbij horende "openbaring voor de 
rechterstoel van Christus." Met het uitzicht op dat loon wordt de gelovige daarom 
opgeroepen tot heiligmaking (1 Thessalonicenzen 3:13; 4:3).


II. INDELING VAN DE BRIEF 

De wederkomst van Christus wordt vanuit vijf aspecten belicht:


1. De wederkomst en de verwachting van de gelovige	 1 Thessalonicenzen 1

2. De wederkomst en het loon voor de gelovige	 1 Thessalonicenzen 2

3. De wederkomst en de heiligmaking van de gelovige	 1 Thessalonicenzen 3:1-4:12

4. De wederkomst en de verheerlijking van de gelovige	 1 Thessalonicenzen 4:13-18

5. De wederkomst en de ongelovige wereld	 1 Thessalonicenzen 5


Maar er is ook een andere verdeling mogelijk:


1. De ware gemeente	 1 Thessalonicenzen 1

2. De ware dienstknecht	 1 Thessalonicenzen 2

3. De ware broeder	 1 Thessalonicenzen 3

4. De ware wandel	 1 Thessalonicenzen 4, 5


III. DE OPNAME VAN DE GEMEENTE 

Deze uitdrukking is uitsluitend ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4:17. Maar wie bereid is te 
aanvaarden dat de "mannelijke Zoon" uit Openbaring 12:5 eveneens de Gemeente 
voorstelt, vindt dit woord ("harpazo") daar ook terug, waar het vertaald is met "wegrukken". 
Het woord heeft de betekenis van "met kracht wegnemen" (Duits: Entrúckung, Engels: 
Rapture; zie ook Jesaja 57:1 "wegrapen"). Het is daarom een geschikte term ter aanduiding 
van de wegneming van alle nog levende gelovigen van de aarde, om vervolgens samen met 
de reeds ontslapen gelovigen van deze bedeling deel te hebben aan wat genoemd wordt de 
"zoonstelling". Het betreft de ultieme aanstelling van de Gemeente - en dus de leden 
daarvan - in de hemelse positie van Zonen Gods. Zij ontvangen een verheerlijkt lichaam en 
hun beloning.


Dit zijn onbegrijpelijke zaken voor allen die moeite hebben met de uitzonderlijke positie van 
"de Gemeente van Eerstgeborenen" (Hebreeën 12:23) uit onze periode van de heils-
geschiedenis. Als men die hemelse roeping van de Gemeente wél kent, wordt het vanzelf-
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sprekend dat ooit de Gemeente niet alleen gestorven, begraven en opgewekt is met 
Christus (Romeinen 6; Efeze 2), maar ook met Christus niet slechts geestelijk (Efeze 2), 
maar ook lichamelijk gezet zal worden in de hemel. Daar ligt immers de toekomstige 
roeping en erfenis van de Gemeente! (1 Petrus 1:3, 4; 1 Korinthe 15:50, 51; Romeinen 8:23)


Zonder op allerlei slecht gefundeerde opvattingen in te gaan, zullen wij hier de woorden van 
1 Thessalonicenzen 4:15 tot 18 eenvoudig toelichten.


Vs.15 Gezien vanuit Bijbels, historisch, oudtestamentisch perspectief, bestaat het idee dat 
men bevoorrecht is als men leeft tot in de dagen van de toekomst (= "paroussia", nl. 
"aanwezigheid") van Christus. Dat kan natuurlijk alleen maar als men de komst van Christus 
verwacht ,ten einde Zijn Koninkrijk op aarde te openbaren, vér vóór de "jongste dag". De 
jongste dag betreft immers alle mensen die ooit geleefd hebben, zonder onderscheid. In dit 
vers schrijft Paulus dat de toekomstverwachting van de Gemeente er toch wat anders 
uitziet.


Vs.16 "De Heer Zelf zal ... nederdalen." Op grond van de oudtestamentische profetieën 
kennen wij ook de gelegenheid: Aan het einde van de 70 weken van Daniël, ter gelegenheid 
van de verwoesting van Jeruzalem, wanneer de Heer Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg 
(Zacharia 14:1-4), enzovoorts. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan.


"Met de stem des aartsengels" verwijst eveneens naar deze gebeurtenis. Hoewel het woord 
"aartsengel" (archangel) in het Oude Testament niet wordt gebruikt, leren wij in het Nieuwe 
Testament dat het de aanduiding is van Michaël uit Daniël 12:1, Wiens optreden gepaard 
gaat met de Grote Verdrukking, die leidt tot de verlossing van Daniëls volk. En dat zou zijn 
ná de genoemde 70 weken. (Dat Michaël en Zijn engelen een uitbeelding zijn van christus en 
de Gemeente, laten wij hier buiten beschouwing en bespreken wij op een andere plaats.)


Maar voordat de Heer Zelf zal nederdalen zullen


	 Eerst... 	 opstaan, degenen die in Christus ontslapen zijn.

Vs. 17	 Daarna... 	 zullen wij, de levend overgeblevenen,

	 Vervolgens.. 	 gezamenlijk worden opgenomen (met kracht 

	 	 weggenomen); (vgl. Filippenzen 3:21)

	 den Heere tegemoet


... om dan vervolgens met Hem te worden geopenbaard in heerlijkheid. Dus om deel te 
hebben aan de wederkomst van Christus. Want de Heer zou komen (nederdalen) met zijn 
heiligen. Want "wanneer Christus zal geopenbaard worden, Die ons leven is", dan zullen 
ook wij "met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid" (Kolossenzen 3:4).


"Opgenomen worden in de wolken" refereert aan Daniël 7:13, waar wordt aangekondigd de 
komst van de Zoon des Mensen op "de wolken des hemels". En van de Gemeente lezen wij 
dat die "Hem tegemoet" gaat "in de wolken". Uiteraard om met Hem deel te hebben aan 
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Zijn wederkomst. Vergelijk ook Handelingen 1:9 de wolk, vs.11 alzo wederkomen, vs.12 de 
Olijfberg.


Voor de betekenis van "tegemoet gaan", leze men Handelingen 28:15, 16: Paulus was 
onderweg naar Rome, terwijl enkele broeders hem tegemoet kwamen om vervolgens met 
hem (terug!) naar Rome te reizen. Ook in de andere twee Schriftplaatsen waar dit woord 
("apantesis") wordt gebruikt is het vertaald met "tegemoet" (Mattheüs 25:1, 6).


Vs.18 Behoeft nu geen enkele toelichting meer.


En wellicht ten overvloede: Waar wij 4 verzen verder (1 Thessalonicenzen 5:3) een duidelijke 
verwijzing vinden naar de 70-ste week van Daniël 9, moet toch duidelijk zijn dat de apostel 
hier wel degelijk het nederdalen van de Heer aan het einde van deze periode op het oog 
heeft.


Maar zoals uiteengezet: de Gemeente gaat Hem vóór die tijd tegemoet. Dat dat zal 
gebeuren vóór die 70-ste week moet worden geconstateerd op andere gronden dan deze 
verzen.


Bovendien zou duidelijk moeten zijn dat de Heer niet de Gemeente tegemoet komt - of 
komt halen - in de lucht, maar dat de Gemeente Hém tegemoet zal gaan.


Wellicht zijn dit voor u onbekende zaken, maar bedenk dat de leer van een wederkomst van 
Christus om hier op aarde alsnog te zitten "op de troon van Zijn Vader David" algemeen 
wordt beschouwd als een dwaalleer! Alles rond dit onderwerp wordt dus systematisch 
bestreden en blijft daarom verwarrend en onbekend.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 64) 

4) Door wie werd de gemeente te Thessalonica gesticht?


5) Uit welke groepen van mensen bestond zij?


6) Onder welke omstandigheden?


7) Hoe lang is de stichter in Thessalonica gebleven?


8) Hoe lang na zijn vertrek werd de Brief geschreven?


9) Welke omstandigheden gaven aanleiding tot het schrijven?


10) Schrijf uit het hoofd de eerste analyse op. Ook de tweede analyse.


11) Noteer de namen van God in deze Brief en het aantal malen dat zij voorkomen.
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12) In welke verhouding wordt God het meest voorgesteld?


13) Som de leerstellingen op die in de Brief vermeld worden.


14) Is zekerheid een begerenswaardig bezit of niet?


15) Welke zeven elementen karakteriseren de ware gemeente in hoofdstuk 1?


16) Waren er ambten of een voorganger in de gemeente toen Paulus de Brief schreef?


17) Wie heeft hen dan "aan het werk" gezet?


18) Welk belangrijk werk van Jezus wordt in hoofdstuk 1 vermeld?


19) Vanwaar de blijdschap van de Thessalonicenzen?


20) Zoek in hoofdstuk 2 zeven belangrijke karaktertrekken van de ware dienstknecht van 
Jezus Christus.


21) Wat wordt er gezegd van de satan?


22) Wat is het verschil tussen het werk van een herder "als een voedster" en "als een 
vader"?


23) Wat wordt er gezegd over het loon van de getrouwe dienstknecht van Jezus Christus?


24) Verzamel uit de hele Brief de dingen die de wandel van de gelovige karakteriseren?


25) Hoeveel keren worden in deze Brief de Geboden genoemd in verband met de wandel 
van de gelovige?


26) Geef uit hoofdstuk 3 de kenmerken van de ware broeder.


27) Waarom was het een beproeving voor Paulus te Athene achter te blijven?


28) Ging Paulus' voornaamste zorg uit naar de goede werken van de Thessalonicenzen?


29) Hoe dikwijls wordt het woord "geloof" genoemd in hoofdstuk 3?


30) En hoeveel keer in de gehele Brief?


31) Uit welke oorzaken vreesde Paulus gevaar voor het geloof van de Thessalonicenzen?


32) Welke zegen, behalve het geloof, bidt de apostel hen toe?


33) Wat wordt in hoofdstuk 4 gezegd betreffende de "wil van God" voor de gelovigen?


34) Schrijf op wat de Brief zegt over de Heilige Geest.


35) Hoe wordt de gelovigen geleerd lief te hebben?


36) Wat wordt gezegd over het werken met de handen?
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37) Hoe wordt de dood genoemd in hoofdstuk 4?


38) Op welk gezag baseert Paulus zijn leer over de wederkomst?


39) Wat is de eerste gebeurtenis in verband met Zijn wederkomst?


40) Wat is de tweede gebeurtenis?


41) Wat de derde?


42) Is dit een algemene opstanding van gelovigen en ongelovigen?


43) Wat wordt gezegd over de eeuwige toestand van de gelovigen?


44) Welke profetische periode volgt er op de opstanding en de opname van de Gemeente?


45) Stelt de apostel een datum vast voor de komst van de Dag des Heeren?


46) Zal die dag komen in een tijd van algemene angst en verwachting?


47) Welke uitwerking zal deze dag hebben op de ongelovige wereld?


48) Zullen de christenen door die dag overvallen worden?


49) Waar zullen de christenen zijn op die dag?


50) Wat moet daarom nu onze houding en ons gedrag zijn?


51) Welke zonde tegen de Geest zouden wij niet begaan?


52) Welk gedeelte van hoofdstuk 5 verklaart de drievoudige natuur van de mens?


53) Zijn "geest" en "ziel" hetzelfde?


54) Is heiliging een menselijk of een goddelijk werk?


55) Wat zegt de apostel over de oorsprong en de autoriteit van de waarheid die hij 
verkondigd heeft (hoofdstuk 2)?


56) Wat wordt er bepaald betreffende de juiste houding van een gemeente ten aanzien van 
haar herders en leraars? 


57) Is dit alleen maar een kwestie van bewondering en partijgenootschap?
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Les 65 - DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Deze Brief is blijkbaar dadelijk na de eerste geschreven. De aanleiding daartoe is 
waarschijnlijk het verslag geweest van de brenger van de eerste Brief. In elk geval moet de 
apostel bericht hebben gekregen dat de gelovigen in Thessalonica "bewogen" en 
"verschrikt" werden door bedriegers, die beweerden dat de "Dag des Heeren" reeds was 
ingegaan. Nu moet het ons in de eerste plaats volkomen duidelijk zijn, wat de moeilijkheid 
was bij deze gelovigen. Die moeilijkheid wordt beschreven in hoofdstuk 2:1 en 2: 


"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze 
toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, 
noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de 
dag van Christus aanstaande ware." 


(Zie ook 1 Thessalonicenzen 4:15-18 en 1 Thessalonicenzen 5:1-4). Meer correct en tevens 
duidelijker is hier de vertaling van het N.B.G.: "... alsof de Dag des Heeren al aanbrak".


De moeilijkheid was nu, dat zij vreesden dat de Dag des Heeren reeds was aangebroken, 
terwijl Paulus hun had geleerd dat zij daarvoor gespaard zouden worden door de opname 
van de Gemeente. Zij "verloren hun bezinning" door de onzekerheid of zij tot Christus 
zouden worden opgenomen vóór de Dag des Heeren, omdat valse leraars hen wilden doen 
geloven dat die dag reeds was aangebroken. 


Het schijnt dat de valse leraars in hun ijver om de gelovigen tot hun standpunt over te 
halen, zelfs niet schroomden om een valse brief van Paulus te schrijven (2:2). Hier zien wij 
duidelijk de werkwijze van "de vader der leugen". Natuurlijk heeft de satan een speciale 
afschuw van de leerstellingen van 1 Thessalonicenzen 4:14-18; daarom zal hij óf proberen 
dat de hele leer verworpen wordt, óf zoals bij de Thessalonicenzen, proberen de gelovigen 
in de war te brengen, zodat zij hun blijdschap verliezen door hun wijs te maken dat de 
verschrikkingen van de Dag des Heeren aan de opname moeten voorafgaan.


Deze tweede Brief wil voorts twee gebeurtenissen rond de wederkomst des Heeren verkla-
ren; namelijk de opname van de Gemeente die Hem "tegemoet" gaat, en later Zijn komst 
mét de Zijnen op de aarde. In de eerste Brief heeft de apostel de eerste gebeurtenis 
uiteengezet en in de tweede Brief houdt hij zich bezig met de tweede.


II. INDELING VAN DE TWEEDE BRIEF 

1. Groeten	 2 Thessalonicenzen 1:1, 2

2. Troost	 2 Thessalonicenzen 1:8-12

3. Lering	 2 Thessalonicenzen 2:1-12

4. Vermaning en apostolische geboden	 2 Thessalonicenzen 2:13-3:15

5. Zegenbede en eigenhandige ondertekening	 2 Thessalonicenzen 3:16-18
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N.B. De punten 1, 2, 4 en 5 zullen bij de vragen aan de orde komen. De werkelijke 
moeilijkheid ligt in punt 3, en daarop willen wij hieronder nader ingaan.


II. COMMENTAAR BIJ HET TWEEDE HOOFDSTUK 

Ten eerste wil de apostel in dit Schriftgedeelte duidelijk onderscheid maken tussen 
enerzijds "de komst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem" en 
anderzijds "de Dag des Heeren" (vs.1, 2). De Statenvertaling heeft daar ten onrechte "dag 
van Christus".


Ten tweede herinnert hij de Thessalonicenzen eraan dat hij, toen hij nog bij hen was, hun de 
tekenen heeft geleerd die aan de Dag des Heeren zullen voorafgaan, namelijk:


1. De grote afval (vs. 3; 1 Timotheüs 4:1, 2; 2 Timotheüs 3:1-5; 4:3, 4) en in verband 
daarmee


2. De openbaring van "de mens der wetteloosheid" of "de wetteloze" (vs. 3, 4; Daniël 
7:8, 20, 21; 8:9-25; 9:26, 27; 11:21; Openbaring 13:11-18; Mattheüs 24:15).


Ten derde leert hij dat er reeds in de apostolische tijd een verborgen werking was van de 
wetteloosheid. Deze wordt echter beperkt door iets of iemand (de Heilige Geest, de 
Gemeente), die de openbaring van de mens der wetteloosheid tegenhoudt, totdat die 
Wederhouder, wordt weggenomen (1 Thessalonicenzen 4:16-18). Zo komen wij dan tot de 
volgende dingen:


1. De werking van "de verborgenheid der wetteloosheid ("anomia")" zal voortduren tot 
het einde van onze bedeling. De officiële Kerk zal grotendeels afvallig worden.


2. De opname van de Gemeente en onze "vereniging" met Hem. Daarmee wordt de 
"wederhouder" weggedaan.


3. De grote verdrukking. De nabijheid van de Dag des Heeren wordt aangekondigd 
door:

a. enorme afval van God.

b. de openbaring van de mens der wetteloosheid (dan zal de grote 

verdrukking plaats hebben, zie Mattheüs 24:15-20). Vs. 9-12 van dit 
hoofdstuk geven de gevolgen aan van de "bedrieglijke wonderen" van de 
wetteloze. De ongelovige wereld wilde de Man Gods niet hebben, nu 
moeten zij de man van de satan aanvaarden.


4. De openbaring of verschijning in heerlijkheid van de Heere Jezus met de heiligen 
en de engelen en de vernietiging van de mens der wetteloosheid, de valse profeet, 
de antichrist.
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 65) 

1) Welke broeders waren bij Paulus, toen deze tweede Brief werd geschreven?


2) Welke boodschap zonden de Vader en de Heere Jezus aan de bezorgde 
Thessalonicenzen?


3) Waarvoor dankte Paulus?


4) Zijn moeilijkheden een verhindering voor het geestelijk leven?


5) Is de komst van Christus, zoals die beschreven wordt in hoofdstuk 1:7-10, wel dezelfde 
als die beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:15-18?


6) Waarom bidt Paulus in hoofdstuk 1?


7) Wat is blijkens 2:2 de oorzaak van de verontrusting van de Thessalonicenzen?


8) Waarom "werden zij bewogen en verschrikt" door de veronderstelling dat de Dag des 
Heeren reeds was aangebroken?


9) Is er verschil tussen de komst des Heeren, zoals die vermeld wordt in 2:1 en die in vs.8


10) Wat moet voorafgaan aan de Dag des Heeren?


11) Wat zal de mens der wetteloosheid doen?


12) In welke bewoordingen en waar heeft de Heere Jezus gezinspeeld op het optreden van 
deze mens?


13) Wat heeft de Heere Jezus gezegd, dat er zal gebeuren na de openbaring van de mens 
der wetteloosheid?


14) Wat "werkte" al toen de Brief geschreven werd?


15) Waarom zijn de grote afval en de mens der wetteloosheid niet onmiddellijk verschenen?


16) Beschrijft hoofdstuk 2 de bekering van de wereld vóór de wederkomst des Heeren?


17) Wat gebeurt er met de ware Gemeente als Jezus komt?


18) Wat met de zogenaamde Kerk?


19) Wat met de ongelovige wereld?


20) Wat met de mens der wetteloosheid?


21) Wat is de onvermijdelijke straf voor de weigering de Waarheid te geloven?


22) Wat wordt in de tweede Brief gezegd over de satan? En wat over de Geest?


23) Welk instrument gebruikt de Geest voor Zijn werk?
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24) Wat moeten de lezers van deze Brief "houden"?


25) Voor welke dingen vraagt de apostel hen te bidden?


26) Welke twee gebreken kenmerkt Paulus als "ongeregeld"?


27) Wat moeten de gemeenten met zulke mensen doen?


28) Is er een aanduiding dat de "ongeregelden", van vs. 7-11 (hoofdstuk 3), "ijdele dingen" 
deden, omdat zij de spoedige komst van Christus verwachtten?


29) Hoe moeten de gelovigen staan tegenover hen die het onderricht van deze Brief 
verwerpen?


30) Geef de volgorde aan van de gebeurtenissen die in deze beide Brieven profetisch 
worden vermeld.


31) Geef een lijst van de leerstellingen die in de tweede Brief worden vermeld.


32) Welke waarheden worden naar voren gebracht die niet worden vermeld in de eerste 
Brief?


33) Welke waarheden die in de eerste Brief worden belicht, worden in de tweede Brief 
toegevoegd of verklaard?
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Les 66 - DE EERSTE BRIEF AAN DE KORINTHIËRS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Wij moeten nu de volgorde van de reizen van Paulus goed in het oog houden. U herinnert 
zich natuurlijk dat de apostel van Thessalonica naar Berea is gegaan en van Berea naar 
Athene (Handelingen 17). Timotheüs en Silas bleven een korte tijd achter in Berea, tot 
Paulus hen riep om zich bij hem te voegen in Athene. Hier ontving hij het bericht over de 
zorgen van de Thessalonicenzen en Timotheüs werd daarheen gezonden om hen te 
troosten en om verslag uit te brengen over hun toestand. Silas werd ook naar Macedonië 
gezonden. Deze beide broeders hebben zich in Korinthe weer bij Paulus gevoegd, waar de 
apostel naar toe was gegaan na de merkwaardige gebeurtenissen in Athene (Handelingen 
17:16-34). Van Korinthe uit schreef Paulus de twee Brieven aan de Thessalonicenzen.


Korinthe was een belangrijke welvarende en weelderige stad, maar zelfs in dit schaam-
teloze land berucht om zijn losbandigheid. Hier bleef de apostel "een jaar en zes maanden, 
lerende onder hen het Woord Gods" (Handelingen 18:11). Zoals hij gewend was, verdiende 
hij de kost met zijn dagelijks werk als tentenmaker. Eerst sprak hij in de synagoge, maar 
toen zijn prediking de woede en tegenstand van de Joden had opgewekt, belegde hij zijn 
samenkomsten in het huis van een bekeerling dichtbij de synagoge. De onverschilligheid 
van de stadhouder Gallio verijdelde een poging van de Joden om het Romeinse gezag 
tegen Paulus en zijn bekeerlingen op te zetten. Daarna vertrok Paulus uit Korinthe en ging 
naar Efeze, Caesarea, Jeruzalem en Antiochië. Vervolgens ging hij al de gemeenten in 
Galatië en Phrygië opnieuw bezoeken. Daarna keerde hij terug naar Efeze, waar hij drie jaar 
verbleef.


Uit 2 Korinthe 12:14, 21 en 13:1 mogen wij opmaken dat de apostel een tweede keer in 
Korinthe is geweest, in de tijd tussen zijn eerste bezoek en het schrijven van de twee 
Brieven aan die gemeente. In Handelingen 18 wordt dit bezoek echter niet vermeld. Uit 
Handelingen 18:27; 1 Korinthe 1:12 en 3:4-6 blijkt dat ook Apollos en Petrus die gemeente 
hebben bezocht.


De vleselijkheid van de Korinthische gemeente openbaart zich in het feit dat zij, in plaats 
van deze mannen te aanvaarden als medewerkers van, in twee partijen werden verdeeld, 
die ieder hun uitverkoren leraar hadden. In Korinthe zowel als elders waar Paulus werkte, 
werd veel kwaad gesticht door Judaïstische leraars, die beweerden dat Paulus geen apostel 
was, en dat gelovigen onder de wet dienden te leven. Door een onverantwoordelijk gebruik 
van aanbevelingsbrieven van Petrus en Jakobus deden zij zich voor als vertegenwoordigers 
van deze apostelen, aan wie zij een hoger gezag toekenden dan aan Paulus, omdat zij bij 
de Heer waren geweest tijdens Zijn omwandeling op aarde.


Dit korte bezoek heeft blijkbaar niet de gewenste uitwerking gehad in Korinthe en daarom 
schreef de apostel een brief, die niet bewaard is gebleven, waarin hij de gemeente berispt 
wegens onzedelijkheid. Waarschijnlijk heeft dit schrijven een brief van de gemeente 
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uitgelokt met vragen betreffende de verhouding tussen mannen en Vrouwen (1 Korinthe 7:1) 
en over het eten van vlees, dat aan de heidense afgoden gewijd was. Deze vraag-brief uit 
Korinthe, samen met berichten "uit het huisgezin van Chloë" over de groeiende verdeeld-
heid en de voortdurende twisten in de gemeente, gaven aanleiding tot het schrijven van de 
eerste Brief.


Voordat u nu aan de studie van de Brief gaat beginnen, moet u eerst de Brief doorlezen en 
daarbij nauwkeurig opschrijven wat er in de Korinthische gemeente wordt geprezen, wat 
wordt afgekeurd en waarover de gemeente nodig moet worden onderricht. Dit zal u een 
duidelijk inzicht geven in de toestand van de gemeente. U zult dan zien dat er ondanks het 
lage peil van het geestelijk en morele leven toch een grote geloofskracht aanwezig was. 
Hun ernstige fouten waren:


1. Verdeeldheid 

Die was niet te wijten aan ketterijen. De mannen, wier namen deze partijen hadden aan-
genomen - Apollos, Kefas (Petrus), Paulus - waren de vooraanstaande leraars van de 
gemeente van Christus, en wat de leer aangaat volkomen in harmonie met elkaar (2 Petrus 
3:15, 16; Galaten 2:9; 1 Korinthe 16:12). Ook had deze verdeeldheid niets van doen met een 
streven van deze mannen naar het hoogste leiderschap. Zij was alleen te wijten aan de 
vleselijkheid van de wispelturige Korinthiërs. Als alle echte Grieken hielden zij van 
filosofische redeneringen en haarkloverijen. Bovendien hadden zij een overdreven 
bewondering voor "wijsheid" en voor persoonlijke leiders.


Apollos, een man uit Alexandrië, in Griekse scholen getraind in filosofie en welsprekendheid 
en bovendien "machtig" in de Schriften, moest wel veel bewonderaars trekken in een 
gemeente als die te Korinthe. Petrus, streng, menselijk, broederlijk en vurig van aard en 
bovendien heel bijzonder vanwege zijn langdurige, intieme, persoonlijke omgang met Jezus, 
heeft vele anderen aangetrokken. Anderen waren Paulus in het bijzonder dierbaar als hun 
geestelijke vader en ook om zijn buitengewone gaven.


2. Onzedelijkheid 

Deze is te verklaren uit het feit dat zij waren voortgekomen uit een diepverdorven samen-
leving. Korinthe was het middelpunt van de verering van Venus. Eén van de tempels had 
1000 priesteressen, die gewone prostituées waren. Onzedelijkheid behoorde daar bij de 
godsdienst!


3. Ongeregeldheid in werk en godsdienst! 

Oorzaak: een kinderlijk behagen in "spreken in tongen" en andere "opvallende" gaven. 
Bovendien is de rusteloze Griekse aard: zinnelijk, aanmatigend, schreeuwerig en twistziek.


4. Kwestie betreffende het apostelschap van Paulus 

Deze werd naar voren gebracht door de Judaïstische dwepers, die zeiden dat ze door 
Petrus en Jakobus waren uitgezonden, en die hun apostelschap verre verheven achtten 
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boven dat van Paulus, omdat zij bij de Heer waren geweest, toen Hij op aarde was. Paulus 
verdedigde zijn ambt (niet zichzelf) tegen deze beweringen, omdat ook hij was geroepen en 
aangesteld door de Heer persoonlijk.


Zonder de geschriften van Paulus zouden wij trouwens bijna niets weten van Gods doel in 
deze tijd, namelijk het bijeenroepen van de Gemeente, haar verhouding tot de wereld, haar 
getuigenis, wandel, dienst en bestemming. Het was noodzakelijk, dat de Goddelijke 
afkomst van deze wonderbare openbaringen buiten enige twijfel vast kwam te staan.


II. INDELING VAN DE BRIEF 

Het is niet mogelijk van deze Brief een scherpe analyse te geven. Hij is heel anders 
opgesteld dan de brieven aan de Romeinen, Galaten en Efeziërs. Hij is voortgekomen uit de 
bezorgdheid, het verdriet en de ernstige verontwaardiging van de apostel. Daardoor is er 
geen rustige bespreking van het ene onderwerp na het andere, maar de schrijver komt 
telkens weer terug tot iets, wat tevoren al werd besproken. Voorbeelden hiervan kunt u 
vinden in 1:10-13; 3:1-8; 10:16, 17; 12:12, 13. Toch zouden wij de volgende algemene 
indeling willen geven:


1. Begroeting - 1 Korinthe 1:1-9 

Deze verzen bereiden ons volstrekt niet voor op hetgeen er zal volgen, want er worden 
wonderbare gaven in beschreven. We zouden daarvoor drie redenen kunnen aangeven:


1. Paulus schrijft al deze geestelijke rijkdommen toe aan de genade.

2. Het ontbrak de Korinthiërs niet aan geloof.

3. Paulus behoeft hen als gemeente niet te berispen wegens "ketterijen"  

(zie 11:19, waar het woord "ketterijen" beter vertaald wordt met "sekten").


De rest van de Brief vormt een scherpe tegenstelling met dit gedeelte. Het beschrijft op 
wonderbare wijze het onderscheid tussen de staat waarin de gelovige zich door genade 
bevindt en de toestand waarin hij kan verkeren.


2. Vermaningen betreffende de verdeeldheid -1 Korinthe 1:10-4:21 

De apostel begint met hun zonde te noemen (vs. 10-12) en toont dan aan hoe onlogisch die 
is (vs. 13). Daarna raakt hij aan de wortel van al hun verdeeldheid, namelijk de intellectuele 
trots van de mens. In forse bewoordingen bewijst hij dan dat het Evangelie in wezen 
"dwaasheid" is in de ogen van de wetenschap der wereld, maar dat God juist met dit 
Evangelie de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. Met "wereld" wordt bedoeld 
de onwedergeboren Joden en Grieken (of heidenen). 


Voor de eersten is de gekruisigde Messias een struikelblok; voor de tweede groep 
dwaasheid. In vs. 17-25 rekent de apostel af met de Griekse eigenwaan en in vs. 26-31 
bewijst hij die waanwijze Griekse gelovigen dat zij helemaal niet tot de groep der wijzen
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behoren. Hij herinnert hen er aan dat hij, toen hij bij hen was, zich had voorgenomen geen 
gebruik te maken van zijn uitgebreide kennis van het Griekse denken en hoe hij ook niet tot 
hen was gekomen met "woorden van menselijke wijsheid" (wat hen waarschijnlijk in Apollos 
zo had aangetrokken), maar dat hij alleen Jezus Christus en Die gekruisigd had gepredikt.


En toch openbaarde deze eenvoudige prediking, zo "verachtelijk" in de ogen van redenaars 
en wijsgeren, een kracht Gods, zoals zij die zelf hadden ondervonden (2:1-8). En dan brengt 
hij aan de godsdienstige waanwijsheid een nog zwaardere slag toe door aan te tonen dat de 
dingen van het geloof helemaal buiten het bereik van de menselijke vermogens liggen. De 
dingen die God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben, zijn voor het natuurlijk verstand 
onbegrijpelijk. Hij legt dan uit hoe God stap voor stap het hart van de mens weet te openen 
voor de waarheid:


a. Door openbaring door de Heilige Geest (2:9-12).

b. Door het spreken in door de Geest gegeven woorden van de geopenbaarde 

waarheid (vs. 13).

c. Door het verstaan van de waarheid door geestelijk onderscheidingsvermogen 

(vs. 14-16).


De natuurlijke mens wordt volkomen terzijde gesteld, of hij nu geleerd is of ongeleerd, wijs 
of dwaas; het gaat van het begin tot het eind om een bovennatuurlijke zaak. Vervolgens laat 
de apostel de Korinthiërs zien hoe de grote waarheid van het geestelijk onderscheidings-
vermogen zijn prediking aan hen heeft beïnvloed.


Hun vleselijke toestand heeft het hem onmogelijk gemaakt hen in te leiden in de diepe 
dingen van God. Dit is een nieuwe slag voor hun eigenwaan. Zij verbeelden zich te kunnen 
oordelen over hun leraars, terwijl zij zelf feitelijk nog zuigelingen zijn in de Goddelijke dingen 
(3:1-4). Daarom moeten de Korinthiërs goed weten dat hij en Apollos geen elkander 
bestrijdende stichters van sekten zijn, maar samenwerkende arbeiders van God, die Zijn 
akker bewerken.


Zij, de Korinthiërs, zijn het door God bewerkte land. Paulus heeft het omgeploegd en 
beplant en Apollos heeft het daarna begoten, maar God gaf de wasdom. Het resultaat is, 
dat hij noch Apollos iets betekenen, maar dat God alles is.


In een ander beeld: de Korinthiërs zijn een gebouw van God, Gods huis. God gaf aan 
Paulus de genade de "wijs bouwmeester" te zijn, die het fundament legde, namelijk 
Christus. Apollos kwam later en zette het werk voort (3:5-9).


Nu volgt er een waarschuwing aan de leraars die voortbouwen op het fundament: er komt 
een dag dat het werk getoetst zal worden. Hout, hooi en stro zullen verbranden, maar als de 
bouwer zelf op het fundament gebouwd is, zal hij gespaard blijven. Goud, zilver en kostbare 
stenen zullen blijven en de aanbrengers zullen beloond worden. Maar de gemeente van 
Korinthe is een tempel van God, waarin de Heilige Geest woont, en dus moet zij niet ten 
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onder gaan door scheuringen en sekten (3:11-17). De schijnbaar wijzen moeten dus dwazen 
worden (tenminste naar de mening van de wereld) en ophouden met hun dwaze mens-
verheerlijking (3:18-23). En dan volgt de ontroerende ontboezeming over de deemoed van 
de apostelen, maar ook over hun vernedering en lijden (4:1-13). Evenwel, zo nodig, zal 
apostolisch gezag uitgeoefend worden (4:15-21).


3. Onzedelijkheid veroordeeld - 1 Korinthe 5:1-7:40 

Evenals bij hun verdeeldheid begint de apostel nu bij de veroordeling van hun onzedelijk-
heid door het meest grove geval daarvan aan de kaak te stellen (5:1). Het is de overtreding 
van één mens, maar de onverschilligheid van de gehele gemeente maakt hen allen schuldig 
- zowel de vereerders van Apollos als die van Paulus en Petrus - allemaal! Hoe springt nu 
de minderwaardigheid van hun verdeeldheid in het oog! Het geneesmiddel wordt aan-
gewezen en de verantwoordelijkheid op de gemeente gelegd (5:2-13). Procesvoering voor 
de wereldlijke rechter is voor gelovigen onder elkaar misplaatst (6:1-8).


Dan hervat de apostel in vs. 9 zijn berispingen en vermaningen betreffende de onzedelijk-
heid en brengt daarbij belangrijke beginselen naar voren: - het lichaam is voor de Heer en 
niet voor hoererij en de Heer is voor het lichaam om het overwinning te geven over de 
hartstocht, - het lichaam van de gelovige is een lid van Christus - mag het voor hoererij 
gebruikt worden?


Het is een tempel van de Heilige Geest, Die daarin woont; wij zijn duur gekocht en moeten 
met onze lichamen God verheerlijken en openbaren (6:9-20). Nu komen het huwelijk en de 
seksuele verhoudingen ter sprake, waarover de Korinthiërs aan Paulus hadden geschreven 
(7:1-40). Uit de woorden "ik meen" in vs. 40 moeten wij niet opmaken dat Paulus zou 
twijfelen aan zijn volkomen inspiratie door de Geest. Hij bedoelt juist er aanspraak op te 
mogen maken en dat tegen de beweringen van zijn tegenstanders in. Het is een echt 
Paulinische wijze van uitdrukken, zie bijvoorbeeld Filippenzen 3:4: "Indien een ander meent 
op vlees te kunnen vertrouwen ... ik nog meer". Maar Paulus maakt hier onderscheid tussen 
wat de Heer had gezegd toen Hij op aarde was en wat Hij nu zegt door Paulus. Het is een 
merkwaardige illustratie van Johannes 16:12, 13.


4. De beperkingen van de christelijke vrijheid 1 Korinthe 8:1-13 

5. De verdediging van het apostelschap van Paulus 1 Korinthe 9:1-27 

6. Hoe de Christen zich heeft te gedragen 1 Korinthe 10:1-11:34 

7. De Christelijke godsdienstoefening 1 Korinthe 12:1-14:40 

Dit lange Schriftgedeelte moet met grote aandacht bestudeerd worden. In 12:1 moet in 
sommige vertalingen "geestelijke gaven" vervangen worden door "dingen van de Geest". In 
de Statenvertaling staat het woord "gaven" cursief gedrukt. Dit betekent dat het door de 
vertalers is ingevoegd. Het onderwerp behandelt meer dan alleen de leer der gaven, al 
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wordt die het eerst genoemd. Een definitie van "gave" vindt u in 12:7: "de openbaring des 
Geestes... tot hetgeen oorbaar (= nuttig) is." 


Het gaat niet om een buitengewone verstandelijke ontwikkeling, zoals wij bijvoorbeeld 
zeggen: "een begaafd man"; ook wordt aan de gelovige niet een nieuwe bekwaamheid 
gegeven. Het is de Heilige Geest Zelf, Die zich openbaart in de dienst van de gelovige. Deze 
openbaringen zijn verschillend in de verschillende gelovigen (zie 12:4, 8-11, 14, 19, 20, 27, 
29, 30), maar zij zijn alle bedoeld voor praktisch nut en niet voor vertoon (12:7).


Een opsomming van deze manifestaties (zie ook Efeze 4:8, 11 en 12) brengt Paulus tot de 
openbaring van de onuitsprekelijk verheven leer van de Gemeente als lichaam van Christus 
(12:12-27). Dit is niets minder dan de bevestiging van de waarheid, dat "wij allen" door de 
doop met de Geest tot een levend organisme (niet een organisatie) zijn gevormd - zoals een 
menselijk lichaam - waarvan wij, elk voor zich, leden zijn. Dit vormt de grondslag voor de 
dienst in de Gemeente, d.w.z. dat de dienst van elke gelovige reeds is bepaald, onafhan-
kelijk van zijn wensen of voorkeur, alleen door de soevereine wil en macht van God (12:11, 
18, 24).


Natuurlijk gebeurt dit in volmaakte wijsheid en volmaakte liefde. Hier bestaat het gevaar van 
ongehoorzaamheid. De voet zou kunnen zeggen: "Omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet 
tot het lichaam"; het oor zou kunnen zeggen: "omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot 
het lichaam". Daarom zouden wij de definitie van "gave" zo kunnen stellen:


"Een gave is de verantwoordelijkheid die een gelovige krijgt voor een specifieke 
dienst binnen het Lichaam van Christus." 

Hoofdstuk 13 geeft de oorsprong en het motief tot de dienst aan. Er wordt grote nadruk 
gelegd op de waarheid dat "zijn" beter is dan "doen". Een liefhebbend karakter is beter dan 
de grootste gaven.


Hoofdstuk 14 geeft voorschriften betreffende de dienst der gaven in de gemeente. Meteen 
krijgen wij hier een beeld van een vergadering van gelovigen in de eerste apostolische 
periode. De hoofdgedachte is hier, dat alle gaven hun nut kunnen hebben, mits beoefend 
binnen de grenzen van matigheid en orde.


8. De Opstanding en Verheerlijking van de gelovigen 1 Korinthe 15 

9. Speciale aanwijzingen en groeten 1 Korinthe 16 
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 66) 

1) Beschrijf in uw eigen woorden de stichting van de gemeente te Korinthe en geef de 
geschiedenis van die gemeente, voor zover die in de Schrift te vinden is.


2) Geef die Schriftplaatsen aan die de maatschappelijke positie en de zedelijke toestand 
van de gelovigen te Korinthe aanduiden vóór hun bekering.


3) Waar was Paulus toen de eerste Brief geschreven werd?


4) Welke bekwame leraars hebben Paulus opgevolgd in de prediking tot die gemeente?


5) Hoe vaak was Paulus in Korinthe geweest vóór deze Brief werd geschreven?


6) Wat was de eigenlijke aanleiding tot het schrijven van de Brief?


7) Wat zegt de Schrift van Apollos?


8) Waren Petrus en Apollos schuldig aan het verwekken van verdeeldheid?


9) Waaraan waren de verdeeldheden te wijten?


10) Geef een bewijsplaats, dat Paulus het volle vertrouwen in Apollos had.


11) Tot wie is de Brief gericht?


12) Wat in de Korinthische gelovigen geeft de apostel aanleiding om God te danken?


13) In welk opzicht waren zij zo rijk?


14) Wat wijst Paulus aan als de bron van hun rijkdom?


15) Wat verwachtten zij?


16) Waarschuwt Paulus hen in 1:18 dat, tenzij ze berouw krijgen over de zonden die hij zal 
aanwijzen, al deze rijkdommen der genade verloren zullen gaan?


17) Op wiens getrouwheid rekent hij om hen van zonde te bevrijden en onberispelijk te 
doen zijn in de Dag van Christus?


18) Wat voert Paulus in vs. 13 aan tegen de verdeeldheid?


19) Hoe beschouwt de onbekeerde Jood het Evangelie?


20) En hoe de onbekeerde heiden?


21) Welk groot gevaar schuilt in het aantrekkelijk maken van het Evangelie voor de 
intellectuelen?


22) Wat is Christus voor de gelovigen? (Noem 4 dingen).


23) Is het roemen in mensen een teken van geestelijke gezondheid?


24) Wat zegt Paulus hier en elders in de Brief over zijn prediking in Korinthe?  

a. Wat betreft zijn eigen toestand.  

b. Wat betreft zijn stijl.  

c. Wat betreft zijn macht.  

d. Wat betreft zijn leer.  

e. Wat betreft de leer die hij "het eerst" heeft gebracht.
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25) Waren de inwoners van Korinthe een onbeschaafd, ongeletterd volk?


26) Is de Griekse literatuur ooit overtroffen wat betreft de letterkundige waarde?


27) Wat was de morele standaard in Korinthe?


28) Was Paulus vertrouwd met de Griekse literatuur? (Handelingen 17:28)


29) Lijkt het niet vreemd dat zo'n geleerde man als hij, sprekend tot een beschaafd volk, 
opzettelijk weigert gebruik te maken van de bronnen der cultuur?


30) Waarom had hij zich dit "voorgenomen"?


31) Kan een mens de waarheden van het Christendom zelf ontdekken?


32) Wat is de eerste stap in de openbaring van deze niet te ontdekken waarheden?


33) Wat is de tweede stap?


34) Wat is de derde stap in de mededeling van de geopenbaarde waarheid?


35) Welke twee groepen van mensen worden genoemd in 2:14 en 15?


36) Kan de natuurlijke (d.i. onwedergeboren) mens de geestelijke leringen in de Schrift 
begrijpen?


37) In welke twee groepen worden de broeders (d.i. christenen) verdeeld in 3:1?


38) Waartoe is de vleselijke gelovige onbekwaam?


39) Welke waarde heeft dus het oordeel van een vleselijke gelovige over de geopenbaarde 
waarheid?


40) Wat moeten wij worden, als wij de geopenbaarde waarheid goed onderscheiden?


41) Noem een bewijs van vleselijkheid bij een gelovige?


42) Welke twee beelden worden gebruikt voor een plaatselijke gemeente in 3:9?


43) In welke verhouding staan de predikers tot een plaatselijke gemeente?


44) In welke verhouding staan de predikers tot God? (Zie 3:9).


45) Wat is het enige fundament?


46) Welke twee soorten werk kunnen wij verrichten? (3:12-15).


47) Welk gericht wordt bedoeld in 3:13?


48) Welk gevolg heeft het voor de arbeider, als zijn werk de vuurproef doorstaat?


49) Worden wij dan toch behouden door werken?


50) Wat zijn, ondanks hun vleselijkheid, de rijkdommen van de Korinthiërs volgens 
3:21-23?


51) Welk groot beginsel vinden wij in hoofdstuk 4 betreffende het menselijk oordeel? 


52) Hoe berispt de apostel in hoofdstuk 4 de hoogmoed van de Korinthiërs?


53) Waarom moest de hele gemeente berispt worden (1 Korinthe 5) voor de zonde van 
één?


54) Wat hadden zij moeten doen?
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55) Wat beveelt de apostel dat er nu gedaan moet worden?


56) Wat is het beginsel betreffende de bezoedeling van een gehele gemeente volgens vs. 
6?


57) Waarmee wordt het zuurdeeg vergeleken in vs. 6 en 8?


58) Welke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis en welk offer in de Joodse eredienst 
worden als een type van Christus vermeld?


59) Waaraan herinnerde het Paasfeest?


60) Welk herinneringsfeest vieren de Christenen?


61) Hoe moet dit gevierd worden?


62) Welke grenzen worden er in vs. 9-13 voor de gelovige bepaald met betrekking tot de 
wereld?


63) Zijn rechtsgedingen tussen gelovigen ooit te rechtvaardigen?


64) Stel dat een Christen óf grote schade moet lijden óf in rechten moet gaan met een 
gelovige, wat moet hij dan doen? (hoofdstuk 6).


65) Welke groepen van mensen zullen het Koninkrijk Gods niet beërven?


66) Hoe is het mogelijk dat iemand die schuldig is aan deze zonden toch het Koninkrijk 
binnengaat?


67) Welk motief tot persoonlijke reinheid wordt in 6:15 met nadruk aangevoerd?


68) Welk onderscheid wordt er gemaakt tussen hoererij en andere zonden?


69) Welk motief wordt in 6:19 aangevoerd tot persoonlijke reinheid?


70) Is het naar de Schrift om te zeggen, dat sommige Christenen niet de inwoning van de 
Heilige Geest hebben?


71) Welk motief tot persoonlijke reinheid wordt in vs. 20 gegeven?


72) Welke beperking legt Paulus zich op in overigens geoorloofde dingen? (6:12, 13).


73) Geef in het kort de antwoorden weer die Paulus in hoofdstuk 7 geeft op de vragen 
betreffende het huwelijk.


74) Geef in het kort de antwoorden van Paulus op vragen aangaande het aan afgoden 
geofferde vlees. (hoofdstuk 8)


75) Welk beginsel, dat alle eeuwen door geldend blijft, brengt Paulus hier naar voren?


76) Welke drie bezwaren tegen zijn volledig apostelschap beantwoordt Paulus met een 
paar korte tegenvragen? (9:1)


77) Welke kenmerken van waar apostelschap behelzen deze vragen?  
(N.B. "vrij" - vs. 1 - betekent: vrij van menselijk gezag)


78) Betekent Paulus' besluit om voor zijn persoonlijk onderhoud te werken dat de 
arbeiders in het Evangelie daarin niet gesteund behoeven te worden?
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79) Welke drie voorbeelden van het tegendeel geeft Paulus in 9:7?


80) Hoe bewijst hij uit de Schrift het recht op steun van de arbeider in het Evangelie?


81) Zeg in eigen woorden de betekenis van 9:11 en 9:14.


82) Welke karaktertrekken van een ware prediker van het Evangelie kunt u afleiden uit 
9:16-27?


83) Spreekt de apostel in 9:24-27 over de behoudenis of over het loon?


84) Welke vijf afdwalingen van Israël in de woestijn worden vermeld in 10:1-10?


85) Welke voorbeelden worden gegeven van de kastijding van een verlost volk?


86) Waarom worden deze gebeurtenissen aangehaald?


87) Waarom moesten deze dingen Israël overkomen?


88) Welke Christenen zijn in het bijzonder in gevaar?


89) Welk belangrijk beginsel wordt in 10:13 geconstateerd?


90) En welke grote belofte?


91) Welke belangrijke reden wordt in 10:14-21 gegeven waarom de gelovigen in Korinthe 
niet meer in heidense tempels moesten eten?


92) Wat zegt Paulus in vs. 23 over "geoorloofde dingen"?


93) Is elk maatschappelijk gesprek met ongelovigen verboden?


94) Geef een voorbeeld uit onze tijd met toepassing van 10:27.


95) Ook een voorbeeld van 10:28.


96) Welk grondbeginsel, dat al onze handelingen betreft, volgt er dan?


97) Welke verdeling van de mensheid in drie groepen geeft hoofdstuk 10?


98) Welk blijvend beginsel vermeldt 11:3 en 7-12?


99) Welke toepassing van dit beginsel wordt met het oog op plaatselijke gewoonten 
gemaakt in 11:4-6 en 13-16?


100) Wat wordt in de openbare samenkomsten van de Korinthische gemeente afgekeurd in 
11:18, 19?


101) Wat in 11:20-22?


102) Wat is de ware betekenis van het Avondmaal?


103) Wat moet aan het Avondmaal voorafgaan?


104) Welk oordeel wordt vermeld in 11:30-32?


105) Hoe kunnen Christenen de kastijding ontgaan?


106) Wat is de eerste wet aangaande de geestelijke gaven?


107) Wat is de tweede wet?


108) Wat is de derde en vierde wet?
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109) Geef een opsomming van geestelijke gaven.


110) Wat is een "gave"?


111) Wat is de vijfde wet?


112) Geef in eigen woorden weer wat 12:12 ons leert.


113) Hoe wordt de gelovige tot een lid van Christus gemaakt?


114) Wie zijn dus leden van Christus?


115) Welk verband met de dienst van de gelovige heeft deze waarheid, dat hij door de 
Geest gedoopt is tot het lichaam van Christus?


116) Wat Leert ons 12:11 en 18?


117) Welke troost ligt er in 12:22-24 voor Christenen die een weinig opvallende dienst 
verrichten?


118) Wat is "spreken in tongen" zonder liefde?


119) Wat zijn gaven zonder liefde?


120) Wat is ijver zonder liefde?


121) Wat zijn de bewijzen van ware liefde?


122) Wat zijn de drie voornaamste genade-gaven?


123) Welke is de voornaamste van de drie?


124) Geef een definitie van "profeteren", zoals het in deze Brief gebruikt wordt.


125) Welke gaven moeten wij vooral begeren?


126) Welk gezag hebben de geschriften van Paulus?


127) Welke vier dingen worden in 15:1 gezegd over het Evangelie?


128) Wat heeft Paulus "ten eerste" doorgegeven toen hij in de verdorven stad Korinthe 
kwam?


129) Welke drie feiten in 15:3, 4 vormen de wezenlijke inhoud van het Evangelie?


130) Zeg uit het hoofd hoeveel verschijningen van de opgestane Christus vermeld worden in 
vs. 5-8.


131) Is Hij meer dan éénmaal gezien door dezelfde personen?


132) Waren dat vreemdelingen of oude vrienden en kennissen van Jezus?


133) Waren het mensen met een goed karakter?


134) Welke dwaling omtrent de opstanding hadden "sommigen" in Korinthe?


135) Gaat het bij de leer over de opstanding van het lichaam om iets onstoffelijks?


136) Stel dat Christus niet was opgestaan, wat zouden dan de gevolgen zijn?


137) Wat is de betekenis van "eersteling" in de Bijbel?


138) In welke zin is de opstanding van Christus een "eersteling"?


139) Wie was de "mens" door wie de dood gekomen is?
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140) Door wie komt de opstanding van de doden?


141) Hoe ver strekken de gevolgen van Adams zonde zich uit?


142) Worden alle doden tegelijk opgewekt?


143) Wanneer zullen de ontslapen Christenen opgewekt worden?


144) Wat moet er gebeuren vóór "het einde" van vs. 24?


145) Welke drie dingen staan er dus nog tussen nu en "het einde"?


146) Waarmee wordt een begraven lichaam vergeleken in 15:36-38?


147) Welke vier dingen worden gezegd van het lichaam, dat "gezaaid" wordt?


148) Zullen alle gelovigen sterven?


149) Wanneer zullen de woorden: "De dood is verslonden tot overwinning" in vervulling 
gaan?


150) Wat is "de prikkel des doods"?


151) Welke drie belangrijke beginselen over het "geven" vinden we in 16:2?


152) Met welke namen wordt God genoemd in deze Brief?


153) Wat wordt geleerd betreffende de Vader?


154) Wat betreffende de Persoon en het werk van Jezus Christus?


155) Wat is de leer van de behoudenis in deze Brief?


156) Wat wordt geleerd omtrent de ingeving en het gezag van de Schrift?


157) Wat wordt geleerd over de doop met de Heilige Geest?
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Les 67 - DE TWEEDE BRIEF AAN DE KORINTHIËRS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Nadat Paulus de eerste Brief aan de Korinthiërs had geschreven, die door Titus naar 
Korinthe werd gebracht, bleef Paulus nog achter in Efeze. Na het oproer, beschreven in 
Handelingen 19, vertrok hij naar Macedonië. Uit het korte verslag in Handelingen 20, 
aangevuld met korte vermeldingen van personen en plaatsen in de Brieven, kunnen we 
opmaken dat Paulus op zijn reis van Efeze naar Macedonië eerst in Troas kwam. Hier werd 
een "deur" geopend voor het Evangelie en werd een gemeente gesticht. Maar de apostel 
had geen rust, "omdat Titus niet kwam" en hij vertrok naar Macedonië.


Het is wel haast zeker dat hij toen naar Filippi is gegaan en daar Titus' terugkomst uit 
Korinthe heeft afgewacht. Zonder twijfel heeft hij vanuit Filippi de tweede Brief aan de 
Korinthiërs geschreven. Tussen de regels van deze Brief door lezen we in welk een toestand 
van zwakheid en vermoeidheid de apostel verkeerde; maar dit was niets vergeleken met de 
geestelijke zorg die hem drukte. Deze was tweeërlei:


1) bezorgdheid over het vasthouden van de jonge gemeenten aan het zuivere Evangelie en

2) verdriet over het wantrouwen en de tegenstand die hij voelde bij zijn "broeders naar het 

vlees", zowel Joden als Joodse christenen.


1. Paulus en de sekten 

De oorzaken van zijn bezorgdheid over de gemeenten hebben we al gezien in onze studie 
van de eerste Brief aan de Korinthiërs. In geen van de andere gemeenten vinden we iets van 
partijzucht, zoals in die van Korinthe en het is juist daar, dat de vloek van de wetsprediking 
veld wint. Wij zullen bij de studie van de Brief aan de Galaten uitvoeriger op deze 
verderfelijke ketterij terugkomen. Het is nu voldoende er op te wijzen dat de verbreiding van 
deze valse leer der wetsprediking gepaard ging met een toenemende geringschatting van 
de apostel en een ontkenning van zijn apostelschap. De straffe verdediging van zijn 
absoluut apostolisch gezag in de twee brieven aan de Korinthiërs en aan de Galaten, komt 
niet voort uit machtswellust. Aan hem immers waren verbazingwekkende openbaringen 
toevertrouwd.


In hem, meer dan in al de andere nieuwtestamentische schrijvers tezamen, is de belofte van 
Christus in Johannes 16:12, 13 in vervulling gegaan. "Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, 
doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der 
waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden." Als wij alles, wat de Heilige Geest door Paulus 
heeft meegedeeld en neergeschreven weglieten, dan zouden wij niets weten van de 
Gemeente als het Lichaam van Christus. We zouden dan een veel vager begrip hebben van 
de leer der genade; geen helder onderricht betreffende de opstandingen; geen voorschriften 
en aansporingen tot een Gode welgevallig Christelijk leven. Daarom kon de apostel niet 
terugtreden en daarbij toch trouw blijven aan Christus.
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Wij kunnen niet genoeg herhalen dat er geen twist was tussen de apostelen zelf (Galaten 
2:1-9; 2 Petrus 3:15, 16). Judaïstische leraars kwamen op voor het gezag van Jakobus en 
Petrus, maar zonder opdracht (Handelingen 15:1, 24).


Paulus' verdediging van zijn apostelschap was dan ook onafscheidelijk verbonden aan zijn 
verdediging van de kostbare waarheden, die hem waren toevertrouwd. Hij wist dat juist de 
zaak van Christus in deze bedeling onlosmakelijk verbonden was met de verkondiging van 
deze bijzondere waarheden.


2. Paulus en Israël 

Paulus - die zichzelf overigens nooit letterlijk een Jood noemt, maar een Farizeeër uit de 
stam van Benjamin (Filippenzen 3:5) - had zijn "broeders naar het vlees" lief. Het deed hem 
pijn dat Israël voortging met een eigen-gerechtigheid te verwerven, in plaats van zich te 
onderwerpen aan de gerechtigheid van God. En zijn hart kromp ineen bij de gedachte dat 
Israël zijn Messias zou blijven verwerpen. Daarom wilde hij hen zo graag in Jeruzalem 
toespreken en leed hij er verschrikkelijk onder dat door vooroordeel de oren van zijn 
broeders naar het vlees voor zijn boodschap gesloten bleven. Hij had nu weer het plan 
opgevat naar Jeruzalem te gaan en spoorde de gemeenten in Klein-Azië aan bij te dragen in 
de materiële nood van de gemeente te Jeruzalem.


De aanleiding tot het schrijven van deze tweede Brief was de terugkeer en het verslag van 
Titus. De eerste Brief had het geweten van de Korinthiërs gewekt en daarom moest Paulus 
hen prijzen en bemoedigen; maar er was toch nog heel wat recht te zetten. Dit heeft Paulus 
getracht te doen in zijn tweede Brief.


II. INDELING VAN DE BRIEF 

Dezelfde feiten, die een strenge logische analyse van de eerste Brief zo moeilijk maakten, 
zijn hier in nog groter aantal aanwezig. De tweede Brief is een ontboezeming van zowel 
blijdschap als verdriet.


Blijdschap vanwege de goede uitwerking van zijn eerste Brief; verdriet omdat de apostel uit 
het verslag van Titus heeft begrepen dat de gelovigen van Korinthe nog niet inzien in welk 
een hoge positie zij als hemelburgers zijn geplaatst en hoe zij als "tempels van de Heilige 
Geest" moeten wandelen tot verheerlijking van Christus. Toch zult u aan de volgende 
indeling van de Brief wel iets hebben:


1. De bezorgdheid van een trouw dienaar van Jezus Christus 	 2 Korinthe 1, 2

2. De kenmerken van een ware geestelijke dienst	 2 Korinthe 3:1-5:10

3. De menselijke kant van heilig leven	 2 Korinthe 5:11-7:16

4. Het voorrecht van het "geven"	 2 Korinthe 8-95

5. De verdediging van Paulus' apostelschap	 2 Korinthe 10-13
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 67) 

1) Geef een verslag (met bewijzen uit de Schrift) van de reizen van Paulus tussen het 
schrijven van de eerste en de tweede Brief.


2) Beschrijf in eigen woorden de geestelijke en lichamelijke toestand van Paulus in die tijd 
(met bewijs uit de Schrift).


3) Wie had hij met de eerste Brief naar Korinthe gezonden?


4) Waar heeft deze boodschapper zich weer bij de apostel gevoegd?


5) Geef in eigen woorden het verschil aan tussen de wettische leer van hen, die de 
gelovigen uit de heidenen onder de wet van Mozes wilden brengen en de leer van hen, 
die zich "van Christus" noemden.


6) Geef uit het hoofd het verschil aan tussen Christus' verhouding tot de Gemeente en tot 
het Koninkrijk.


7) Bewijs uit de Schrift dat Paulus dit onderscheid handhaaft in zijn tweede Brief.


8) Wie betrekt Paulus in zijn begroeten van de Korinthiërs?


9) Aan wie is de tweede Brief gericht?


10) Welk gebruik moeten wij maken van de "vertroostingen" van God?


11) Wie leed er in Paulus? (zie 1:5).


12) Welke moeilijkheid vermeldt de apostel in 1:8?


13) Is de zalving in 1:21 hetzelfde als de "verzegeling" in 1:22?


14) Verklaar de tegenstelling in 3:3 tussen het schrijven van God in de Mozaïsche bedeling 
en in de genade-bedeling.


15) In hoeverre is een ware dienstknecht van Christus afhankelijk van zichzelf?


16) In hoeverre van God?


17) Verklaar 3:6.


18) Van welk verbond (testament) is de gelovige van deze bedeling een dienaar?


19) Wat bedoelt Paulus in 3:6 met "de letter"?


20) Welke uitwerking heeft "de letter" op een zondig mens?


21) Welke tegengestelde uitwerking heeft de Geest?


22) Hoe zet Paulus de vergelijking voort in 3:7 en 8?


23) Waarvan is de wet een bediening?
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24) Waarvan is de Geest een dienaar?


25) Zou de wet gerechtigheid kunnen aanbrengen?


26) Was de wet een volle of een gedeeltelijke (bedekte) openbaring?


27) Wat gebeurt er met de "bedekking" door Christus?


28) Neemt het "lezen" (of de kennis van) het oude verbond de "bedekking" weg?


29) In welke positie bevindt het Joodse volk zich nu?


30) Wanneer zal de bedekking van hun hart worden weggedaan?  
 
Aantekening bij 3:17. De apostel verklaart dat de "Geest" waarover hij gesproken heeft 
in tegenstelling tot "de letter" (d.w.z. "de bediening des doods" met letters op stenen 
gegrift), dat die Geest Christus Zelf is. Maar dan voegt hij daaraan toe een woord 
betreffende de Heilige Geest: "waar de Geest des Heeren is, is vrijheid". Dit betekent 
"vrij van de wet". De Geest doet de gelovige de vrijheid, die hij in Christus heeft, 
werkelijk ervaren.


31) Door wie worden wij veranderd naar het beeld van de Heer?


32) Wordt deze verandering bewerkt bij de aanschouwing van de Heer in Zijn vernedering 
of in Zijn heerlijkheid?


33) Wat zou u bij het licht van hoofdstuk 3, het eerste kenmerk noemen van een ware 
Evangelie-bediening?


34) Welke drie "kwaden" moet de ware dienstknecht vermijden? (4:2)


35) Waardoor maakt de ware dienstknecht zich aangenaam bij de mensen? (4:2)


36) Wie is de "God dezer eeuw" (wereld)?


37) Voor wie is het Evangelie verborgen?


38) Geef de twee kenmerken van een ware dienstknecht (4:5).


39) Welke schat hebben wij in aarden vaten?


40) Wat wordt bedoeld met "aarden vaten"?


41) Waarom hebben wij die schat in "aarden vaten"?  
 
N.B. Wij zouden hier kunnen denken aan de "fakkels in de aarden kruiken" van de 
driehonderd mannen van Gideon (Richteren 7:16-20). Eerst brandde het licht in de 
kruiken, maar het kon pas uitschijnen, toen de "aarden vaten" gebroken werden. Dit 
proces van het breken vinden wij in de verzen 8, 9 en 10, en het resultaat in vers 11 
"opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden".
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42) Welk onderscheid is er tussen "de uitwendige mens" en "de inwendige mens"?


43) Is de "heerlijkheid" van alle gelovigen in de hemel gelijk?


44) Vanwaar dit verschil in heerlijkheid?


45) Hoe toont de apostel in hoofdstuk 5 aan, dat "wij" kunnen bestaan zonder lichaam?


46) Hoe wordt het sterfelijk lichaam in dat hoofdstuk genoemd?


47) In welke toestand bevinden wij ons in dat lichaam?


48) Waarnaar moet een onderwezen gelovige sterk verlangen?


49) Waarom heeft een gelovige "altijd goede moed"?


50) Geef een voorbeeld van "wandelen in geloof".


51) Ook van "wandelen in aanschouwen".


52) Waar is een gelovige, die het "verblijf in het lichaam" heeft verlaten?


53) Verklaar 5:8.


54) Wie bedoelt de apostel als hij zegt: "wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
openbaar worden"?


55) Over welke rechtspraak wordt hier gesproken?


56) Welke beweegreden tot zijn dienst voert Paulus aan in hoofdstuk 5?


57) Welke uitwerking moet de dood van Jezus hebben op het leven van de gelovige?


58) Wat betekent "Christus kennen naar het vlees"?


59) Welke "bediening" is in deze tijd toevertrouwd aan de getuigen van Christus?


60) Op welk oordeel van God berust de "bediening van verzoening"?


61) Hoe verklaart 5:21 de eerste helft van vs.19?


62) Geef voorbeelden van "een ongelijk juk vormen" met ongelovigen.


63) In welk opzicht verschilt de afscheiding, bedoeld in 2 Korinthe 6:14-17 van de 
afzondering in 1 Korinthe 5:9-11?


64) Welke uitwerking had de eerste Brief van Paulus op de gemeente van Korinthe?


65) In welke verhouding staan volgens hoofdstuk 7 droefheid en bekering tot elkander?


66) Wordt hier gesproken over de bekering van gelovigen of van ongelovigen?


67) Geef Schriftgedeelten waarin sprake is van droefheid in verband met de bekering van 
zondaars.
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68) Noem de beginselen, vermeld in hoofdstuk 8 en 9, die aansporen tot christelijke 
milddadigheid.


69) Wat zegt deze Brief over de satan?


70) Heeft de satan ook "dienaren"?


71) Hoe maken zij zich aannemelijk?


72) Waarom werd aan Paulus de "doorn in het vlees" gegeven?


73) Wat kan die "doorn" geweest zijn?


74) Welke uitwerking had deze "doorn" op zijn lichamelijke kracht?


75) Om welke reden nam de Heere deze "doorn" niet weg van zijn trouwe dienstknecht


76) Wat was "genoeg"? 


77) Wat zijn de "tekenen" van een apostel?


78) Welke namen worden in deze Brief aan de Godheid gegeven?


79) Wat wordt gezegd over het werk van Christus?


80) Wat wordt gezegd over de Heilige Geest?


81) Geef een lijst van de leerstellingen in deze Brief.
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Les 68 - DE BRIEF AAN DE GALATEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. Galatië 

Galatië was een nieuwe provincie in het hart van het schiereiland Klein-Azië. Het grensde in 
het Westen aan Phrygië, in het Noorden aan Bithynië en Paphlagonië, in het Oosten aan 
Pontus en in het Zuiden aan Cappadocië en Lycaonië.


De naam Galatië duidt aan dat het Galliërs waren: "een bijstroom van de grote stortvloed 
van "Barbaren", die Griekenland overstroomden in de derde eeuw vóór Christus". Later 
vestigden zich ook Gallische veteranen uit het Romeinse leger in dit gebied, vanwege de 
verwantschap met de bewoners. Minder bekend is dat de Galliërs goeddeels afstamme-
lingen zijn van de Israëlitische bewoners van Gilead (de stammen Ruben, Gad en een deel 
van Manasse) en Galilea, die immers als eersten waren weggevoerd naar Assur! Het is 
eveneens de meest voor de hand liggende verklaring voor de adressering van de eerste 
brief van Petrus.


Overigens bestaat ook het idee dat deze brief aan de Galaten daadwerkelijk gestuurd is 
naar Gallië - het tegenwoordige Frankrijk - waar wel degelijk reeds in de eerste eeuw 
Christelijke gemeenschappen bestonden.


Zelfs in de tijd van Hiëronymus (340-420 na Chr.) "was de taal die in Ankara gesproken 
werd, bijna gelijk aan die van Trier". Dit wil echter niet zeggen, dat het Grieks daar niet 
verstaan en gesproken werd. Galatië kan in dit opzicht vergeleken worden met Friesland, 
waar het Fries door het volk gesproken wordt, maar het Nederlands de officiële taal is. In de 
tijd van Paulus was Galatië een deel van het alles-veroverende Romeinse rijk. Wat het 
karakter van deze oosterse Galliërs aangaat, komt voldoende naar voren in de Brief zelf. 
Alle ongewijde schrijvers bevestigen die indruk. "Alle auteurs van Caesar tot Thierry 
beschrijven hen als gevoelig voor nieuwe indrukken en voor plotselinge veranderingen. Zij 
zijn even wispelturig als moedig en geestdriftig."


De geschiedenis van het werk van de apostel in Galatië is heel kort. Afgezien van de 
indelingen in de Brief zelf, zouden wij die geschiedenis kunnen samenvatten in twee korte 
verzen. Als een gebeurtenis in Paulus' tweede zendingsreis lezen we in Handelingen 16:6: 
"En als zij Frygië, en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen 
Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken". En dan in Handelingen 18:22, 23: "En als 
hij te Cesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem, en de Gemeente gegroet 
hebbende, ging hij af naar Antiochië. En als hij aldaar enigen tijd geweest was, ging hij weg, 
en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frygië, versterkende al de discipelen".


Uit 1 Korinthe  16:1 weten we dat de Galatiërs hebben deelgenomen aan de grote 
inzameling ten behoeve van de arme gelovigen in Jeruzalem. En uit Galaten 1:2 en  
1 Petrus 1:1 vernemen we dat er vele "gemeenten" in Galatië waren.
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Van bepaalde gebeurtenissen in die streek, tijdens Paulus' arbeid aldaar, weten wij niets. 
Misschien is dit stilzwijgen wel een bewijs dat het aantal Joden daar niet zo groot was en 
dat zij minder invloed hadden dan in andere delen van het Grieks-Romeinse gebied, waar 
Paulus het Evangelie bracht.


2. De aanleiding tot het schrijven van deze Brief 

De Brief zelf geeft deze aanleiding duidelijk aan. Op de een of andere wijze was het de 
apostel ter ore gekomen dat de wispelturige Galaten ten prooi waren gevallen aan 
wetsverkondigers uit Judea. Hier was nu een prachtige gelegenheid om deze dwaling in het 
hart te treffen. Deze dwaling toch, erger dan verdeeldheid of onzedelijkheid, vermengt het 
Evangelie met een dodelijk vergif, waardoor het "een ander Evangelie" wordt (Galaten 1:6). 
Deze ketterij had twee gevaren: het ene betreft de redding van de zondaar; het andere 
betreft de heiligmaking van de gelovige.


De eerste dwaling was dat geloof gepaard moet gaan met gehoorzaamheid aan de wet als 
grondslag voor de rechtvaardiging van de zondaar. Dit wordt door Paulus fel tegen-
gesproken (2:16; 3:10-12). Hij verklaart dat wij behouden worden op grond van het 
onvoorwaardelijk verbond met Abraham, welk verbond niet ongeldig gemaakt is door de 
wet, die 430 jaar later kwam. Bovendien wijst hij er op dat de wet niet de rechtvaardiging 
van de mens ten doel had, maar de veroordeling.


De tweede dwaling is de leer dat de gerechtvaardigde mens "volmaakt" wordt door 
wetsbetrachting. Dit bestrijdt Paulus door te wijzen op het werk van de Heilige Geest als 
Heiligmaker. Kort gezegd: bij wetsbetrachting wil men door menselijke gehoorzaamheid en 
goedheid (zelfs al is het maar een geneigdheid tot het goede) een reden scheppen tot het 
verwachten van zegen van God; terwijl genade betekent dat God die reden alleen kan 
vinden in Christus. Genade is nog steeds: onverdiende gunst!


De Brief aan de gemeenten in Galatië is het geïnspireerde antwoord op de telkens her-
haalde poging om wet en genade met elkaar te vermengen. Het is de meest geraffineerde 
en verderfelijke van al de dwalingen, die de gemeenten van Christus hebben belaagd. 
Daarom is een goed verstaan van de Brief aan de Galaten van essentieel belang voor een 
vast geloof!


3. Het apostolisch gezag van Paulus 

In deze Brief vinden we de prachtige verdediging van Paulus betreffende zijn apostelschap. 
Ook verzekert Paulus dat hij, door directe openbaring, die bijzondere leringen betreffende 
de genade heeft ontvangen en niet van de andere apostelen, die Jezus tijdens Zijn 
omwandeling op aarde hadden gekend. Dit kan men niet duidelijk genoeg voor ogen 
houden. De boodschap van Paulus was geen echo van de leringen van Jezus, toen Hij op 
aarde was. Zijn boodschap was van dezelfde aard als die van Johannes in de Openbaring 
(Openbaring 1:10-19). Dat wil zeggen: het Evangelie van Paulus ontleent zijn gezag aan de 
opgestane Heer Zelf; het is het Evangelie van de opgestane Heiland. In deze Brief wordt 
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ons op uitvoerige en onbetwistbare wijze de Goddelijke oorsprong van Paulus' bijzondere 
boodschap bewezen. Zie Galaten 1:11, 12.


1) Paulus verzekert, dat hij zijn Evangelie heeft ontvangen door rechtstreekse openbaring 
van de Heer Zelf.


2) Zijn Evangelie is in volmaakte overeenstemming met de leringen van Jezus betreffende 
zonde en verlossing.


3) Paulus werd ten volle erkend door de andere apostelen. Petrus rangschikt Paulus' 
geschriften onder "de overige Schriften" (2 Petrus 3:15, 16)


4) Zijn Evangelie is in volmaakte harmonie met de andere apostolische geschriften en met 
het Oude Testament.


5) De zegen des Heeren op zijn speciale boodschap gedurende zijn leven en ook daarna is 
een blijvend zegel op zijn getuigenis.


6) De aanvullende openbaring, die Paulus heeft doorgegeven betreffende de "verborgen-
heid" van de Gemeente, zijn in overeenstemming met het beginsel van de geleidelijke 
ontvouwing van de waarheid in de Schrift. Onze Heiland is niet verder gegaan dan de 
aankondiging van Zijn plan tot het bouwen van Zijn Gemeente (Mattheüs 16:18). Aan 
Paulus was de openbaring toevertrouwd aangaande de constitutie, de dienst en de 
bestemming van de Gemeente.


Het strenge optreden tegen de Galaten is niet de gestrengheid van een geërgerde rede-
twister, maar het rechtvaardig oordeel van Christus over de verdraaiers van Zijn Evangelie; 
het enige middel tot verlossing van verlorenen. Velerlei dwaling wordt met Goddelijk geduld 
genadig verdragen, maar de dwaling van de Galaten betekent het tenietdoen van het 
Evangelie en is daarom voor God ontoelaatbaar. "Hij zij vervloekt" (1:8) is het noodzakelijke 
vonnis der liefde over eenieder (zelfs Paulus of een engel) die een "ander" Evangelie predikt.


II. INDELING EN ANALYSE VAN DE BRIEF 

Deel I - Begroeting - Galaten 1:1-5 

De apostel begint al dadelijk met vast te stellen dat zijn opdracht niet afkomstig is van 
mensen, niet door een mens, maar direct van "Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem 
uit de doden opgewekt heeft". "Apostel" betekent "gezondene". Paulus verklaart hierbij dus 
zelf dat hij de "gezondene" is van de opgestane Heer. In vers 4 geeft hij de kern van het 
tegenwoordige werk van Christus voor de Gemeente, als Hoofd en Hogepriester. Vergelijk 
"gegeven", "overgegeven" in Galaten 2:20; Efeze 5:2, 25; Titus 2:14; Hebreeën 9:14.


Deel II - Samenvatting van het onderwerp - Galaten 1:6-9 

Paulus spreekt zijn afkeuring uit over de afgedwaalde gemeenten in Galatië en het 
misnoegen van Christus over de Evangelie-verdraaiers. De Galaten zijn vervallen van de 
genade. Zij hebben niet de Gemeente verlaten; zij zijn ook niet opgehouden zich christenen 
te noemen, maar zij hebben zich van het Evangelie afgekeerd. De wetsbetrachters noemen 
hun leer wel een Evangelie, of "blijde boodschap", maar er bestaat geen "ander" Evangelie. 
De kern van het Evangelie is genade of vrije gunst voor degene die het niet verdient. Zodra 
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men menselijke verdienste laat meetellen, is de genade krachteloos gemaakt en is het 
Evangelie tenietgedaan. De gedachte dat menselijke verdienste iets zou betekenen in de 
ogen van God, is een waandenkbeeld en een leugen! Als men "goede werken" en 
wetsbetrachting in de plaats stelt van genade, dan laat men de mensheid hulpeloos in zijn 
zonden - dan is Christus tevergeefs gestorven (2:21) en dan kan God in Zijn heilige toorn 
alleen maar de vloek uitspreken over valse leraars, die het Evangelie te niet doen.


Deel III - Het Goddelijk gezag van Paulus' Evangelie - Galaten 1:10-2:14 

1) De apostel wijst de Galaten erop dat zij weten dat de leringen van vrije genade de 
mensen niet welgevallig is, met name niet aan hen die menen door een zedelijk en 
godsdienstig leven iets tot hun voordeel te kunnen bereiken.


2) Hij stelt vast dat het Evangelie, dat hij hun gebracht had, niet naar de mens was en hem 
niet was toevertrouwd door een mens, maar alleen door rechtstreekse openbaring.


3) Hij herinnert hen eraan dat wetticisme voor hem niets nieuws was. Integendeel, hij was 
zelf een vooraanstaande Jood geweest en dus konden zij wel begrijpen dat hij ernstig 
had overwogen of "wet" en "genade" niet in één systeem konden worden verenigd. 
Dankzij de onmogelijkheid om wet en Evangelie te verenigen, werd hij nu gehaat en 
vervolgd, niet alleen door de Joden, maar ook door de "wettische" Christenen.


4) Om aan te tonen hoezeer zijn prediking volkomen onafhankelijk geweest was van enig 
menselijk gezag, vertelt hij heel in het kort zijn levensgeschiedenis vanaf zijn bekering. 
Uit deze geschiedenis blijkt:


a) dat Paulus reeds drie jaar gepredikt had, voor hij een van de andere apostelen 
had ontmoet. Daarna ontmoette hij Petrus en Jakobus.


b) dat hij veertien jaar later op een Goddelijke aanwijzing naar Jeruzalem is gegaan 
in gezelschap van Barnabas en Titus, die een onbesneden Christen was uit de 
heidenen. Hij deelde hun zijn Evangelie mede. Enige valse broeders eisten dat 
Titus zou worden besneden. Nu stond de vrijheid van het Evangelie op het spel 
en Paulus wilde niet toegeven. Maar zelfs die weigering verhinderde niet dat 
Paulus' apostelschap volledig werd erkend. De "pilaren" Jakobus, Céfas  
(= Petrus) en Johannes gaven hem en Barnabas de broederhand en wensten, 
dat zij tot de heidenen zouden gaan.


c) dat, hoewel sommigen toch Petrus' gezag hoger achtten, Paulus in Antiochië 
zich "openlijk tegen hem verzet".


Deel IV - Rechtvaardiging door het geloof, zonder de wet - Galaten 2:15-3:24 

Deze verdediging van het Evangelie der genade wordt in vijf stukken verdeeld:
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1. Galaten 2:15-18 

Zo iemand de hoop mocht koesteren om door de wet gerechtvaardigd te worden, dan toch 
zeker de Jood. Maar zelfs de Joodse christenen wisten dat men niet gerechtvaardigd wordt 
door de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus (vs. 15, 16). 


Hebt u wel opgemerkt dat Paulus hier zijn woorden tot Petrus aanhaalt, die hij heeft 
uitgesproken toen hij zich "tegen hem verzette" in Antiochië? Het gaat er om dat de Galaten 
zullen inzien dat, ondanks de beweringen van de "wettisch-gezinden", Petrus en Paulus het 
ten opzichte van de leer volkomen eens zijn.


Daarom moeten de wetsaanhangers zich niet verbergen achter de beweerde autoriteit van 
Petrus. Ook vers 18 en 19 zijn eigenlijk aanhalingen van Paulus' verwijt aan Petrus. Waar 
het om gaat is dat terugkeer tot de Joodse voorschriften van "eten" en "drinken", nadat 
"sommigen uit de kring van Jakobus" te Antiochië waren gekomen, eigenlijk een ontkenning 
was van de volkomenheid van de rechtvaardiging alleen door geloof. Het komt dus hierop 
neer dat de zondaar geheel en volkomen en definitief gerechtvaardigd wordt door het 
geloof, zodat de werken der wet geen enkele zin meer hebben.


2. Galaten 2:19, 20 

Dit is de tweede stap in het betoog van de apostel. Nu gaat het over de dwaling, dat hoewel 
de zondaar niet gerechtvaardigd wordt door de wet, de gelovige wel onder de wet moet 
leven als zijn leefregel. Het antwoord is dat in Christus de gelovige dóór de wet en vóór de 
wet is gestorven. Hij leeft evenmin onder de wet als een terechtgestelde misdadiger. Deze 
stelling noemt Bengel de "summa ac medulla Christianismi", dat is de som en de kern van 
het Christendom.


Het is de leer die in vers 20 volledig ontwikkeld wordt en die zegt dat in het oog van God de 
mens met Christus is gekruisigd en dat het nieuwe leven dat de gelovige heeft ontvangen, 
inderdaad het leven is van de opgestane Christus. Christus leeft inderdaad in hem, zodat 
noch de juridische gerechtigheid voor God, noch de praktische gerechtigheid in het 
dagelijks leven uit de wet zijn. Het gevolg is dat de zondaar volkomen is gerechtvaardigd 
voor God door het geloof van Christus, zonder werken der wet; en dat Christus (tegen wie 
de wet niets heeft in te brengen) nu zijn leven is.


3. Galaten 2:21 

Dit is de derde stap in het betoog van de apostel. De wet moet in het Evangelie niet 
vermengd worden met de genade, want als de rechtvaardigheid komt door de wet, dan is 
Christus tevergeefs gestorven. Hier wordt het woord "rechtvaardigheid" voor het eerst 
gebruikt in deze Brief. De Bijbel gebruikt het in drie toepassingen:


a) Rechtvaardigheid als absolute gehoorzaamheid aan de wet. (Lukas 18:9-12;  
Filippenzen 3:4-6)
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b) Rechtvaardigheid zonder werken, die God toerekent aan hem die "die niet werkt, 
maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt" (Romeinen 4:4-8; 22-25)


c) De veranderde gezindheid van de gelovige (Romeinen 8:4; 6:17, 18)


De eerste is de negatieve betekenis van het woord; de tweede en derde de positieve. Het is 
Christus Zelf, Die door God voor ons tot rechtvaardigheid is gemaakt. In vs.16 en 20 
gebruikt de apostel beide betekenissen. Door het geloof - en daarmee door de inwoning 
van Christus - zijn wij gerechtvaardigd, d.w.z. rechtvaardig "verklaard". In vs. 21 gebruikt 
Paulus "rechtvaardigheid" in deze volle betekenis en in tegenstelling tot hen die de zondaar 
willen rechtvaardigen door de wet of de gelovige willen laten leven volgens de wet, verklaart 
hij, dat in beide gevallen aan de genade van God wordt tekortgedaan en Christus' dood 
nodeloos wordt gemaakt.


Bedenk, dat "rechtvaardigen" betekent: "rechtvaardig verklaren" op wettige grond. 
Rechtvaardig máken is een onmogelijkheid, rechtvaardig verkláren is wat de rechter 
doet als hij de beschuldigde vrijspreekt. Bestudeer vooral Deuteronomium 25:1! 

4. Galaten 3:1-5 

De vierde tegenwerping van de apostel is dat de gave van de Heilige Geest geschiedt door 
geloof en niet door de werken der wet. De Heilige Geest wordt de Galaten op tweeërlei 
wijze voorgesteld:


a) Als de "Geest van Zijn Zoon" (4:6) in onze harten uitgestort, om ons het besef te 
geven van onze positie als volwassen zonen en niet als onmondigen onder de 
slavernij van de wet, zoals de oudtestamentische gelovigen (4:1-7).


b) Ais de kracht tot een heilig leven; onze Verlosser van de heerschappij van het 
vlees (5:16-26).


Het gaat hierom, dat de werken der wet niets kunnen toevoegen aan hem die volkomen 
gerechtvaardigd is voor God. Zo iemand is dood voor de wet, want Christus leeft in hem en 
hij heeft de Geest van het zoonschap en de overwinning verkregen.


5. Galaten 3:6-24 

De vijfde stap van de apostel dient daartoe om de verhouding tussen het verbond met 
Abraham en het Mozaïsch verbond uiteen te zetten. Hij betoogt:


a) Het verbond met Abraham brengt verlossing, omdat aan Abraham het Evangelie is 
gepredikt in de belofte: "In u zullen al de volken gezegend worden" (3:8). Abraham 
geloofde en dat "werd hem tot gerechtigheid gerekend". Toen werd Abraham door 
het geloof verlost en zovelen in het geloof zijn, worden met hem verlost en zijn zijn 
kinderen.
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b) De wet daarentegen verlost niet, maar vervloekt; en zij vervloekt niet sommigen, 
maar allen.


c) Hoe kan dan iemand verlost worden? Het antwoord is, dat "Christus ons heeft vrij-
gekocht van de vloek van de wet", zodat de "zegen van Abraham" die naar ons 
onderweg was, maar opgehouden door het rechtvaardig vonnis van de wet, door 
Jezus Christus tot de heidenen is gekomen, omdat het vonnis van de wet aan 
Christus is voltrokken.


d) Bovendien is het verbond met Abraham gesloten 430 jaar vóór de wet werd 
geschreven, en wat de wet ook vermag, zij kan een tevoren gemaakt verbond niet 
opheffen. Dus iemand, die onder het verbond van Abraham gerechtvaardigd is, kan 
daarvan door de wet niet beroofd worden, maar evenmin kan de wet iets aan dit 
verbond toedoen.


e) Dit werpt de vraag op: "Waarvoor dient dan de wet?" Het antwoord is tweevoudig: 
Zij werd om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou komen, 
zodat allen onder de zonde werden besloten. De wet was de pedagoog of 
tuchtmeester om de onmondige kinderen op te voeden, totdat Christus zou 
komen.


"Zoals een pedagoog zijn pupillen moet leiden en opvoeden tot volwassenheid, zo moest 
de wet de mensen leiden en opvoeden totdat Christus kwam en zij niet langer onder de wet 
zouden blijven" (H.AW. Meyer).


Deel V - De leefregel is de GENADE en niet de WET - Galaten 3:25-5:26 

In dit deel worden de beginselen besproken die het leven en de heiligmaking van de 
gelovige moeten beheersen. Die beginselen zijn de volgende:


Ten eerste: De gelovige is niet langer onder de "tuchtmeester", de wet (vs. 25). Nu zijn er 
tegenwoordig niet velen meer die beweren dat men gerechtvaardigd moet worden door de 
wet. Maar wel wordt door velen een veel geraffineerder dwaling verkondigd, namelijk dat de 
gelovige - hoewel niet door de wet gerechtvaardigd - toch wel onder de wet blijft als zijn 
levensregel en levensbeginsel. 


Nu is de wet, als een deel van de door God geïnspireerde Schrift ongetwijfeld "nuttig om te 
onderrichten in de rechtvaardigheid" voor gelovigen die zo onwetend zijn, dat zij de eisen 
van de wet niet eens kennen. Maar Paulus wil volstrekt niet toestaan dat de "tuchtmeester" 
enig gezag zou krijgen over de Christen. "Maar als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer 
onder de tuchtmeester" (vs. 25).


Ten tweede: De apostel geeft de reden waarom het voogdijschap van de wet over de 
gelovige is beëindigd: "Want gij zijt allen zonen(!) van God, door het geloof in Christus 
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Jezus" (vs. 26). "Zonen" is niet synoniem met "kinderen". "Zonen" betekent "volwassen-
heid"; "kinderen" duidt alleen op "verwantschap". De "zonen" zijn meerderjarige kinderen, 
erfgenamen. De gelovige uit het Oude Testament was een "kind", maar (in nieuwtestamen-
tische betekenis) geen "zoon". Door de wedergeboorte - de doop met de Heilige Geest - 
ontstaan kinderen die geroepen zijn tot "zoonschap".


Paulus illustreert dit door het contrast tussen de positie van een godvrezende Jood onder 
de wet en die van een gelovige Jood of heiden onder de genade. De kwestie is dat vóórdat 
Christus kwam, de gelovigen onder de wet waren, die als "voogd" en "beheerder" over 
minderjarige kinderen waakte. Maar nu worden de gelovigen door de doop en inwoning van 
de Geest, in Christus Jezus, de Zoon, tot "zonen" gemaakt; volwassen, mondige kinderen, 
die niet meer onder het gezag van een voogd staan, maar onder het rechtstreekse, 
persoonlijke gezag van de Vader (3:26-4:7). Nu is de wil van de Vader de leefregel van de 
gelovige. Om dit effectief te maken, is de "Geest van Zijn Zoon" in het hart van de gelovige 
uitgestort (4:6). Als Paulus aan de Hebreeën had geschreven, zou hij misschien gezegd 
hebben: "Dit is het verbond, waarmede Ik mij aan hen verbinden zal: Ik zal Mijn wetten in 
hun harten leggen" (Hebreeën 10:16).


Ten derde: Terugkeer tot de wet betekent het opgeven van de positie als "zonen" en 
terugkeer tot de positie van jonge kinderen, die in niets verschilt van de positie van slaven 
(4:8-11). Dat de Galaten daartoe bereid zijn, brengt de apostel tot verslagenheid (4:12-20).


Ten vierde: Om het nog duidelijker te maken, verwijst Paulus naar Abraham, die twee zonen 
had: Ismaël bij Hagar en Izak bij Sara. Maar Hagar, een slavin, kon alleen een slaaf 
voortbrengen. Als slavin wordt Hagar vergeleken met de Sinaï in Arabië, d.i. het systeem 
van de wet, dat te maken heeft met slavernij of wel met de vleselijke, natuurlijke mens. Izak, 
de zoon der belofte, geboren uit de vrije, is daarentegen het ware type van het zoonschap. 
Maar nu rijst de vraag: Moet er één wet, één erfenis, zijn voor de dienstbare en de zoon? 
Met andere woorden: Is het mogelijk om de "natuurlijke mens" en de "geestelijke mens" in 
één systeem onder te brengen? Blijkbaar niet. Immers, "een ongeestelijk mens (be)grijpt 
niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid" (1 Korinthe 2:14).


De natuurlijke mens beschouwt vrijheid als wetteloosheid, een gelegenheid om zichzelf uit 
te leven. Hij begrijpt heel goed wat "wet" betekent. Maar een zoon, een geestelijk mens, 
onder de wet te brengen betekent: hem een slavenjuk op te leggen, zoiets als een 
volwassene onder voogdij te plaatsen. De twee systemen van "wet" en "genade" kunnen 
dus niet worden gecombineerd.


Uitsluiting is de enige oplossing: "zend de slavin weg met haar zoon" (4:21-31). Dit is 
hetzelfde principe als 1 Timotheüs 1:9 "dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, 
maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars". De apostel laat dan 
op zijn betoog over Hagar en Sara een aantal passende vermaningen volgen in hoofdstuk 
5:1-15.
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Ten vijfde: Nu brengt Paulus het tweede belangrijke beginsel van het leven van de gelovige 
naar voren, namelijk: groei en heiligmaking.


Het eerste beginsel was gebaseerd op zoonschap in verbinding met Christus, de Zoon. 
Daardoor was hij vrij van de wet (3:26-4:31). Wie in Christus gedoopt is, is een levend deel 
van Hem geworden; hij is lid van Zijn lichaam, en moet als zodanig ook delen in Zijn positie.


De tweede belangrijke waarheid (vs. 16-24) is de inwoning van de Heilige Geest en de 
uitwerking daarvan op het gehele leven van de gelovige. Hier is een absoluut contrast met 
de toestand onder de wet. De mens "onder de wet" had "de geest van het zoonschap" niet 
ontvangen. Voor hem was het overheersende levensbeginsel dus gehoorzaamheid aan een 
gezag buiten hem: onderwerping aan een geschreven wet.


Maar een gelovige in de bedeling van de Gemeente heeft de inwoning van de Geest; dit feit 
beheerst zijn wandel (vs. 16), geeft hem "overwinning over het vlees" (vs. 17) en "bevrijdt 
hem van de wet" (vs. 18).


Bovendien adelt de kracht van de inwonende Geest zijn gezindheid (vs. 22, 23). Onder de 
bedeling van de wet kenmerkte zich een godvruchtige gezindheid door "leven naar alle 
geboden en eisen des Heeren, onberispelijk" (Lukas 1:6). De gezindheid van de gelovige in 
onze bedeling kenmerkt zich door "liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goeder-
tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" (Galaten 5:22). En de apostel 
wilde de Galaten laten weten dat deze nieuwe eigenschappen niet het gevolg zijn van eigen 
inspanning; zij zijn de vrucht van de Geest".


Deel VI - Vermaningen en Besluit - Galaten 5:25-6:18 

Dit gedeelte behandelt heel kort de hoofdbeginselen waarnaar de Christen zich zou 
gedragen.


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 68) 

5) Aan wie werd deze Brief geschreven?


6) Geef een beschrijving van Galatië en de Galaten.


7) Waarom schreef Paulus aan de Galaten?


8) Kunnen wij ergens uit opmaken, dat de Galaten tot onzedelijkheid of partijzucht waren 
vervallen?


9) Geef aan tot welke dwalingen de Galaten waren gekomen of dreigden te komen? 
Waarom waren die dwalingen zo erg?
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10) Waarom is de Brief aan de Galaten van blijvende waarde?


11) Zeg in eigen woorden hoe Paulus bewijst dat het Evangelie dat hij predikt Goddelijk 
gezag heeft.


12) Noem redenen waarom wij de geschriften van Paulus aanvaarden als Gods Woord.


13) Waarom wordt de prediker die het Evangelie verdraait, vervloekt?


14) Geef de inhoud weer van Deel I.


15) Geef de inhoud weer van Deel I.


16) Noem de vier argumenten van Paulus in Deel III.


17) In hoeveel delen valt Deel IV uiteen?


18) Geef in eigen woorden de inhoud weer van Deel IV, sub. 1).


19) Geef in eigen woorden de inhoud weer van Deel IV, sub. 2), 3), 4), 5).


20) Wat is het verschil in de positie van een gelovige onder de bedeling van de wet en 
onder de bedeling van de genade?


21) Hoe illustreert Paulus dit verschil?


22) In wie is de gelovige gedoopt?


23) Wat worden wij door het geloof in Christus Jezus?


24) Hoe worden wij ons, als "zonen van God", bewust van ons zoonschap?


25) Hoe toont Paulus aan, dat het onmogelijk is om wet en genade in één systeem onder te 
brengen?


26) Is "Sinaï" een beeld van de "zedelijke wet" of van de "ceremoniële" wet of van beide?


27) Waarom kunnen dan toch de natuurlijke mens en de geestelijke mens niet in één 
systeem leven?


28) Wat is "vervallen zijn van de genade"?


29) Waarom is het kruis een struikelblok voor de "wettisch-gezinden"?


30) Aan welk gevaar staan wij bloot bij dit vrij-zijn van de wet?


31) Is de leer van Paulus daarom "een gevaarlijke leer", zoals sommigen zeggen?


32) Schuilt het gevaar in deze leer of in onszelf?


33) Hoe kunnen wij leven in de overwinning over het vlees?


34) Welke tegenstelling is er tussen de inwoning van de Heilige Geest en het vlees?
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35) Welk voordeel heeft de gelovige van die tegenstelling?


36) Zijn wij gedwongen om de werken van het vlees te doen, omdat het vlees nog in ons 
is?


37) Zou iemand die leeft in de zonden, beschreven in 5:19, 20, een zoon van God kunnen 
zijn?


38) Schrijf uit het hoofd op de negen aspecten van "de vrucht van de Geest".


39) Is het Bijbels om te spreken van karakter "vorming"?


40) Hoe wordt de gezindheid van de Christen gevormd?


41) Op welke wijze moeten zij, die van Christus zijn, "het vlees kruisigen"?


42) Hoe kan 5:25 helpen tot het beantwoorden van de vorige vraag?


43) Wat moet er gedaan worden als een Christen in zonde valt?


44) Geef een tekst uit de eerste Brief aan de Korinthiërs, die het woord "geestelijk" in 
Galaten 6:1 omschrijft.


45) Hoe brengt u 6:2 in overeenstemming met 6:5?


46) Welke belangrijke vergeldingsregel wordt in 6:7, 8 aangekondigd?


47) Wordt dit aan Christenen of aan zondaars geschreven?


48) Als een Christen "in het vlees heeft gezaaid", is er dan niet aan de werking van deze 
wet te ontkomen?


49) Welke heerlijke belofte spoort ons aan tot goed doen?


50) Welke uitwerking heeft het kruis van Christus op de verhouding van de Christen tot de 
wereld?


51) Verklaar 5:24 in het licht van 6:14.


52) Wat is "het Israël Gods"?


53) Verklaar wat Paulus bedoelt met 6:17.


54) Geef de hoofdbeginselen aan voor het gedrag van de Christen, zoals die in deel VI kort 
zijn aangegeven:  
1. ten opzichte van de Christen.  
2. ten opzichte van de wereld.
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Les 69 - DE BRIEF AAN DE ROMEINEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Na het schrijven van de Galaten-brief, maar nog tijdens zijn verblijf van drie maanden te 
Korinthe, schreef de apostel Paulus de grote Brief aan de Romeinen. Wij weten officieel 
bijna niets van de gemeente te Rome tijdens de apostolische periode. Het is "officieel" zelfs 
niet bekend wanneer en hoe zij is ontstaan. Volgens de Kerk van Rome zou Petrus de 
stichter zijn en als "bisschop" in Rome hebben gewoond. Maar deze bewering berust zuiver 
op traditie en is absoluut ongeloofwaardig. Als het waar was, dan zou Paulus toch in zijn 
Brief de groeten gedaan hebben aan zijn broeder en medeapostel.


Niettemin weet ook de traditie van de kerk van Rome dat "het oudste Christelijke kerk-
gebouw op het Europese continent" dat van "Santa Pudentiana" in Rome is. Dat is 
opgericht boven het "huis van Pudens", voluit: Rufus Pudens Pudentius. Uit de Bijbel 
kennen wij deze Pudens, die gehuwd was met Claudia, de zuster van Linus (2 Timotheüs 
4:21). Onder de naam "Rufus de uitverkorene ("eklektos")" wordt hij door Paulus gegroet in 
Romeinen 16:13. Claudia en Linus waren kinderen van Caradoc (Caratacus), de koning der 
Britten, die met een deel van zijn familie gedurende zeven jaren de gevangene was van 
keizer Claudius in Rome. 


De geschiedenis vertelt ("legend has it") dat deze familie deels reeds tot geloof was 
gekomen in Brittannië en het andere deel kwam tot geloof tijdens de gevangenschap 
("custodia libera" = "vrije gevangenschap") in Rome. Bij zijn terugkeer naar Brittannië liet 
Caradoc zijn "Palatium Brittannicum" (Britse Paleis) na aan zijn dochter en schoonzoon 
("huis van Pudens") die het weer nalieten aan hun dochter Pudentiana ("kerk van 
Pudentiana"). De geschiedenis van deze familie is welbekend. En als we Petrus niet 
meerekenen was Linus - de Britse prins - officieel "de eerste bisschop van Rome". 
Pudentiana en Prassede, de twee dochters van Pudens en Claudia, zijn waarschijnlijk de 
uitverkoren ("eklektos") vrouwe en haar zuster uit de tweede brief van Johannes.


Doordat de kerk van Rome het primaat toeschrijft aan Petrus is deze geschiedenis helaas 
naar de achtergrond verdrongen. En nog meer naar de achtergrond is het historische feit 
dat Brittannië overeenkomt met Brit-Am (verbond-volk) uit Jesaja 42:6 en 49:8, en als 
verbondsvolk beschouwd moet worden als de erfgenaam van het 10-stammenrijk van 
Israël! 


De bekende algemene gedachte is terecht, dat deze brief bezorgd is aan een plaatselijke 
gemeente van "gelovigen uit de heidenen". Daarvoor zijn twee zwaarwegende argumenten:


a. Paulus geeft opdracht om zijn groet over te brengen aan Priscilla en Aquila, een 
leidinggevend echtpaar onder de gelovigen, die wij uitdrukkelijk kennen als van 
Joodse afkomst (Handelingen 18:2, 26), maar blijkbaar niet rechtstreeks 
behorend tot de geadresseerden.
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b. Paulus richt zich in deze brief uitdrukkelijk "tot u, heidenen" (Romeinen 11:13).


1. De inhoud van de Brief 

Het thema van deze Brief wordt aangegeven door de sleutelverzen 1:16, 17. "Want ik 
schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is kracht Gods tot zaligheid een 
ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek."


De Brief houdt zich daarom niet bezig met de openbaring van de bijzondere positie van de 
Gemeente, zoals de Efeze-brief; noch met het gemeentelijk leven en de gemeentelijke orde, 
zoals de Korinthe-brieven, maar met de verklaring van het Evangelie in betrekking tot de 
persoonlijke verlossing, zegen en levenshouding. De Gemeente wordt dan ook slechts één 
keer genoemd (16:23). 


Het feit dat er zoveel Joden woonden in Rome, leidde tot de invoering van de grote 
"tussenzin" hoofdstukken 9, 10 en 11, die terecht genoemd wordt de "theodicae" (God is 
rechtvaardig). In deze drie hoofdstukken wordt God gerechtvaardigd, wat betreft Zijn 
handelwijze met Israël in deze tegenwoordige tijd en worden de heidenen onderricht over 
hun eigen positie ten opzichte van de Joden en wordt hun tevens verklaard dat God Zijn 
volk in het heden niet heeft verworpen, en dat in de toekomst zelfs "geheel Israël zalig zal 
worden"; betrekking hebbend op de beide huizen van Israël. Kort samengevat kunnen wij 
zeggen dat de Romeinen-brief:


1) Het Evangelie verklaart, illustreert en verdedigt;

2) Het Evangelie toepast als zegen voor elke gelovige persoonlijk, hetzij Jood of Griek;

3) De gelovigen uit de heidenen onderwijst omtrent hun verhouding tot de Joden;

4) De beginselen aangeeft die het leven van de Christen beheersen.


2. De aanleiding tot het schrijven van de Brief 

De aanleiding tot het schrijven van de Brief kunnen wij opmaken uit 1:8-13 en 15:14-33.   
Hij had er al jaren naar verlangd om de gelovigen in Rome te bezoeken en nu scheen die 
hoop spoedig in vervulling te zullen gaan. Hij stond op het punt naar Jeruzalem te 
vertrekken, om daar de gaven van de heidense gemeenten ten behoeve van de arme 
Joodse heiligen af te dragen. Daarna was hij van plan naar Spanje te gaan. Die reis zou hem 
de lang begeerde gelegenheid geven de heiligen in Rome te bezoeken, om hen met 
geestelijke gaven te dienen en om zijn schuld aan Rome te vereffenen, door ook daar het 
Evangelie te verkondigen. Natuurlijk had de apostel behoefte vóór zijn komst de aan hem 
geopenbaarde en door hem gepredikte heilswaarheden te ontvouwen.


De gelovige Romeinen hadden waarschijnlijk vernomen van de ernstige meningsverschillen 
tussen Paulus en de Judaïstische leraars, en daarom wilde de apostel hen tevoren inlichten 
over zijn standpunt. Een gunstige omstandigheid was daarbij dat er juist een betrouwbare 
boodschapper beschikbaar was in de persoon van Febe, een dienares van de gemeente te 
Kenchrea, die op weg was naar Rome.
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Dit waren de natuurlijke aanleidingen van deze grote Brief. Maar laten wij vooral niet ver-
geten dat de Heilige Geest de werkelijke auteur van de Romeinen-brief is. Hij heeft de pen 
van de apostel bestuurd. Hij wist wat deze trouwe dienstknecht van Christus te wachten 
stond en dat hij voor lange tijd beroofd zou worden van de gunstige omstandigheden, die 
zo nodig waren voor het schrijven van zulk een Brief.


II. INDELING VAN DE BRIEF 

De hoofdindeling van de Romeinen-brief ligt zo voor de hand, dat die zelfs voor de 
oppervlakkige lezer duidelijk is. Laten we goed in het oog houden dat het thema, waar alles 
om draait, is: Het Evangelie van Gods rechtvaardigheid, geopenbaard aan alle mensen, 
zowel Joden als Heidenen, slechts op voorwaarde van geloof in Jezus Christus. Dit 
onderwerp wordt - de inleiding en het thema (1:1-17) daargelaten - uiteengezet in de 
volgende zeven delen:


De gehele wereld voor God strafwaardig	 1:18-3:20

Rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus;  
het Evangelie, de genoegdoening voor menselijke schuld 	 3:21-5:11

Het gekruisigd en opgewekt zijn met Christus	 5:12-8:13

De volle zegen van het Evangelie	 8:14-39

De Gemeente en Israël	 9:1-11:36

Leven en dienst van Christenen 	 12:1-15:13

De openbaring van de Christelijke liefde	 15:14-16:27


Deel 1: De hele wereld voor God strafwaardig (1:18-3:20) 
Bij de bestudering hiervan moet men goed in het oog houden op welke grond de vier 
klassen, waarin de apostel de mensheid verdeelt, veroordeeld worden. Dat is niet om de 
zonde als zodanig, maar om de zonde in verhouding tot het licht dat men heeft ontvangen.


"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, (als) die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden"  
(1:18). (Het woordje "als" staat niet in de grondtekst; de tekst beschrijft de algemene positie 
van de gehele mensheid!)


Deze oordeelsmaatstaf legt de apostel aan bij de vier soorten van mensen. Hierdoor valt dit 
punt in vier delen uiteen:


1) Het atheïsme veroordeeld, omdat het bestaan van God bewezen is uit de zichtbare 
schepping (1:19, 20).


2) De afgoderij veroordeeld, omdat men zich willens en wetens afgekeerd had van Hem, 
die men eens kende als de enige ware God en de afschuwelijke gevolgen daarvan 
(1:21-32).


3) De ethische zedenleraars (heidense filosofen) veroordeeld, die - hoewel zij de dwaasheid 
van de afgoderij en het geestelijk karakter van het Opperwezen onderkennen - aan het 
licht dat zij ontvangen hebben toch niet gehoorzaam zijn (2:1-16).
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4) De Jood, de bevoorrechte mens, die de bewaarder is van de uitspraken Gods, wordt 
veroordeeld juist door de wet, waar hij zich op beroemt, maar die hij heeft overtreden 
(2:17-3:8).


Deel 2: Rechtvaardiging door het geloof in de gekruisigde Christus; het Evangelie de 
genoegdoening voor de menselijke schuld (3:21-5:11). 

Dit punt bestaat uit drie delen (aangeduid met A. B. en C.)


A. De leer van de rechtvaardiging door het geloof, zonder de wet, uiteengezet (3:21-31). 
Hier vinden we de kern van het Evangelie. Daarom moeten we ons er met veel aandacht in 
verdiepen. Vier belangrijke woorden vereisen daarbij nadere uitleg: rechtvaardigheid, 
rechtvaardiging, geloof en verzoening.


RECHTVAARDIGHEID 
Rechtvaardigheid wordt op drie verschillende wijzen gebruikt in de Schrift:


a) Eigengerechtigheid, d.w.z. doen wat de wet eist. Dit betekent niet volmaakte gehoor-
zaamheid aan de morele wet. Want niemand heeft de wet kunnen volbrengen. Maar het 
bestaat in het nauwgezet brengen van de offers en het in acht nemen van de inzettingen 
van de ceremoniële wet (Lukas 18:9-14; Filippenzen 3:4-9; Hebreeën 9:9, 10).  

b) De rechtvaardigheid Gods. Dit is een hoofdthema in de Romeinen-brief en betekent niet 
Gods eigen rechtvaardige karakter en optreden, maar die gerechtigheid, zoals die in 
Christus is geopenbaard, toegerekend aan de gelovige zondaar.  
 
Onder de wet eist God rechtvaardigheid van de mens, onder de genade geeft hij 
rechtvaardigheid aan de mens. Misschien werken de volgende definities verhelderend. 
De rechtvaardigheid Gods is:


• "Die rechtvaardigheid, welke Gods gerechtigheid van hem vereist, dát Hij ze 
eist." (Cunningham)


• "Die rechtvaardigheid, die God Zelf in het leven geroepen heeft; waarvan Hij Zich 
bedient; die Zijn goedkeuring kan wegdragen." (Hodge)


• "Die rechtvaardigheid, die de Vader eist, de Zoon verworven heeft, waarvan de 
Heilige Geest overtuigt, en het geloof ons verzekert." (Brookes)


• "De totaalsom van alles wat God ons opdraagt, van ons vraagt en bevestigt, terwijl 
Hij er Zelf in voorziet." (Moorehead)


• "Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God en 
rechtvaardigheid ..." (Paulus in 1 Korinthe 1:30)


c) Rechtvaardigheid wordt ook gebruikt voor het veranderde gemoed van de gelovigen

(Romeinen 8:4; 1 Korinthe 15:34; Filippenzen 1:11, enz.).


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 455 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

RECHTVAARDIGING 
Rechtvaardiging is het resultaat van die handelwijze van God, die elke zondaar die in 
Christus gelooft, garandeert te bezitten al wat Christus is in Persoon, karakter en werk. Dit 
heet "toerekening". Deze is niet in strijd met Gods rechtvaardigheid, omdat Christus Zich 
reeds met de zondaar heeft vereenzelvigd door - als Losser - diens aansprakelijkheid op 
Zich te nemen en te voldoen aan Gods wet.


GELOOF 
Geloof is vol vertrouwen Christus in alles aanvaarden, wat God over Hem heeft meegedeeld 
(Johannes 3:34; 1 Johannes 5:9, 10). Definitie van geloof is: Vertrouwen in het mede-
gedeelde. Geloof in het door God geopenbaarde!


VERZOENING 
Dit woord is de vertaling van een Grieks woord (hilasterion), dat in de Septuaginta (de 
vertaling van het Oude Testament in het Grieks) en door de schrijvers van het Nieuwe 
Testament gebruikt wordt voor het "verzoendeksel", maar dat ook wel vertaald wordt met 
"genadetroon" (vertaling van Darby "mercy-seat", Romeinen 3:25, n.a.v. Hebreeën 4:16) 
Exodus 25:17, 18, 21; Hebreeën 9:5, enz.


Op dit verzoendeksel werd op de Grote Verzoendag het bloed gesprenkeld - Leviticus 
16:14. De gedachte is niet dat God gunstig gestemd moet worden door het storten van het 
offerbloed, maar in tegendeel bewees het offerbloed dat de zondaar zich boog voor het 
rechtvaardig oordeel van Gods heilige wet, zodat God zowel rechtvaardig als genadig kon 
zijn voor de zondaar. Het geloof van de zondaar behelst "geloof in Zijn bloed" (Romeinen 
3:25); dat wil zeggen: geloof in Christus als "het Lam van God", "staande als 
geslacht" (Openbaring 5:6), dat Zichzelf vrijwillig geofferd heeft in plaats van de zondaar, 
om aan Gods heilige wet te voldoen. Het werk van Christus stelt God in staat rechtvaardig 
te zijn "ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is". (Romeinen 3:26b).


B. De leer van de rechtvaardiging door het geloof, geïllustreerd door de voorbeelden van 
Abraham en David.


Bij de bestudering hiervan moeten we goed tot ons door laten dringen, dat de zekerheid 
van de rechtvaardiging is door het geloof, en wel een geloof dat niets met de wet te maken 
heeft. De voorbeelden laten dat zien. Abraham werd gerechtvaardigd door een geloofsdaad, 
eeuwen vóór de wetgeving en minstens veertien jaar vóór de instelling van de besnijdenis. 
Hij werd dus gerechtvaardigd zonder zich te behoeven bekommeren over wet of 
besnijdenis. David daarentegen, die onder de wet leefde, maar deze op de meest stuitende 
wijze had overtreden, is eveneens gerechtvaardigd, en zeer zeker zonder werken. Wij 
merken hierbij op dat Abraham niet alleen als voorbeeld dient van de rechtvaardiging door 
het geloof zonder wetsverdienste, maar ook om te laten zien op welke wijze hij geloofde tot 
rechtvaardigheid. Hij gaf God de eer, "in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen 
Hij beloofd had ook te volbrengen" (4:16-21) 
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Wij geloven dat God gedaan heeft, wat Hij beloofde te zullen doen (4:23-25). In beide 
gevallen gaat het om een geloof in iets bovennatuurlijks. Als we niet geloven dat Jezus stierf 
voor onze zonden, en opgewekt is voor onze rechtvaardiging, dan blijft ons geloof hopeloos 
in gebreke. Door zulk een geloof kunnen we niet behouden worden.


C. De gezegende resultaten van het geloof (5:1-11), zeven in getal.


De rechtvaardiging door het geloof verschaft ons:

1) Vrede met God - (vs.1).

2) Wij staan in de genade - (vs.2).

3) Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods - (vs.2).

4) Roemen in de verdrukking, wetend dat de verdrukking volharding werkt - (3).

5) De liefde Gods in onze harten uitgestort door de Heilige Geest - (vs.5).

6) De Heilige Geest is ons gegeven - (vs.5)

7) In plaats van schuldgevoel en vrees, roemen in God - (vs.9, 11).


Deel 3: Het gekruisigd-zijn-met-Christus en het bezitten-van-nieuw-leven door de 
Heilige Geest, is het middel dat het Evangelie schenkt tegen de zonde die ons 
aankleeft (5:12-8:13). 

In dit belangrijke Schriftgedeelte gaat de apostel in op de diepste nood van de mensheid. 
Het gehele mensenras - zonder uitzondering - is schuldig, omdat het zondigt. In deze nood 
is voorzien door het sterven van Jezus voor de zondaar. Maar als achtergrond hiervan staat 
de mens, die ze bedreef. De dood van Jezus vereffende zijn schuld - maar wat gebeurt er 
met de mens zelf? Hoe is hij van nature? Wat is zijn geschiedenis? Wat moet er voor hem 
gedaan worden? Hij is nu gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken van de wet; 
zal hij nu voortaan door God geholpen worden om de wet te houden? Zal hij nu in plaats 
van zijn slechte natuur een goed hart krijgen?


N.B. Het is opmerkelijk dat van hoofdstuk 5:1 tot het eind van de Brief niet meer 
gesproken wordt over de verlossing van de gelovige. Slechts de rechtvaardiging 
door het geloof, zonder een greintje eigen verdienste, heeft zijn verlossing voorgoed 
bevestigd.


God heeft getoond niet alleen genadig te zijn, maar ook volkomen rechtvaardig, door een 
gelovige zondaar te rechtvaardigen op deze wijze, zodat de gehele kwestie van zijn schuld 
zodanig door Christus is geregeld, dat het gezag van de wet is gehandhaafd. Als de apostel 
zegt: "Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de 
wet" (3:31), dan is aan Gods heiligheid, aan Gods wet en Gods liefde volkomen voldaan, 
zodat hij de gelovige op wettige wijze kan rechtvaardigen. Het gedeelte dat wij nu gaan 
behandelen gaat dus niet over het behoud van de zondaar, maar over de heiliging. Wij 
onderscheiden hier vijf onderdelen:
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Ten eerste: 
Door zijn afstamming van Adam ontvangt het gehele mensengeslacht de erfzonde; maar wie 
gelooft, wordt door Christus gerechtvaardigd (5:12-21). Dat de zonde algemeen is, wordt 
bewezen door de algemeenheid van de dood. Dat de dood niet de straf is voor de 
overtreding van de wet, blijkt uit het feit dat de dood evenzeer heerste van Adam tot Mozes 
als ná de wetgeving. Er bestond universele straf, omdat de zonde universeel was.


Hier is de tegenstelling: 	Adam	 zonde	 dood

	 Christus	 gerechtigheid	 leven


N.B. De leerstellingen over de éénheid van de gelovige met Christus en over Adam 
als het hoofd van de mensheid, die zo uitvoerig ontwikkeld zijn in de Brieven aan de 
Korinthiërs, vinden wij ook in de Romeinen-brief. Zie 1 Korinthe 12:12-27; 15:22, 45.


Ten tweede: 
Naar Gods berekening is de éénwording van de gelovige met Christus begonnen bij 
Christus' dood en voortgezet in Zijn opstanding (6:1-10).


Ten derde: 
De gelovige moet voor waar houden wat God als zodanig verklaart (6:11-23). Het komt dus 
hierop neer: De gelovige moet zeggen: "Omdat God mij beschouwt als een mens, die dood 
was en uit de doden is opgewekt om in nieuwheid des levens te wandelen, wil ik ook mijzelf 
zien als een mens, die de kruisdood is gestorven en die nu alleen wil leven tot eer van God, 
Die mij uit de doden opwekte. Ik wil mijzelf zien, zoals God mij ziet!" (6:11, 12).


Deze "nieuwheid des levens" is niet slechts een nieuwe deugd, van Christus ontvangen, 
maar een nieuwe overgave. Zoals het geloof de zondaar tot "rechtvaardiging" brengt, zo 
brengt de overgave hem tot "heiliging" (6:13-23). Daar kan men niet diep genoeg van 
doordrongen zijn. "Gij waart slaven der zonde" (6:17). Het resultaat daarvan was de dood.


De wedergeboren mens - de gelovige - geeft zich over aan God; allen gezamenlijk zijn we 
nu "in dienst van de gerechtigheid", wat een nieuwe vrucht voortbrengt: heiligmaking. 
Zodoende bekleedt de rechtvaardige een tweevoudige positie: Hij beschouwt zichzelf als 
een levend mens, die dood geweest is; en hij geeft zich over aan God tot heiliging en 
daarmee tot dienst.


Ten vierde: 
In welke verhouding staat de gerechtvaardigde mens ten opzichte van de wet? (6:14; 
7:1-25).


1) Hij is niet onder (de heerschappij van) de wet, maar onder (de heerschappij van) de 
genade (vs. 14). Hierdoor heeft hij de toezegging verlost te zijn van (de heerschappij 
van) de zonde. De wet kon hem wel gebieden goed te zijn, maar de wet kon hem niet 
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goed maken. Dat kan de genade wel! Hij is niet langer onder de wet, omdat hij "dood is 
voor de wet", want hij is met Christus gekruisigd. Hij is als het ware een vrouw, die door 
de wet getrouwd was met een man, die inmiddels is gestorven, en dus is zij niet langer 
aan die echtgenoot verbonden. Zij is nu getrouwd met een andere echtgenoot: Christus. 
De vrucht van het vorige huwelijk was de dood (niet door schuld van de vorige echt-
genoot, maar door de zonde), maar nu mogen wij Gode vrucht voortbrengen (7:1-6).   
De gelovige moet zich goed bewust zijn dat hij door de wet niet tot heiliging kan komen. 
De wet zelf is heilig en goed, maar


2) in zijn onbekeerde staat wekt de wet het kwaad, dat in hem was, op en brengt hem zo 
ten onder. De wet gaf hem wel het bewustzijn van zijn verschrikkelijke zonde, maar 
maakte hem niet goed. Wat nu de uitwerking van de wet is op een bekeerd mens, 
daarop geeft de apostel zijn eigen ervaring: "hij verlustigt zich in de wet Gods naar de 
inwendige mens". Hij zou de gerechtigheid willen voortbrengen, maar hij kan niet 
volbrengen wat hij wil, wegens de oude wet der zonde in zijn leden. Dit pogen en 
strijden bracht hem alleen maar tot nederlaag en vertwijfeling. Hij werd niet verlost, 
zolang hij op de wet bleef zien (7:14-23).


Zoals Moody zei: "De wet is een spiegel waarin men zijn ongerechtigheid kan zien, maar 
waarmee men zich niet kan reinigen."


Ten vijfde: 
De gerechtvaardigde mens vindt bevrijding en overwinning in Christus door de Heilige 
Geest (7:25-8:13). De bevrijding van de heerschappij van de zonde kon niet verkregen 
worden door de wet (7:22, 23), noch door een ontwaakt en geprikkeld geweten (7:12, 16, 
19), noch door een sterke wil (7:18), maar alleen door Jezus Christus (7:25). Dan gaat de 
apostel uitleggen hoe wij bevrijd kunnen worden:


3) Er is geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (8:1). Christus heeft zo 
volkomen afgerekend met de kwestie van onze persoonlijke schuld en naar de maatstaf 
van God is "de oude mens" zo volkomen in Christus gestorven, dat wij noch door onze 
zondige daden, noch door onze zondige neigingen, zoals in hoofdstuk 7 beschreven, 
veroordeeld worden. Het is een nieuwe bevestiging van de rechtvaardigmaking, nadat er 
weer gesproken is over de (erf)zonde, die ons aankleeft. Het is alsof de apostel zeggen 
wil: "Ondanks het jammerlijk falen van mijn pogingen tot heiliging, blijft mijn 
rechtvaardiging van kracht; er is geen veroordeling."


4) Door Christus hebben wij de Heilige Geest ontvangen en Hij is een "wet", die ver uitgaat 
boven "de wet van de zonde en de dood" (8:2). De verlossing van de heerschappij van 
de zonde (het vlees, de oude mens) is bewerkt, niet door de wet, noch door het 
geweten, noch door wilskracht, maar door de inwoning van een almachtige Verlosser: 
de Heilige Geest. De wet kon dit niet doen, want die kon geen nieuwe kracht geven. Wel 
eiste de wet van het vlees om te volbrengen, waartoe het niet bij machte was (8:3a). 
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Daarom heeft God het zondig vlees veroordeeld in het lijden en de dood van Zijn Zoon 
(8:3b).


Thans wordt door de Geest des levens de gerechtigheid die de wet eist, ín (niet "dóór") ons 
vervuld, omdat wij wandelen in overgave aan de wil van de Geest (8:4).


De heiligmaking is wijding aan de dienst van God en wordt in de Schrift op drieërlei 
wijze behandeld: 

a) Onze staat 
De gelovige wordt in één keer "geheiligd (apart gezet voor de dienst aan God) door het offer 
van het lichaam van Christus, eens en voor altijd" (Hebreeën 10:10, 14; 2:11). Hiervan is de 
Geest het zegel en onderpand (Efeze 1:13). Vanaf het ogenblik dat iemand gelooft, wordt hij 
als heilig beschouwd (Hebreeën 3:1; 1 Thessalonicenzen 5:27; 1 Korinthe 1:2).


b) Onze toestand 
De gelovige wordt geheiligd door het werk van de opgestane Christus als Hogepriester, 
door de inwoning van de Heilige Geest en door het Woord (Efeze 5:25, 26; Johannes 13:8; 1 
Korinthe 6:11; Johannes  17:17; 2 Korinthe 7:1; 1 Thessalonicenzen 5:22, 29; Johannes 
1:9).


(c) Onze verheerlijking 
De heiligmaking van de gelovige wordt voltooid bij de wederkomst van Christus  
(1 Johannes 3:1, 2). Een geheiligd mens, in de praktische betekenis, is dus niet een zonde-
loos volmaakt mens, maar een gerechtvaardigd mens, die "zijn leden stelt tot wapenen der 
gerechtigheid en zichzelf Gode stelt als uit de doden levend geworden" (6:13). Zo iemand 
zal van alle bewuste zonden gereinigd worden, door zijn groei en kennis in genade.


"Reiniging" - bedenk dat goed - is meer dan vergeving; het is het reinigen van het hart, een 
reiniging van een kwaad geweten (Hebreeën 9:14; 10:22). Wij vinden die beide werkzaam-
heden van de genade in 1 Johannes 1:9.


De verzen 5-13 van Romeinen 8 bevatten een zeer belangrijk en prachtig betoog over de 
wandel in de Geest van de geheiligde mens. Bij het lezen van dit Schriftgedeelte moeten we 
duidelijk onderscheid maken tussen "natuurlijk", "vleselijk" en "geestelijk". Het verschil in 
betekenis komt heel goed uit in 1 Korinthe 2:14-3:4:


De "natuurlijke mens" is niet behouden;

De "vleselijke mens" is wel behouden, maar niet geestelijk;

De "geestelijke mens" is de behouden mens, die zich laat leiden door de Heilige Geest.


In Romeinen 8:5-13 vergelijkt de apostel de toestand van de mens in het vlees met die van 
de mens die de volle zegen geniet van het Evangelie. Deze laatste is niet "in het vlees", 
hoewel het vlees wel in hem is (vs.12, 13). En het is zijn voorrecht om door de macht van de 
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inwonende Geest het vlees voor dood te houden; het vlees, dat in Gods oog dood is (vs.13). 
De kracht van dit betoog ligt in de nadruk die de apostel legt op het feit dat in iedere 
gelovige de heilige almachtige Geest des Levens woont, Die het hem mogelijk maakt op een 
hoger - geestelijk - niveau te leven.


Deel 4: De volle zegen van het Evangelie (8:14-39) 

Nadat hij in hoofdstuk 5:1-11 de rechtvaardiging en in 5:12-8:13 de heiliging heeft 
behandeld, vat de apostel nu in één grootse verklaring de volle zegen van het Evangelie 
samen, te beginnen met 1:16, 17, waar het genoemd wordt: "de kracht Gods tot zaligheid".


Ofschoon nu de eerste dertien verzen van hoofdstuk 6 eigenlijk de conclusie vormen van 
het lange betoog, dat begint met de uitspraak in 6:14: "Immers, de zonde zal over u niet 
heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade", zo vormt hoofdstuk 8 op 
zichzelf een complete uiteenzetting, die we in zijn geheel moeten bestuderen. Het hoofdstuk 
kan aldus worden verdeeld:


1) Voor gelovigen in Christus is er geen veroordeling mogelijk. Christus is voor hun zonden 
gestorven, en zij zijn door datzelfde kruis gestorven voor de zonde (8:1).


2) Terwijl zij rechtvaardig gerekend worden door het werk van Christus, worden de 
gelovigen rechtvaardig gemaakt door de Geest in hen (8:2-13).


3) 8:14-16. Door de Geest realiseren de gelovigen zich hun nieuwe positie als zonen Gods.


a) De Geest leidt hen (vs.14).

b) Door Hem roepen zij: "Abba, Vader!" (vs. 15).

c) Hij getuigt met hun geest, dat zij kinderen Gods zijn (vs.16).


4) 8:17-30. De apostel openbaart nu het verbazingwekkende feit, dat aangezien gelovigen 
kinderen Gods zijn, zij ook erfgenamen Gods zijn en mede-erfgenamen van of met 
Christus (vs.17). Deze situatie is onmiddellijk van kracht, hetgeen dus betekent: lijden 
met Hem in de tegenwoordige tijd en met Hem verheerlijkt worden bij Zijn wederkomst. 
Maar het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, die aan 
ons geopenbaard zal worden (vs. 18).  
 
De schepping is "'aan de ijdelheid onderworpen" (vs.20), ligt in dienstbaarheid aan de 
vergankelijkheid, zucht en is in barensnood, en ook wij die de Geest als eersten 
ontvangen hebben, zuchten, omdat wij nog niet onze geestelijke lichamen hebben. Maar 
de Geest Zelf komt ons te hulp en bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.  
 
Ook de schepping zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 
Gods. Als wij dus nog moeten lijden, doen wij dat in hope, namelijk in de hoop op onze 
openbaring als zonen Gods, de hoop op onze nieuwe geestelijke lichamen, de hoop op 
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het in bezit nemen van onze gezamenlijke erfenis met Christus, en zo kunnen wij zelfs 
onder het lijden geduldig wachten. Voor wie gelooft, werken immers "alle dingen" mede 
ten goede; dat is onze troost en sterkte. En dan volgt er nog een waarheid tot steun van 
gelovigen die in lijden zijn, namelijk, dat wij eenmaal aan het beeld van de Zoon 
gelijkvormig zullen zijn:  
 
"Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En 
die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen 
heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
Hij ook verheerlijkt." Niemand kan verloren gaan, aan wie dit wondere proces is 
begonnen (8:17-30).


5) 8:31-39. Dit prachtige Schriftgedeelte mag wel het overwinningslied van de gelovige 
worden genoemd. Kort samengevat: "God is vóór ons". Spencer noemde dit: "de beste 
van alle blijde boodschappen." God is vóór de zondaar, die gelooft in de Heere Jezus 
Christus. De apostel komt tot de hoogste graad van triomf in de woorden: "Wie zal 
tegen ons zijn?" En dat nog niet alleen, maar: "Wie zal beschuldiging inbrengen tegen 
de uitverkorenen Gods?" Hoe zouden wij weer voor het gericht gebracht kunnen 
worden, wij die reeds vrijgesproken en dus gerechtvaardigd zijn? Kan iemand enige 
beschuldiging inbrengen voor God, terwijl Christus voortdurend voor ons tussenbeide 
treedt? Neen, want absoluut niets in de hemel, op de aarde of in de hel kan ons 
scheiden van de liefde van Christus!


Deel 5: Het Evangelie zet niet de speciale verbondsverplichtingen van God en Zijn 
beloften aan Israël terzijde (9:1-11:36). 

Deze drie hoofdstukken vormen eigenlijk een parenthese, een grote tussenzin. Hoofdstuk 
12, beginnend met de woorden: "Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij 
uw lichamen stelt ..." sluit onmiddellijk aan op hoofdstuk 8, waar de gedachtegang van de 
apostel zo abrupt werd afgebroken.


Het is eigenlijk logisch dat Paulus dit gedeelte, handelend over de positie van Israël in Gods 
heilsplan, juist op deze plaats heeft tussengevoegd. Wij zijn zo gemakkelijk geneigd om de 
Joden te vergeten. Bij vele Christenen leeft nog altijd de oude, onschriftuurlijke, opvatting 
dat de Gemeente definitief en in alle opzichten de plaats van Israël heeft ingenomen, en als 
zodanig het ware "geestelijk Israël" is. 


Voor de gelovigen in de apostolische tijd was de kwestie van de verhouding van Israël tot 
de Gemeente een levend en brandend vraagstuk. Nadat de apostel Paulus uitvoerig had 
uiteengezet dat alle mensen - zowel Joden als heidenen - als zondaars onder hetzelfde 
oordeel vallen - en gewezen had op de enige weg tot verlossing in het Evangelie, rees 
onmiddellijk de vraag: Wat komt er dan terecht van het Davidisch Verbond, bevestigd door 
de eed van God, en vernieuwd aan de moeder van Jezus door de engel Gabriël? Wat komt 
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er dan terecht van de telkens herhaalde en onvoorwaardelijke beloften betreffende het 
herstel van geheel Israël in het land hunner vaderen en het herstel van de monarchie in de 
Persoon van een Messias, Die de Zoon en de erfgenaam van David zou zijn? Op deze 
belangrijke vragen geeft de apostel in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinen-brief 
het antwoord.


Jakobus had reeds in de apostel-vergadering te Jeruzalem (Handelingen 15) verklaard dat 
de aanneming van de heidenen door geloof, zonder besnijdenis, niet in tegenspraak was 
met de profetieën, maar, integendeel, zelfs daarmee overeenkwam, omdat de profeten het 
herstel van Israël voorzegd hadden als te zullen plaats hebben ná de wederkomst des 
Heeren.


Zo verklaart ook Paulus - en hij veel uitvoeriger - dat deze bedeling van genade in zekere 
zin een onderbreking is in Gods werk met het Joodse volk, maar beslist niet in Gods 
heilsplan (Efeze 3:2-11). Een onderbreking, die door de profeten wel degelijk was voorzien 
en vastgelegd. Er is dus geen sprake van dat God met Israël als volk heeft afgedaan! 
Integendeel! "En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal 
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob." (Romeinen 11:26). De 
moeilijkheid ligt dus veel dieper dan alleen maar bij het verbond met David. Het heeft van 
doen met het ouder en krachtiger verbond met Abraham. De belofte van verlossing was aan 
Israël gegeven, en nu werd Israël niet verlost. Het betoog van de apostel kan als volgt 
onderverdeeld worden:


1. De genegenheid van de apostel voor Israël (9:1-3).

2. De erkenning van de zeven voorrechten van Israël (9:4, 5).

3. Het onderscheid tussen het natuurlijk en het geestelijk zaad van Abraham (9:6-13).  

Dit Schriftgedeelte wordt door vele theologen ten onrechte aangevoerd als bewijs dat 
heidenen het ware Israël worden door geloof in Christus. Het heeft geleid tot een volkomen 
verwarring in de interpretatie van het Oude Testament. Het is inderdaad een feit dat Galaten 
3:7, 8 duidelijk leert dat gelovigen zonder onderscheid van ras "kinderen van Abraham" zijn. 
Maar: (1) Christenen worden nooit kinderen van Jakob (Israël) genoemd, en (2) Christus Zelf 
maakt een duidelijk onderscheid tussen een natuurlijke en een geestelijke Jood, hetgeen 
door Paulus wordt bevestigd. Zie de tegenstelling tussen Johannes 8:37 en 39.  
 
Er was een natuurlijk Israël en een geestelijk Israël - een Israël in Israël; dit is de kern van 
Paulus' argument. Hij toont uit de Schrift aan dat het Evangelie, dat aan Israël beloofd was, 
Israël niet verlost. Zijn stelling is dat het alleen de geestelijke Israëlieten verlost (Hoofdstuk 
9-11:10). Deze waarheid behandelt hij verder in het volgende punt:


4. De apostel illustreert zijn stelling dat niet alle Israëlieten het ware Israël waren door Izak 
en Ismaël, die beiden zonen van Abraham waren, en Jakob en Ezau, de beide zonen  
van Izak. Jakob had, ondanks zijn vleselijke gezindheid, geloof. Ezau was "een 
onheilige" (Hebreeën 12:16).
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In hoofdstuk 9:27 begint Paulus aan te tonen dat profeten deze dingen voorzegd hadden, 
namelijk (1) dat de genade zich zou uitstrekken tot de heidenen; (2) dat er een gelovig 
overblijfsel in Israël zou zijn. De oorzaak, waardoor de Joden niet behouden werden, was 
dat zij gerechtvaardigd wilden worden uit de werken der wet in plaats van uit het geloof 
(9:25-10:21). Daarna komt hij terug op het "overblijfsel", het ware geestelijk Israël (11:1), 
waarvan hij zelf een duidelijk voorbeeld was. Geheel in tegenstelling tot de onjuiste 
gedachte dat de gelovige Heiden een Israëliet wordt, toont de apostel aan dat de gelovige 
Jood een Christen wordt. Vervolgens komt dan het onderricht aan de heidenen. Zij zijn 
ingeënt in de goede olijfboom en de natuurlijke takken zijn vanwege ongeloof afgebroken.


Maar eens zullen de natuurlijke takken toch weer in hun eigen olijfboom worden ingeënt 
(11:24). Wanneer? Als de "volheid der heidenen" zal zijn ingegaan en dan zal de profetie van 
Jeremia in vervulling gaan (Jeremia 31:27-40). Deze profetie voorspelt zowel de bekering als 
het herstel van Israël.


Het bovenstaande is de gangbare toelichting op deze drie hoofdstukken. Het is zonder 
meer Bijbels om de Gemeente uit Joden en heidenen van vandaag te beschouwen als het 
"gelovig overblijfsel", dat deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat is toch ook 
de betekenis van o.a. de woorden van Paulus: 


"Gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd 
van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; dat gij in 
dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen 
van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu 
in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van 
Christus" (Efeze 2:11-13). 


Gelovigen uit de heidenen hebben deel aan het burgerschap van Israël. Het probleem is 
echter dat Israël - zijnde het Joodse volk - ook volgens deze uiteenzetting van Paulus wel 
degelijk is gestruikeld, gevallen en verminderd, met alle gevolgen van dien. 


Het grote punt is dat in Romeinen 8 en 9 de apostel met nadruk eerstgeboorterecht, 
"aanstelling tot zonen", toeschrijft aan de Gemeente, en daarbij toegeeft dat dat aan Israël 
was beloofd en uiteraard niet aan heidenen in het algemeen. Zich baserend op ongeveer 40 
door hem geciteerde Schriftplaatsen uit het Oude Testament (!), beargumenteert de apostel 
đat de zegeningen van đe Gemeente in werkelijkheid berusten op de belofte van eerst-
geboorterecht, die niet vererfd is geworden naar Juda en daarmee het 2-stammenrijk, maar 
naar Jozef en diens zoon Efraïm en daarmee het 10-stammenrijk. En langs die route is het 
eerstgeboorterecht van Efraim, boven Juda, terechtgekomen bij de Gemeente van Eerst-
geborenen, met rechten die hoger zijn dan die van het Joodse volk. De hemelse positie is 
nu eenmaal hoger dan de aardse.


De vraag was niet hoe het kan dat heidenen toegevoegd worden aan de Gemeente. De 
vraag was hoe het kan dat God een letterlijk Israël had uitverkoren tot koninklijk en 
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priesterlijk volk, terwijl het er alle schijn van had dat hieraan een eind was gekomen door de 
val van het Joodse volk. De enigszins vereenvoudigde verklaring is, dat naast Juda er nog 
een ander deel van Israël bestaat, dat niet tot het Joodse volk, maar tot de heidenen (d.i. 
niet-Joden) wordt gerekend. En dat was de voedingsbodem geworden voor het Christen-
dom. Niet in de laatste plaats via de Britse achtergrond van deze "heidense" Christen-
gemeente in Rome.


Algemene misverstanden en onbekendheid met de profetieën dienaangaande, en met de 
geschiedenis der volken, maakt het verder helaas onmogelijk om op deze plaats hier dieper 
op in te gaan.


Deel 6: Leven en dienst van Christenen (12:1-15:13). 

In dit belangrijke gedeelte neemt Paulus de draad van zijn betoog, dat aan het eind van 
hoofdstuk 8 werd afgebroken voor de inlassing van de drie hoofdstukken over de beide 
huizen van Israël, weer op. U dient nu eerst weer de hoofdstukken 5 t/m 8 door te lezen en 
onmiddellijk daarop aansluitend hoofdstuk 12. 


De "ontfermingen Gods" (12:1) zijn de "ontfermingen", geopenbaard in het Evangelie, 
waarbij eerst de mond van de zondaar gestopt wordt voor God vanwege zijn schuld en 
machteloosheid (3:19), om hem vervolgens te rechtvaardigen en te heiligen met als 
uiteindelijk en enige doel: de heerlijkheid van God (hoofdstuk 8). Thans wil de apostel 
Paulus de gelovigen leiden tot de praktische ervaring van de zegen, vermeld in 6:14 en 
verder uitgewerkt in 8:1-39.


1) 12:1-3. Daarom komt hij terug op de enige voorwaarde, waaraan de gelovige heeft te 
voldoen. Het Griekse woord, hier vertaald door "stellen", betekent eigenlijk "overgeven" 
of "ter beschikking stellen". De bedoeling van deze aanbeveling is dus dat de gelovige 
zijn lichaam volkomen ter beschikking stelt aan de Heer "als een levend offer". 
Romeinen 12 is dus een bevestiging van Romeinen 6:16.  
 
U moet wel in het oog houden dat de eerste acht hoofdstukken van de Brief aan de 
Romeinen leerstellig zijn. Het praktische gedeelte begint in 12:1 (hoewel ook in 
hoofdstuk 7 een persoonlijke ervaring van Paulus voorkomt).  
 
Nu is het van het grootste belang op te merken, dat evenals de rechtvaardiging begint 
met een daad, namelijk geloof, zo begint ook de ware Christelijke levenswandel met een 
daad, namelijk de onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van het lichaam, om voor-
taan geheel onderworpen te zijn aan de wil van een ander, d.w.z. Christus.  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Let op de logische volgorde:  
 
a. Het (met Christus levend-gemaakte) lichaam beschikbaar stellen: offeren.  
 
b. Niet deze wereld ("aion" = "eeuw") gelijkvormig worden, maar  
veranderd worden door vernieuwing van gemoed "(= "'mind" = "denken").  
 
c. Daardoor proeven (= ervaren) wat de wil van God is voor ons persoonlijk.


2) 12:4-8 - Hier wordt heel kort gesproken over de leer van het lichaam van Christus in 
verband met de geestelijke gaven. Iedere gelovige moet zich tot zijn  eigen geestelijke 
gaven beperken.


3) 12:9-21 - De algemene beginselen van de christelijke levenswandel.


4) 13:1-14 - De houding van de gelovige ten opzichte van overheid en wereld.


5) 14:1-15:13 - Het leven als broeders in de Gemeente.


Deel 7: De openbaring van de christelijke liefde (15:14-16:27) 

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 69) 

1) Welke speciale naam geeft Paulus aan het Evangelie?


2) Wat zegt hij over de menselijke afstamming van onze Heer?


3) Welke drie bewijzen van Zijn Messias-schap geeft hij in vs. 4?


4) Waarom schaamde de apostel zich het Evangelie niet?


5) Wat wordt in het Evangelie geopenbaard?


6) Zeg in eigen woorden wat er bedoeld wordt met 1:19, 20.


7) Zeg in eigen woorden op welke grond de gedegenereerde heiden wordt veroordeeld.


8) Noem de zeven trappen van verval van het heidendom van de kennis van de ware God 
(1:21-32).


9) Welke vier trappen van verval in de afgoderij vermeldt 1:23?


10) Wat heeft God gedaan?


11) Vertel op welke grond de heidense zedenpredikers veroordeeld worden (2:1-16).
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12) Idem, maar dan voor de Jood.


13) Welk gevolg heeft de wet tenslotte?


14) Wat verstaat u onder de uitdrukking: "de gerechtigheid Gods"?


15) Hoe komt de gerechtigheid Gods tot de veroordeelde zondaar?


16) Wie hebben gezondigd?


17) Wat betekent "gerechtvaardigd"?


18) Wie worden gerechtvaardigd?


19) Wat wordt bedoeld met "verzoening"?


20) Wordt verzoening verkregen door het geloof in het volmaakte leven van Christus?


21) Zeg eens hoe God "rechtvaardig" kan zijn, als Hij een zondaar rechtvaardigt, die zijn 
vertrouwen op Christus stelt.


22) Wat heeft gehoorzaamheid aan de wet te maken met de rechtvaardiging van een 
zondaar?


23) Wie wordt als voorbeeld gegeven van rechtvaardiging door het geloof?


24) Welk soort geloof wordt tot "gerechtigheid gerekend"?


25) Zou God genoegen nemen met "wat geloof" en "wat werken" als grond voor 
rechtvaardiging?


26) Wie of wat is de man aan wie de Heer de zonden niet toerekent?


27) Heeft Abrahams besnijdenis bijgedragen tot zijn rechtvaardiging?


28) Zeg in eigen woorden welk soort van geloof rechtvaardig maakt.


29) Wordt iemand, die wel het voorbeeld van Christus aanvaardt, maar die weigert te 
geloven in Zijn dood en opstanding, behouden?


30) Noem de zeven gevolgen van rechtvaardiging.


31) Hoe is de zonde in de wereld gekomen?


32) Wat kwam nu over alle mensen?


33) Wat bewijst het feit, dat de mensen stierven, vóórdat de wet gegeven was?


34) Wat kwam over alle mensen door de overtreding van één?


35) Waarom kwam de wet bovendien?
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36) Wat is het gevolg van het "heersen" van de zonde?


37) Wat is het gevolg van het "heersen" van de genade?


38) Waarom zullen wij niet in de zonde blijven?


39) Wat is Gods oordeel over de "oude mens"?


40) Hoe moet de Christen over zichzelf denken in verband met 6:2-11?


41) Wat is "zonde" volgens Romeinen 6?


42) Wat moet de gelovige doen om te ervaren dat hij dood is voor de zonde en haar 
heerschappij?


43) Welk gevolg heeft ons sterven met Christus op onze verhouding tot de wet?


44) Welk gevolg had de wet toen wij nog onder de wet waren?


45) Beschrijf in eigen woorden de strijd van Paulus in 7:15-23.


46) Het woord "ik" komt in dit gedeelte in twee toepassingen voor. Welke?


47) Welk resultaat had het pogen om heilig te worden in Romeinen 7?


48) Waarom is er "geen veroordeling" voor hen die in Christus Jezus zijn?


49) Welke "wet" maakt vrij?


50) Wat is de "wet der zonde"?


51) Wat is de "wet des doods"?


52) Wat gebeurt er met hen, die "naar de Geest" wandelen?


53) Zijn Christenen "in het vlees"?


54) Is het vlees in hen?


55) Noem al de dingen op die de Geest doet volgens hoofdstuk 8.


56) Wat leert hoofdstuk 8 betreffende het lijden?


57) In welke toestand verkeert de schepping nu?


58) Geef de stappen aan die leiden tot volkomen verlossing.


59) Zal iemand van "die Hij tevoren gekend heeft" verloren gaan?


60) Wat zou ons kunnen scheiden van de liefde van Christus?


61) Beschrijf Paulus' gevoelens voor de Joden.
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62) Welk onderscheid maakt Paulus tussen een gelovige en een ongelovige Jood?


63) Welke profetieën haalt Paulus aan betreffende de zegen voor de heidenen?


64) Waarom gingen Israëlieten verloren?


65) Is het waar dat Israël voor altijd is verworpen?


66) Wie is de goede Olijfboom? En wie is de wilde Olijfboom?


67) Hoelang zal de verblinding van Israël duren?


68) Welke gebeurtenis zal plaats hebben, nadat de "volheid der heidenen" is ingegaan?


69) Wat is de redelijke dienst van een zondaar die zich heeft bekeerd?


70) Wat zullen de karaktertrekken zijn van een toegewijd leven  
a) jegens andere Christenen?  
b) jegens de wereld?


71) Som alle werkzaamheden van de Heilige Geest op, zoals vermeld in deze Brief.


72) Hoe staat de wet  
a) ten opzichte van de zondaar?  
b) ten opzichte van de gelovige?


73) Wat moet een zondaar doen om gerechtvaardigd te worden?


74) Wat moet een gelovige doen om geheiligd te worden?


75) Leg uit wat u verstaat onder heiliging.


76) Welke nieuwe waarheden, die de apostel nog niet had vermeld, komen in de Brief aan 
de Romeinen naar voren?
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Les 70 - DE BRIEF AAN FILÉMON 

I. INLEIDING TOT DE GEVANGENISBRIEVEN 

Nadat de apostel aan de Romeinen had geschreven, begon de noodlottige reis naar 
Jeruzalem, waarvan wij de bijzonderheden en gevolgen hebben behandeld bij het 
bestuderen van de Handelingen. U zult er goed aan doen Handelingen 20 t/m 27 over te 
lezen. 


Het staat niet vast of al de overige brieven van Paulus zijn geschreven gedurende één lange 
periode van gevangenschap van 62 tot 68 na Christus. Het wordt door sommigen voor 
onmogelijk gehouden dat Paulus na zijn "eerste verdediging" (2 Timotheüs 4:16) is 
vrijgelaten en later opnieuw is gevangengenomen en spoedig daarop is terechtgesteld. De 
Bijbel vermeldt niets expliciet over een invrijheidstelling.


Maar Clementius, een discipel van Paulus, schrijft in een brief aan Eusebius wél over twee 
gevangenschappen. Zij die deze overleveringen voor waar houden, rekenen Filémon, 
Kolossenzen, Efeziërs en Filippenzen tot de eerste periode; de eerste Brief aan Timotheüs 
en die aan Titus tot de periode van invrijheidstelling en de tweede Brief aan Timotheüs tot 
de tweede gevangenisperiode, kort voor zijn martelaarschap. 


Vast staat dat de overige Brieven alle geschreven zijn na Paulus' komst in Rome. Probeer u 
zich voor te stellen de omstandigheden van Paulus als gevangene: zijn bezigheden en zijn 
vrienden. Deze feiten kunt u vinden in de Handelingen en in persoonlijke mededelingen in 
de Brieven. In zijn gevangenschap was hij overigens vrij zich te bewegen binnen de grenzen 
van de stad Rome, geketend aan een Romeinse soldaat.


II. AANLEIDING TOT DE BRIEF AAN FILÉMON 

Historisch verklaart deze prachtige Brief zichzelf. Onésimus, een slaaf van Filémon, een 
Christen te Kolosse, had zijn meester bestolen en was naar Rome gevlucht. Daar kwam hij 
onder invloed van Paulus en bekeerde zich. Dan zendt Paulus hem terug naar Filémon met 
deze aanbevelingsbrief. Deze Brief is van onberekenbare waarde als een les:


1. in praktische uitvoering van het recht;

2. in praktische gemeenschapsoefening als broeders;

3. in christelijke vriendelijkheid;

4. als een voorbeeld van de toepassing van de wet der liefde in de eerste Gemeente.


N.B. Het is zeer waarschijnlijk dat Paulus in zijn omgang met de Romeinse gelovigen 
dikwijls de nadruk heeft moeten leggen op de leer van de rechtvaardiging op grond van 
geloof, welke leer zo'n belangrijk deel vormde van zijn prachtige Brief aan de Romeinen. 
Het is ook mogelijk dat Paulus met het schrijven van deze Brief gebruik heeft gemaakt van 
de gelegenheid om een toepasselijk voorbeeld te stellen van de leer van de toegerekende 
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rechtvaardigheid: "En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij 
toe." (vs. 18) ... "zo neem hem aan, gelijk als mij." (vs. 17b).


III. INDELING EN ANALYSE 

De analyse van deze korte Brief is niet zo belangrijk, maar het zou kunnen als volgt:

Deel I	 Adres en groeten - vs. 1-3

Deel II	 Lof voor het karakter van Filémon - vs. 4-7

Deel III	 Voorspraak voor Onésimus - vs. 8-21

	 Paulus neemt de gehele schuld van Onésimus op zich.

Deel IV	 Groeten en besluit - vs.22-25


Typologische betekenis 

De wezenlijke betekenis van deze brief is gelegen in de typologie:


In zijn gevangenschap in Rome kwam Paulus in aanraking met Caradoc, de koning in 
ballingschap van de Britten, die met name Efraïm vertegenwoordigen. Dit volk was, zoals 
bijvoorbeeld "de verloren zoon" uit de gelijkenis (Lukas 15:11-32) weggelopen uit de dienst 
aan God, met medeneming van het eerstgeboorterecht. Hier in Rome, de heidense 
hoofdstad, komt deze man, als de koning van dit volk, tot geloof en wordt via de apostel 
Paulus bij wijze van spreken alsnog teruggestuurd naar zijn Heer. 


Dat dit gebeurd is ligt historisch vast. Dat Caradoc de eerste heidense koning is die tot 
geloof in de Heere Jezus Christus kwam ook. Het is de grondslag van de Anglicaanse Kerk 
en van de titel "Defender of the Faith" van de Britse vorst tot vandaag! Maar zonder kennis 
van deze geschiedenissen is het natuurlijk onmogelijk om die te herkennen achter deze 
brief aan Filémon.

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 70) 

1) Onder welke omstandigheden leefde Paulus in Rome?

2) Geef de namen van zijn vrienden en mede-gelovigen aldaar.

3) Wat was de aanleiding tot de brief aan Filémon?

4) Waar woonde Filémon?

5) Welk gevolg had het Evangelie voor de verhoudingen tussen Christenen?

6) Wie en wat was Onésimus?

7) Wat onthult de Brief over de positie van Filémon?

8) Welk verschil kwam er in de verhouding tussen Onésimus en Filémon na Onésimus' 

bekering?

9) Kwam er ook verandering in hun wettelijke verhouding?

10) Leg met uw eigen woorden uit hoe de verzen 17-20 een voorbeeld geven van 

rechtvaardiging.
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Les 71 - DE BRIEF AAN DE KOLOSSENZEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. De plaats Kolosse 

Kolosse was in de apostolische tijd al een kleine stad, die vroeger veel belangrijker was 
geweest en nu helemaal is verdwenen. Toch is de naam van die stad in de belangstelling 
blijven staan, omdat zij de woonplaats was van Filémon, in wiens huis de Gemeente 
samenkwam (Filémon 2) met o.a. Onésimus en Epafras. Aan die betrekkelijk kleine 
gemeente schreef Paulus deze Brief; een Brief van enorme waarde voor de Gemeente van 
alle eeuwen en in het bijzonder voor onze tijd.


Deze gemeente is niet door Paulus gesticht. Uit Kolossenzen 1:7 en 4:12 mogen wij 
misschien opmaken dat Epafras de stichter is geweest. Toch blijkt uit de hele toon van deze 
Brief dat Paulus' apostolisch gezag ten volle door de Kolossenzen werd erkend. Wel kunnen 
wij uit de Brief aan Filémon opmaken dat Paulus de geestelijke vader van Filémon is 
geweest.


2. De aanleiding tot het schrijven van deze Brief 

De aanleiding tot de Brief blijkt uit de inhoud. Epafras was Paulus' medegevangene in Rome 
en van hem had hij gehoord over de toestand van de gemeente aldaar. Die toestand was, 
wat de grondbeginselen betreft, voortreffelijk (1:3-8). Maar toch begon ook daar een 
dwaalleer langzamerhand ingang te krijgen. Deze valse leer was niet het Judaïstische 
wetticisme, zoals in Galatië, die afkomstig was van Jeruzalem, maar meer een filosofisch 
wetticisme, waarschijnlijk afkomstig uit Alexandrië. De Judaïstische wetbetrachters hielden 
zich strikt aan de letter van de wet, d.w.z. van de geschreven wet. Het filosofische 
wetticisme bestond uit het wijs zijn "boven hetgeen geschreven staat" (1 Korinthe 4:6); of 
zoals Paulus het zegt in Kolossenzen 2:18: "intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, 
tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses". 


Deze dwaling schijnt een soort filosofische theosofie geweest te zijn, een voorloper van het 
"gnosticisme", dat later zo'n verwarring zou brengen in de Christenheid. Over deze dwaal-
leer schrijft H.AW. Meijer: "Zij bestrijden de verheven positie en het verzoeningswerk van 
Christus. Zij beschouwen Hem als behorend tot één van de hoogste rangen van de geesten, 
terwijl zij de engelen verheffen tot medewerkers aan het Messiaanse heil. Bovendien 
hebben zij demiurgische gedachten over de schepping van de wereld." Daar zij de "stof"  
(= de materie) als de bron van het kwaad rekenen, leven zij als asceten om de werkingen 
van het lichaam te doden.


Opmerking: Demiurgie is de theorie der gnostieken, die de schepping toeschrijft aan 
een lager geestelijk wezen, dat zij de demiurg noemen. (Demiurg is een wezen tus-
sen het Opperwezen en de mens, dat de zienlijke dingen zou hebben geschapen). 
De kern van deze leer der gnostieken is dat God Zich op een oneindige afstand van 
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de mens bevindt en dat die afstand overbrugd wordt door hogere en lagere rangen 
van engelen, waarbij dan Christus een plaats heeft in de hogere rangen.


Hoewel het gnosticisme grotendeels tot het verleden behoort, tracht men in onze tijd nog 
steeds Christus van Zijn volkomen Godheid te beroven. Het menselijk lichaam met zijn 
natuurlijke, fysieke begeerten beschouwen zij als slecht en moet door onthouding ("raak 
niet, smaak niet, roer niet aan"; 2:21) ten onder worden gehouden. In hun godsdienst 
houden zij zich strikt aan bepaalde religieuze dagen en tijden. Zo leeft de Christenheid 
voortdurend tussen twee gevaren: enerzijds om op te gaan in ijdele filosofieën en anderzijds 
om zich te binden aan dode vormen. Voor beide gevaren is het antwoord van Paulus: 
Christus.


De onmiddellijke aanleiding tot het schrijven van deze Brief is wel het vertrek van Onésimus 
en Tychicus naar Kolosse (4:7-9).


II. INDELING EN ANALYSE 

De Brief kan in zeven delen verdeeld worden en die elk weer in een aantal onderdelen.


Deel I - Inleiding - 1:1-8 

Deel II - Het gebed van de apostel - 1:9-14 

Bepaal uw aandacht vooral bij wat de apostel ten behoeve van de Kolossenzen vraagt en 
waarvoor hij God dankzegt. Dit gebed kan ons ten voorbeeld dienen.


Deel III - De verheerlijking van Christus als de Goddelijke Schepper en Verzoener, 
Die inwoont in de gelovigen - 1:15-29 

1. De zeven hoedanigheden van Christus (1:15-19) 
a) Christus, als Beeld Gods, (vs.15) maakt de onzichtbare God voor ons zichtbaar.

b) Hij is de Eerstgeborene van de oude schepping, en daarmee ook de Losser  

(= de Goël) van het Oude Testament). Hij is de Eerstgeborene van een Nieuwe 
Schepping, daarmee de rechtmatige Koning en Hogepriester.


c) Door Hem en tot Hem zijn alle dingen (zichtbaar of onzichtbaar) geschapen.

d) Hij is vóór alle dingen, d.w.z. in rang: bóven alle dingen.

e) Alle dingen bestaan (d.w.z. blijven bijeen) door Hem.

f) Hij is het Hoofd van het Lichaam, namelijk de Gemeente.

g) Al de volheid Gods woont in Hem (vgl. Kolossenzen 2:9). Daar gaat niets 

bovenuit!


Dit is dan het geïnspireerde antwoord op iedere poging om Christus minder te maken dan 
God of Hem te vereenzelvigen met de "stof" (materie), zoals de "pantheïsten" dat doen.


Deze Schriftplaats rekent radicaal af met het gnosticisme, het pantheïsme, het polytheïsme, 
de leer van de eeuwige materie, het Arianïsme, het unitarisme, het kenotisme, kortom met 
iedere dwaling betreffende de aanbiddenswaardige Persoon van Jezus Christus.
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2. Het uiterlijke en objectieve werk van Christus voor zondaars (1:20-23) 
a) Christus alleen is het middel van de verzoening (Romeinen 1:20; Johannes 14:6; 2 

Korinthe 5:18; 1 Timotheüs 2:5; 1 Johannes 2:2).

b) Het bloed Zijns kruises brengt vrede. Dit handelt niet over het kruis, dat immers als 

gevolg heeft dat alle mensen dood zijn voor God! De uitdrukking spreekt over bloed, 
namelijk leven, dat ná het kruis gerealiseerd is geworden in de opstanding! Dat is het 
reinigende bloed, leven, van Jezus Christus, de Hogepriester, zoals bijv. vermeld in  
1 Johannes 1:7 en Hebreeën 9: 14. De gedachte dat bloed een beeld is van dood, is niet 
slechts een hardnekkig en noodlottig misverstand; het is in wezen absurd! Als men het 
krijgt, krijgt men leven; als men het verliest, verliest men leven!


c) De enorme draagwijdte van die verzoening: "De dingen die op de aarde zijn en de 
dingen die in de hemelen zijn". Met ons beperkt verstand kunnen wij dat nu nog niet 
helemaal vatten.


d) Voor de gelovige is deze verzoening volkomen volbracht.

e) Hij zal ons heilig, onbesmet en onberispelijk vóór Zich stellen, als wij slechts blijven "in 

het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen worden van de hope des Evangelies".


N.B. "door de dood" in vs. 22 zou moeten worden vertaald met "door de dood 
heen". Het Grieks geeft hier "dia", gevolgd door een genitivus (tweede naamval, 
bezitsvorm die aangeeft waarvan iets of iemand is), waardoor de betekenis is 
"doorheen", in de zin van "er in en er uit". In de praktijk is de betekenis dus: 
"door Zijn dood en opstanding". Deze vorm komt voor in: Romeinen 5:10; 
Filippenzen 1:20; Kolossenzen 1:22 en Hebreeën 2:14. "Door de dood" in de 
Statenvertaling van Hebreeën 7:23 is een andere constructie met de betekenis 
van "wegens", en Openbaring 2:23 zou moeten zijn "in de dood".


3. Het innerlijke en subjectieve werk van Christus voor de gelovigen (1:24-29) 
a) De Gemeente als het levende lichaam van Christus, delend in Zijn heerlijkheid (Johannes 

17:22; Romeinen 8:30), wordt verheven tot het grote voorrecht van te mogen delen in 
Zijn lijden. Het lijden van Christus is drievoudig:


1. Hij leed van Godswege voor onze zonden;

2. Hij leed van de zijde van de mensen ter wille van de gerechtigheid;

3. Hij leed als mens door lichamelijke zwakheid, vermoeidheid, 

verzoekingen, en afwijzing van Zijn boodschap.


In de eerste betekenis leed Hij alleen, in de tweede betekenis mogen wij met Hem mee 
lijden; in de derde betekenis lijdt Hij met ons mee. De opvatting van de apostel is, dat 
alle verdrukkingen en vervolgingen, die gepaard gaan met de voortgang van Christus' 
werk in de wereld, hetzij door Hemzelf ondervonden, hetzij door Zijn volgelingen, be-
schouwd moeten worden als Zijn eigen lijden. Het grootste deel van dat lijden heeft Hij 
persoonlijk ondergaan; de rest heeft Hij achtergelaten voor Zijn lichaam, de Gemeente.
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b) Deze gedachtegang is in overeenstemming met de nu geopenbaarde verborgenheid: 
"Christus in u". Deze geweldige openbaring maakt duidelijk, wat de "heerlijkheid" van de 
gelovige moet zijn: het openbaren van de inwonende Christus!


Deel IV - Christus als beeld van de Godheid, met Wiens dood en leven de gelovige 
wordt vereenzelvigd en in Wie hij volmaakt is - 2:1-23 

1. De "verborgenheid van God" is dezelfde als in 1:26 en 27. Het betreft de essentie van 
"tegenwoordige waarheid": Christus woont in de gelovige en dus in de Gemeente, maar niet 
in de zienlijke wereld, en Hij is de personificatie van de wijsheid Gods. Vergelijk 1 Korinthe 
1:30.


2. Het tweevoudige gevaar dat "het geloof" bedreigt (2:8-23).

Hier zijn wij nu tot de kern van het schrijven gekomen. Deze dingen te zeggen, was de 
eigenlijke aanleiding tot deze Brief. Omdat deze gevaren altijd, overal en voor ieder 
persoonlijk aanwezig zijn, heeft deze Brief een blijvende waarde.  

a) "Het geloof" (d.w.z. de gehele geopenbaarde Waarheid) is in gevaar door de "filosofie 
en ijdele verleiding" (letterlijk inhoudsloos bedrog). Ongetwijfeld heeft de apostel hier 
speciaal op het oog die vorm van wijsbegeerte, die toen in Kolosse in zwang was. 
Maar hij beperkt die waarschuwing niet tot die vorm; hij wil in het algemeen waar-
schuwen voor het binnendringen van de zogenaamde "wijsbegeerte" in het gebied van 
de geopenbaarde Waarheid. Zoals 1 Korinthe 2:7-10 zegt, gaat het hier om een gebied 
waar het menselijk verstand niet in kan komen, omdat het niet gaat om "ontdekken"  
(van de mens uit), maar om "openbaren" (van God uit). En zelfs wanneer de open-
baring is geschied, dan nog kan het natuurlijk verstand het niet vatten (1 Korinthe 
2:14). Hiervan heeft Luther gezegd: "Alles wat de wijsbegeerte hier aanraakt, wordt 
bedorven".  
In vers 18 beschrijft Paulus de methode en het gevolg van deze wijsbegeerte 
"intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het 
verstand zijns vleses; en het Hoofd niet behoudende ...


b) Het tweede gevaar is (zoals reeds vermeld in de algemene opmerkingen) - het gevaar 
van het zich verdienstelijk willen maken voor God door het onderhouden van geboden, 
ja zelfs door de besnijdenis en de doop en door het lichaam te "knechten" door vasten 
en spijswetten van "raak niet en smaak niet", enz. Al deze dingen zijn volgens de 
apostel "niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees" (vs.23). Inderdaad, 
zij strelen "het vrome vlees". Dit zijn "de overleveringen der mensen, naar de eerste 
beginselen der wereld" (vs.8).  
In de Brief aan de Galaten gebruikt Paulus deze uitdrukking voor het systeem van de 
werken der wet, maar zij is van toepassing op alle uiterlijke godsdienstige vormen, 
waarmee men meent verdienste te kunnen verwerven. Natuurlijk zal geestelijke 
vroomheid zich op allerlei wijze naar buiten openbaren, maar daardoor wordt niets 
toegevoegd aan de staat of zekerheid van de gelovige.  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Het grote gevaar van deze dingen ligt in hun "rede van wijsheid" en in hun beroep op 
de natuurlijke begeerte van het vlees, naar "iets waarop men zich kan beroemen". 
Maar het Evangelie maakt een eind aan al onze roem. Een veroordeelde zondaar, die 
sprakeloos staat voor een heilige wet en die volkomen verlost is door een Ander, Jezus 
Christus, heeft geen reden om in het vlees te roemen.


In Kolossenzen 2:11-13 hebben wij de toepassing van de leer van Romeinen 6 betreffende 
de vereenzelviging van de Christen met Christus. De gelovige wordt geacht besneden te zijn 
in de besnijdenis van Christus en gedoopt in de doop van Christus.


Deel V - De eenheid van de gelovige met Christus in opstandingsleven en in Zijn 
heerlijkheid - 3:1-4 

Het leven van de Christen moet in overeenstemming zijn met zijn staat als opgewekt met 
Christus. Zoals Romeinen 6:11-13 zegt: "Der zonde dood, maar Gode levend". "Stelt 
uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde." Met andere woorden: een 
belangrijke leer is de basis geworden van een geheel nieuwe levenswijze. 


Er wordt hier nog een waarheid geopenbaard, die weinig bekend is, namelijk: Christus is het 
leven van de gelovige (3:4). Algemeen wordt wel geloofd dat Christus ons het leven 
gegeven heeft en dat is juist. Maar dat leven beschouwt men dan als iets aparts, als een 
kiem of als levensbeginsel. Maar de diepere en kostbaardere waarheid is, dat hetzelfde 
leven dat in Christus is, ook is in de gelovige, evenals het leven dat in een waterbron is, ook 
in de beek is, die er uit ontstaat. Of met het Bijbelse beeld: "Ik ben de wijnstok en gij zijt de 
ranken".


Deel VI - De juiste levenswijze van de Christen, gegrond op Zijn dood en opstanding 
met Christus - 3:5-4:6 

Let nu wel op de betekenis van het woordje "dan" (eigenlijk "dus") in vs. 5. "Doodt dan ... , 
omdat gij dood zijt en uw leven verborgen is in Christus, zodat Christus Zelf nu uw leven is.


Deel VII - Mededelingen en groeten - 4:7-18 
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 71) 

1) Waar was Paulus toen deze Brief werd geschreven?


2) Wat was de aanleiding tot het schrijven?


3) Door wie werd de Brief overgebracht?


4) Welk bewijs gaven de Kolossenzen van hun geloof?


5) Wie was Epafras?


6) Geef de zinnen weer van Paulus' gebed in 1:9-11.


7) Waarvoor dankt de apostel God met betrekking tot de Kolossenzen?


8) Geef uit het hoofd de zeven hoedanigheden van Christus in Deel II.


9) Noem het verschil tussen met God verzoend zijn en onberispelijk zijn voor Hem.


10) Wat wordt bedoeld met het woord "verborgenheid"?


11) Wat is "de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen"?


12) Waaruit blijkt dat de Kolossenzen Paulus nooit gezien hadden?


13) Tegen welke twee gevaren wordt in hoofdstuk 2 gewaarschuwd?


14) Leg uit hoe de wijsbegeerte schadelijk werkt in de dingen van de openbaring.


15) Welke bedoeling hadden de spijswetten, heilige dagen en de sabbat?


16) Welke praktische toepassing maakt Paulus met betrekking tot de eenheid van de 
gelovige met Christus in dood en opstanding?


17) Maak een lijst van de christelijke deugden en plichten, genoemd in 3:5 en 4:6.


18) Welke personen die bij Paulus waren in Rome worden in deze Brief vermeld?
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Les 72 - DE BRIEF AAN DE EFEZIËRS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. De geadresseerden 

Deze brief en die aan de Kolossenzen worden beschouwd als parallelle brieven. De 
omstandigheden waaronder deze werd geschreven zijn dezelfde als bij de Brieven aan 
Filémon en de Kolossenzen. De Brief werd ook door dezelfde persoon overgebracht, 
namelijk Tychicus. Het is overigens zeer twijfelachtig of deze Brief wel werkelijk aan de 
Efeziërs is gericht. De oudste en beste handschriften vermelden namelijk geen adres. 
Basilius, Tertullianus en Hieronymus vermelden dat al de handschriften van deze Brief 
zonder adres waren.


In Kolossenzen 4:16 lezen wij echter over een Brief aan de Laodicenzen. Men vermoedt nu 
dat de Brief, bij ons bekend als de Brief aan de Efeziërs, in feite de Brief aan de 
Laodicenzen is. Laodicéa lag dicht bij Kolosse, zodat het voor de hand ligt, dat Tychicus 
ook daarheen een Brief gebracht heeft. Bovendien lijkt het onaannemelijk dat Paulus, die zo 
lang in Efeze heeft gewoond, daar in zijn Brief helemaal niet op zinspeelt en zelfs geen 
enkele groet uitspreekt.


Uit Efeze 1:15 en 3:2 zouden wij kunnen opmaken dat de geadresseerden de apostel alleen 
kenden van "horen-zeggen". Hoe het zij, de Brief aan de Efeziërs is de meest algemene van 
al de Brieven en beschrijft dan ook geen omstandigheden van een eventueel geadresseerde 
plaatselijke gemeente.


Hoewel deze Brief dus waarschijnlijk gericht is aan de Gemeente te Laodicéa, is de inhoud 
bestemd voor alle gelovigen, waar ook ter wereld. De leer van deze Brief bevestigt het 
standpunt, want hij bevat de belangrijkste waarheid voor de Gemeente,  maar niets 
betreffende de orde in een plaatselijke gemeente. Het gaat hier niet, zoals in de Brief aan de 
Filippenzen, over de plaatselijke gemeente, maar over de Gemeente in zijn geheel als "Zijn 
Lichaam". De geopenbaarde waarheid is wel voor iedere Christen individueel, maar dan als 
een lid van het Lichaam van Christus. Er zijn geen afzonderlijke groepjes, geen sekten, 
zoals in Korinthe, geen valse leraars, zoals in Galatië. Deze Brief is echter de hoogste 
openbaring voor de leden van het Lichaam van Christus.


2. Drieërlei waarheid 

Wij onderscheiden drieërlei waarheid in deze Brief:


a. De waarheid van de verheven positie van de gelovige in Christus;

b. De waarheid betreffende het lichaam van Christus;

c. De waarheid betreffende de wandel in overeenstemming met die positie.


Overeenkomstig de methode van het Nieuwe Testament wordt eerst over de positie van de 
Christen gesproken en daarna over de praktische wandel van de Christen. Dit is een van de 
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tegenstellingen tussen de beginselen van "Wet en Genade". Onder de Wet was de positie 
het resultaat van de levenswandel; onder de genade is de positie een vrije gift en de wandel 
vloeit daaruit voort als gevolg van de nieuwe natuur en de inwonende Geest.


Deze Brief vertoont een sterke verwantschap met het boek Jozua. De "Hemel" ("het 
hemelse") van de Efeziërs is voor de Christen wat het land Kanaän was voor de Israëliet. In 
Kanaän hadden de Israëlieten strijd (vergelijk Efeze 6:12); maar ook bezit, rust, overwinning, 
de vervulling van de beloften (zie Jozua 21:43-45; Efeze 1:3; 3:14-19; 6:13-17).


3. Belangrijke uitdrukkingen 

Sommige uitdrukkingen in deze Brief vereisen een nadere bespreking.


a. "Hemelse Gewesten" 
In veel vertalingen zijn deze twee woorden de weergave van één Grieks woord, dat elders 
vertaald is door het ene woord "hemels" (Mattheüs 18:35; Johannes 3:12; Hebreeën 3:1). 
De toevoeging "gewesten" is zeer misleidend. De beste vertaling zou zijn: "in het hemelse". 
Zo is het woord ook vertaald in 1 Korinthe 15:48 "hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook 
de hemelsen". 


De Christen is hemels door zijn roeping (Hebreeën 3:1), door zijn burgerschap (Filippenzen 
3:20), door erfrecht (1 Petrus  1:4) en door het opstandingsleven (Efeze 2:6), als lid van het 
lichaam, waarvan het Hoofd inderdaad in de hemel is. Het "hemelse" (of "in hemelse 
gewesten") is dus de sfeer van de tegenwoordige verbondenheid van de gelovige met 
Christus. Dit wordt aangegeven door de telkens herhaalde uitdrukking "in Christus". 


De gelovige is nu reeds met Christus verbonden in: 


• leven 	 Kolossenzen 3:4; 1 Johannes 5:11, 12

• positie 	 Efeze 2:6

• lijden 	 Romeinen 8:18; 2 Timotheüs 2:11, 12; Kolossenzen 1:24; Filippenzen 1:2, 9 

• dienst 	 Johannes 17:18; Mattheüs 28:18-20.


De gelovige zal met Christus verbonden worden in:


• heerlijkheid	 Johannes 17:22; Romeinen 8:18; Kolossenzen 3:4

• erfenis 	 Romeinen 8:17

• heerschappij 	 Mattheüs 19:28; Openbaring 3:21. 


"Het hemelse" vinden wij in deze Brief in 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12.


b. "Geestelijke zegeningen" 
De "geestelijke zegeningen" (Efeze 1:3) van de gelovige kunnen alleen in bezit genomen, of 
ervaren worden, als hij leeft in de sfeer van zijn vereenzelviging met Christus in leven, staat, 
lijden en dienst. Als hij leeft als een natuurlijk mens, gericht op aardse dingen, zal hij niets 
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ervaren van de rijke zegeningen der Efeziërs. "Het zij den discipel genoeg dat hij worde 
gelijk zijn meester" (Mattheüs 10:25).


"Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus" staat 
tegenover: "Vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam". 

II. INDELING EN ANALYSE 

De Brief kan in vier delen verdeeld worden en elk deel weer in verschillende onderdelen.


Deel 1 - Apostolische Groet - 1:1, 2 
De woorden "te Efeze" komen in de oudere handschriften niet voor.


Deel II - De geestelijke zegeningen van de Christen - 1:3-3:21 

De leer van de positie van de gelovige als verlost door Christus en als "in Christus", als lid 
van Zijn lichaam.


1. De zeven belangrijke zegeningen van de gelovige in Christus (1:3-14) 
d. Zijn uitverkiezing in en met Christus, als waarborg voor zijn uiteindelijke 

heiligheid en onberispelijkheid.

e. Zijn voorbestemming (predestinatie), waardoor zijn toekomstige zoonstelling 

verzekerd is.

f. Zijn staan in de genade en leven onder de genade (Romeinen 5:2; 6:15; 

Hebreeën 4:16).

g. Zijn verlossing door het bloed - de opstanding - van Christus, waardoor hij 

verzekerd is van vergeving van zonden.

h. Zijn verheffing tot de gemeenschap met God in al Zijn plannen voor heden en 

toekomst.

i. Zijn Gemeentelijke positie als erfdeel van Christus.

j. Zijn verzegeling door de Heilige Geest tot zijn eigen toekomstige erfenis  

(1 Petrus 1:3, 4).


2. Het eerste gebed van de apostel (1:15-21) 
Dat de gelovigen mochten komen tot werkelijk begrip en tot persoonlijke kennis van hun 
verheven positie in de Gemeente, het Lichaam van Christus. Tegelijkertijd brengt dit gebed, 
zoals meermalen in door de Geest ingegeven gebeden, een nieuwe waarheid naar voren: 
namelijk dat de opgewekte Christus, Die nu zit aan de Rechterhand van God, "als Hoofd 
boven het geheel, gegeven is aan de Gemeente, die zijn Lichaam is" (vs. 22, 23). Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen de groep discipelen, die om Christus vergaderd waren tijdens 
Zijn dienst hier op aarde, en de Gemeente. Die groep vormde inderdaad de eerste "leden" 
van de Gemeente, maar pas nadat "De Vader der heerlijkheid" (vs.17) Christus aan Zijn 
Rechterhand had gezet (vs.20) en nadat de Heilige Geest op hen was uitgestort (1 Korinthe  
12:12, 13).
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3. Wat wij eertijds waren en nu zijn (2:1-3:12)  
De verklaring hoe de heiden uit de staat van "dood door de misdaden en de zonden" wordt 
verlost tot de positie van mede-erfgenaam en ingelijfd in hetzelfde Lichaam van Christus, 
vinden we in 2:1-3:12. Vergelijk dit gedeelte vooral goed met Romeinen 1-3. In beide 
Schriftplaatsen zijn allen zondaars; maar in 


Romeinen wordt de zonde behandeld als schuld;

	 in Efeze als een toestand van dood zijn.


In Romeinen wordt de schuldige zondaar gerechtvaardigd door geloof;

	 In Efeze ontvangt de dode zondaar leven door geloof.


In Romeinen staat de zondaar voor de balie van het gerecht;

	 in Efeze is hij "nabij geworden" (vers 13).


In Romeinen is het bloed de grondslag van zijn rechtvaardiging; 

	 in Efeze brengt het bloed hem "nabij".


(In de Brief aan de Efeziërs brengt het kruis nabij (2:13), brengt vrede (vs.14), breekt de 
muur van scheiding (namelijk de wet der geboden, enz.) af en verzoent Joden en Heidenen 
in één Lichaam).


Ons recht om "nabij" te komen ligt in het bloed, het leven, en dus geschiedt toegang door 
de Geest (2:18). 


Dan volgt de openbaring van een ander aspect van de Gemeente. De Gemeente is niet 
alleen het Lichaam, maar ook een tempel, d.i. een woonplaats van God.


Wij moeten wel bedenken dat Paulus dit alles heeft ontvangen door openbaring (3:3) en dat 
in al de vorige eeuwen (bedelingen) niet zulk een openbaring heeft plaats gehad (3:5). Wel 
hebben de oudtestamentische profeten de verlossing van de heidenen voorzien, maar niet 
het toebrengen van de heidenen tot het Lichaam van Christus. Israël was weliswaar een 
"ecclesia" (vergadering van (uit)geroepenen) in de woestijn (Handelingen 7:38), maar niet 
zoals de ecclesia van het Nieuwe Testament "gedoopt tot één Lichaam".


Deel III - Wandel en dienst van de gelovige - 3:13-6:24 

1. Het tweede gebed van de apostel 
Het tweede gebed van de apostel voor de leden van het lichaam van Christus is vijfvoudig 
(3:13-21). Bij de studie van dit wonderschone gebed zult u meer nut hebben van rustige 
overpeinzing dan van louter verstandelijke beschouwing. 


Het gebed ontvouwt zowel de nood als het voorrecht van de gelovige. Het is ondenkbaar, 
dat de Geest in het hart van de apostel een gebed zou opwekken, dat niet beantwoord kon 
worden.
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a. De eerste bede: "opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid met kracht 
versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens." Dit is niet een vragen om 
kracht voor de dienst, maar meer om innerlijke geestelijke levenskracht.


b. De tweede bede: "opdat Christus door het geloof in uw harten wone" slaat op het actief-
bezig-zijn van het hart met Christus. Vele gelovigen zullen wel begeren in deze harte-
toestand te komen, en zullen zich daartoe inspannen, maar al dat pogen is tevergeefs. 
Alleen als wij "met kracht versterkt worden door Zijn Geest in de inwendige mens", zal 
het geloof zo verlevendigd worden, dat het hart vervuld wordt van de tegenwoordigheid 
van Christus.


c. Zo ook de derde bede: "dat gij geworteld en gegrond in de liefde zijt" - is alleen mogelijk 
voor hen die bezield, door de vervulling van het innerlijke met de Geest, voor Christus 
leven.


d. De vierde bede spreekt over het "vatten van de liefde van Christus" in zijn vier 
afmetingen: breedte, lengte, hoogte en diepte. Hoevele Christenen doen helaas 
vergeefse pogingen zich de liefde van Christus te realiseren door Zijn genadebewijzen te 
tellen. Hoe nutteloos is dit pogen! Het "vatten" van die liefde is de spontane zegen van 
hen, die "met kracht gesterkt zijn door Zijn Geest in de inwendige mens", die harten 
hebben, die vol zijn van Christus en van wie het geestelijk leven daardoor "geworteld en 
gegrond is in de liefde".


e. De vijfde bede is dan: "opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods". De Goddelijke 
volgorde waarin deze hoogste zegen wordt verkregen, vinden wij in Kolossenzen 2:9 en 
Johannes 1:16. De ganse volheid is in Christus en van Hem komt die volheid tot ons 
volgens het beginsel van "genade voor (= op) genade" (Johannes  1:16).


Elke genade die wij ontvangen, opent de mogelijkheid en de ruimte voor grotere genade. 
Met andere woorden: de vervulling met de volheid van God geschiedt niet door één 
Goddelijke machtsdaad, maar door het ontvangen van "genade op genade".


In de verzen 20 en 21 schrijft de apostel de wonderbare reeks van zegeningen niet toe aan 
de inspanning van de mens, maar aan de macht van God.


2. Wandel en dienst van de gelovige als lid van het Lichaam van Christus (4:1-16). 
Merk op dat de apostel niet de wet noemt ais richtsnoer voor de wandei van de gelovige, 
maar wel zijn verheven roeping als een volkomen verloste, die met de Geest is verzegeld en 
tot een lid van het lichaam van Christus is gemaakt. Het allereerste kenmerk van zulk een 
wandel is "ootmoedigheid". Let wel dat dit niet hetzelfde is als nederigheid. Nederigheid is 
de houding van de ziel tegenover God, ootmoedigheid is de houding van de ziel ten 
opzichte van de mensen (zie Filippenzen 2:3).
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In de verzen 4-6 somt de apostel 7 dingen op waarin alle gelovigen één zijn: één lichaam, 
één Geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Maar 
in genade en gaven verschillen zij van elkaar (vs.7). Dit zijn de grotere of dienende gaven 
(vs.11). Zie ook welk doel deze gaven dienen (vs.12-16).


N.B. Merk op dat in 1 Korinthe  12 de "gaven" betekenen verantwoordelijkheden voor 
bepaalde diensten, die verleend worden door de Geest aan bepaalde personen, terwijl 
in Efeze 4 "gaven" betekent bepaalde personen die door de Geest begiftigd zijn met 
gaven voor apostel, profeet, enz. In 1 Korinthe 12 worden gaven gegeven door de 
Geest aan personen en in Efeze 4 worden de-met-gaven-begiftigde personen aan de 
Gemeente gegeven door Christus. ledere ware prediker is een gave van Christus aan 
de Gemeente. De lijst in Efeze maakt die in Korinthe volstrekt niet overbodig. "Herders 
en Leraars" is een hendiadys (zie aan het eind van deze les): Hij is een leraar, zijn 
functie wordt typologisch uitgedrukt in "herder". Hij brengt de kudde bij het voedsel. 
De leraar is een herder, de herder is een leraar. Het is één functie!


3. De wandel van de gelovige als een "nieuw mens", als "een geliefd kind van God", 
als "een tempel van de Geest" (4:17-5:17) 

De sleutelverzen zijn 4:17, 22-24; 5:1.


Wat het leven van de Christen betreft: hij moet "Christus aandoen".


Deel IV - De wandel en de strijd van de gelovige - 5:18 - 6:24 

1. De wandel van de met-de-Geest-vervulde gelovige (5:18-6:9) 
Een nieuwe mogelijkheid wordt gegeven in vers 18. Tot aan dit vers werd de gelovige 
beschouwd als volmaakt verlost, vanuit de dood overgebracht tot de hoogst denkbare 
positie en verwantschap, en gemaakt tot een tempel van de Heilige Geest. Maar dan gaat 
vers 18 plotseling veel verder. De Geest te bezitten is één ding, "vervuld" te zijn met de 
Geest is een geheel andere zaak. Alle gelovigen hebben de Geest, maar niet allen zijn 
vervuld met de Geest. Toch hebben allen het voorrecht vervuld te kunnen worden met de 
Geest ... ja, het is zelfs een opdracht: "Wordt vervuld met de Geest".


Dan worden de onmiddellijke gevolgen van de vervulling opgesomd. De wandel komt dan 
direct op het hoogste niveau te liggen. Een zingend hart (vs.19); een onverstoorbaar 
dankend hart (vs.20); een ootmoedig hart (vs.21), zijn de directe gevolgen van een leven, 
vervuld met de Geest.


Dit alles wordt nu praktisch toegepast op de verhoudingen binnen het huwelijk. Deze 
toepassing geldt zowel de man als de vrouw en is dus wederkerig. De vrouw wordt geacht 
aan haar man onderdanig zijn, gelijk de Gemeente aan Christus; de man wordt geacht zijn 
vrouw lief te hebben, gelijk Christus de Gemeente liefheeft. Onnodig te zeggen dat alleen 
met-de-Geest-vervulde gelovigen deze wederkerigheid van volkomen liefde en volkomen 
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onderdanigheid kunnen verwezenlijken. Daarna (vanaf 6:1) spreekt de apostel over de 
verhouding tussen ouders en kinderen, tussen heren en slaven.


Handelend over het huwelijk nam de apostel de gelegenheid te baat om uit te leggen dat de 
relatie tussen Adam en Eva reeds in Genesis een beeld is van de relatie tussen Christus en 
de Gemeente. Eva was uit Adam genomen, zoals de Gemeente uit Christus is genomen. 
Maar bedenk dat Eva weliswaar de vrouw was van Adam, maar zij was nooit de bruid! Zo 
leeft de Gemeente in volle gemeenschap met Christus, zonder ooit de bruid te zijn geweest! 


Het begrip "bruid" wordt trouwens nergens in de Bijbel, expliciet of impliciet, gebruikt voor 
de Gemeente. Het idee dat de Gemeente de "bruid van Christus" zou zijn, is de ontkenning 
van de gemeenschap van Christus en de Gemeente, en daarmee ook de feitelijke 
ontkenning van wat Paulus hier uiteenzet over het huwelijk.


2. De geestelijke strijd van de gelovige (6:10-18) 
De apostel Paulus onderscheidt in zijn Brieven drieërlei strijd:


1) De strijd tussen de "oude mens" en de "nieuwe mens". Die vinden wij beschreven in 
Romeinen 7:14-25. Er is een onvermijdelijke strijd tussen de oude Saulus en de nieuwe 
Paulus. Dit is een strijd waarin geen overwinning is.


2) De strijd van de inwonende Geest met de "oude mens" (Galaten 5:16, 17; Romeinen 8:4, 
13). Dit is een nieuwe ervaring. De gelovige tracht niet meer het oude ik te overwinnen 
door het nieuwe ik, maar vertrouwt op de Heilige Geest voor overwinning.


3) Ten slotte heeft de gelovige ook nog strijd tegen de "geestelijke boosheden in de lucht 
(het hemelse)". (Denk aan de strijd tegen Amalek in Exodus 17!) De satan kiest een 
nieuw slagveld wanneer de gelovige, vervuld met de Heilige Geest, op het terrein van 
het natuurlijke leven de overwinning heeft behaald. Nu dreigen de gevaren van 
hoogmoed, geestelijke haarkloverij, en een vertrouwen op eigen ervaring in plaats van 
op het Woord. Voor deze strijd is er de wapenrusting van Efeze 6:13-18.


3. Het slotwoord (6:19-24) 
Wij willen u er nog eens met klem op wijzen dat het er bij deze studie niet alleen maar om 
gaat om kennis op te doen, maar vooral om de persoonlijke toepassing en toe-eigening van 
waarheden van de Schrift.


Van Dale: Een hendiadys is een stijlfiguur waarbij een samengesteld begrip door 
twee substantieven (zelfstandig naamwoord) wordt aangeduid, waarvan er één de 
betekenis van een adjectief (bijvoeglijk naamwoord) heeft, bijvoorbeeld zand en 
heide voor zandige heide; kruid en kleur voor kleurig kruid. 
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 72) 

1) Beschrijf de omstandigheden waaronder deze Brief werd geschreven.


2) Wat was de aanleiding tot het schrijven van deze Brief?


3) Leg uit waarom het niet zeker is dat deze Brief aan de Efeziërs is gericht.


4) Waarom is deze kwestie toch eigenlijk mindere belangrijk?


5) Noem de drie belangrijkste waarheden die in deze Brief behandeld worden.


6) Waarom behandelt de apostel eerst de positie of staat van de gelovige en pas daarna 
de richtlijnen voor een goede wandel?


7) Welk Boek uit het Oude Testament is te vergelijken met deze Brief?


8) Geef in eigen woorden een definitie van de uitdrukking "het hemelse".


9) In welke vier opzichten wordt de gelovige "hemels" genoemd?


10) Zeg op welke wijze de gelovige nu met Christus is verbonden.


11) Op welke wijze zal de gelovige in de toekomst met Christus verbonden zijn?


12) In hoeveel en in welke delen kunnen wij de Brief verdelen?


13) Noem de zeven geestelijke zegeningen in Christus van de gelovige.


14) Leg eens uit waarom de groep discipelen, die Jezus volgde tijdens Zijn verblijf op 
aarde, niet de Gemeente vormde.


15) Bewijs uit de Schrift dat Christus toen nog niet Zijn plaats als "Hoofd boven alle 
dingen" had ingenomen.


16) Wat wordt er in deze Brief gezegd over de positie of staat van de ongelovige?


17) Hoe verschilt deze beschrijving van die ongelovige van de Brief aan de Romeinen?


18) Welk bewijs geeft de Brief aan de Efeziërs dat de waarheid betreffende de Gemeente 
niet aan de oudtestamentische schrijvers is geopenbaard?


19) Was Israël niet een "gemeente in de woestijn?"


20) Welk verschil is er tussen "de gemeente in de woestijn" en de nieuwtestamentische 
Gemeente?


21) Wie is de "geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid"?


22) Hoe wordt de wandel van de ongelovige gekenmerkt?


23) Wie zijn "verzegeld'"?
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24) Hoe ver in het verleden plaatst hoofdstuk 1 onze behoudenis?


25) Waardoor is God (volgens hoofdstuk 2) bewogen om ons te verlossen?


26) Hoe ver in het verleden plaatst hoofdstuk 2 onze behoudenis?


27) In welk opzicht zijn wij een voorbeeld voor de komende tijden?


28) Heeft ons behoud iets te maken met "werken"?


29) In welke positie bevindt zich de ongelovige heiden?


30) Wat brengt de gelovige "dichtbij" God?


31) Wie zijn de "twee" van hoofdstuk 2:15?


32) Neemt het kruis het onderscheid tussen Joden en heidenen geheel weg?


33) Wat wordt bedoeld met "gij, die verre waart"?


34) Wat wordt bedoeld met "zij, die nabij waren"?


35) Wat is het verschil tussen "dichtbij gebracht" en "toegang hebben"?


36) Wie geeft ons het recht op een plaats in de tegenwoordigheid van God?


37) Door wie worden wij tot de ervaring gebracht van die tegenwoordigheid?


38) In welk aspect wordt ons de Gemeente voorgesteld in hoofdstuk 1?


39) In welk aspect wordt ons de Gemeente voorgesteld in hoofdstuk 2?


40) Hoe woont God in de Gemeente?


41) Welke bijzondere dienst (prediking) werd aan de apostel Paulus toevertrouwd?


42) Waarvan is de Gemeente een voorbeeld in hoofdstuk 2? Voor wie?


43) Geef de inhoud weer van Paulus' gebed in hoofdstuk 3.


44) Wat is het tweede algemene beginsel betreffende de wandel van de gelovige?


45) Wat is de roeping van de gelovige?


46) Wat betekent "de eenheid des Geestes"?


47) in welke zeven opzichten zijn alle gelovigen één?


48) In welk opzicht verschillen de afzonderlijke gelovigen? (4:7)


49) Noem de vier gaven voor de dienst in de Gemeente.


50) Voor welke vier doeleinden zijn aan de Gemeente apostelen, profeten, evangelisten, 
herders en leraars gegeven?
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51) Wat is het derde beginsel van de wandel van de gelovige in de Brief aan Efeze?


52) Wat moet "afgelegd" en wat moet "aangedaan" worden?


53) Welke zonde tegen de Heilige Geest is verboden?


54) Wat is het vierde beginsel voor de wandel in de Brief aan Efeze?


55) Wat is het vijfde beginsel voor de wandel in de Brief aan Efeze?


56) Wat is het zesde beginsel voor de wandel in de Brief aan Efeze?


57) Welk verschil is er tussen wat over de Heilige Geest wordt gezegd in 1:13 en 5:18?


58) Welke verhouding van de Gemeente tot Christus wordt in hoofdstuk 5 ontwikkeld?


59) In welk opzicht verschilt die van de verhouding, beschreven in 2 Korinthe 11:2?


60) Wat zijn de onmiddellijke gevolgen van de vervulling met de Geest?


61) Voor welke klasse van mensen gebruikt de apostel de wet als "onderwijzing 
(opvoeding) in de gerechtigheid? 


62) In welke strijd wordt de gelovige gewikkeld?


63) Waarin ligt zijn behoud en zijn overwinning in die strijd?


64) Welke namen van God vinden wij in de Brief aan Efeze?


65) Welke van die namen worden in deze Brief voor het eerst gebruikt?
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Les 73 - DE BRIEF AAN DE FILIPPENZEN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Het is niet zeker of Paulus deze Brief geschreven heeft tijdens zijn eerste of tijdens zijn 
tweede gevangenschap. In ieder geval is het een gevangenisbrief. En het is een wonder van 
God dat een geïnspireerd schrijven, waarvan het sleutelwoord is "blijdschap", tot stand 
gekomen is onder omstandigheden die allerminst verblijdend waren. Zo levert deze Brief het 
bewijs dat de vrede en de blijdschap van de gelovige van bovennatuurlijke oorsprong zijn, 
onafhankelijk van de omstandigheden.


1. De aanleiding 

De directe aanleiding tot het schrijven van deze Brief wordt ons onthuld in hoofdstuk 
4:10-18. De Gemeente te Filippi, die steeds aan de stoffelijke behoeften van de apostel had 
gedacht tijdens zijn zendingsreizen, besefte dat die behoefte nog evenzeer bestond, nu hij 
in Rome gevangen zat. Via Epafroditus hadden zij iets gezonden tot zijn onderhoud. Toch 
wilde de apostel niet dat de Filippenzen zouden denken dat zij iets buitengewoons gedaan 
hadden toen zij iets stoffelijks zonden aan hem, "die voor hen het geestelijke gezaaid heeft" 
(1 Korinthe 9:1). In dit opzicht moet u drie dingen voor ogen houden:


1) De apostel toont grote dankbaarheid voor deze hulp en voor de ondersteuning bij vorige 
gelegenheden.


2) Hij gebruikt in verband met deze stoffelijke gave zeer lovende uitdrukkingen, zoals "een 
welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer". (4:18)


3) Maar deze weldaad, aan Paulus bewezen, legt de apostel geen enkele verplichting op. 
Hij spreekt niet "omdat hij gebrek lijdt", want hij heeft geleerd gebrek te lijden o 
overvloed te hebben, al naar Gods wil. Dit is Christelijke wasdom (zie ook 1 Korinthe 
9:7-11; 2 Korinthe 11:8-10). Paulus wil niet dat de aanleiding tot het schrijven van de 
Brief de inhoud zal bepalen.


2. Het onderwerp 

Het thema van deze Brief is Christelijke gezindheid en beleving. Verlossing, Rechtvaardiging 
en Zekerheid waren in de Gemeente te Filippi waarheden die erkend en beleden werden. 
Ook de uiterlijke toestand in de Gemeente was in orde, getuige de aanhef van de Brief: "aan 
de heiligen in Christus Jezus ... met de opzieners en diakenen." Er waren ook geen 
ketterijen in de Gemeente, want we vinden daaromtrent geen enkele waarschuwing.


Deze Brief houdt zich echter bezig met het innerlijke en uiterlijke gedrag van gelovigen, die 
terugzien naar het kruis als de oorzaak van hun eeuwig heil en vooruitzien naar de 
wederkomst van Christus als het hoogtepunt van hun volmaakt geluk.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 488 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Het sleutelwoord in deze Brief is "blijdschap" (of "verblijden"), het ware kenmerk van een 
normaal Christelijk leven. Het is opvallend dat in deze Brief over de "Christelijke levens-
wandel" het woord "zonde" geen enkele maal voorkomt. De apostel Paulus spreekt wel 
degelijk over lijden, strijd, moeite, zorgen en zwakheden, maar ondanks al deze 
omstandigheden overheerst toch de blijdschap.


Als sleutelvers van deze Brief willen wij noemen Filippenzen 1:21: "Want het leven is mij 
Christus, en het sterven gewin".


Dat is het getuigenis van de apostel Paulus en van elke geestelijke Christen. Een vleselijke 
Christen getuigt eigenlijk precies het omgekeerde, namelijk: "Want het leven is mij gewin en 
het sterven is mij (naar ik hoop) Christus". Normaal Christelijk leven is dus de openbaring 
van het beeld van Christus. En dat niet door imitatie of door het trachten te leven, zoals Hij 
geleefd heeft, of te handelen, zoals Hij gehandeld zou hebben in onze omstandigheden. 
Neen, het is de uitwerking van het leven en de gezindheid van Christus Zelf, die in ons 
woont door de Heilige Geest.


.. dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen  
zal tot op de dag van Jezus Christus." 	 Filippenzen 1:6

"Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door  
Jezus Christus zijn." 	 Filippenzen 1:11

"Want het is God, Die in u werkt beide het willen en  
het werken, naar Zijn welbehagen." 	 Filippenzen 2:13


II INDELING EN ANALYSE 

De natuurlijke verdeling van deze Brief is heel goed aangegeven door de verdeling in vier 
hoofdstukken.


Deel 1 - Christus - Ons Leven - Filippenzen 1 

De omstandigheden waaronder de apostel verkeerde, waren buitengewoon ongunstig. Hij 
was de gevangene van de Romeinse Keizer. Zijn leven hing af van de grillen van een bloed-
dorstig despoot. Hij leed werkelijk gebrek voordat de hulp uit Filippi kwam. Maar ondanks 
dit alles was hij toch verblijd. Hij dacht niet aan al die dingen. Zijn hart was met anderen 
bezig. Zijn hart vloeide over als hij dacht aan de Filippenzen (1:3). Hij bad nooit zonder hen 
te gedenken en zijn gebeden waren vol blijdschap om wat Christus in en door hen gedaan 
had, en nog zou doen (1:4-11). Bovendien kon hij hun vertellen dat zijn gevangenschap 
meegewerkt had tot bevordering van de evangelieprediking (1:12, 13).


Door zijn gevangenschap was het Evangelie zelfs doorgedrongen tot in het hof van Caesar 
(2 Timotheüs 4:16; Filippenzen 4:22). En dat niet alleen: de standvastigheid en goede moed 
van de apostel hadden de ontmoedigde broeders weer vertrouwen gegeven, zodat zij zelfs 
stoutmoediger waren in de prediking dan tevoren (1:14). 
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Zelfs ondanks het feit dat Judaïsten en "letterknechten" ook hier actief waren, verblijdde 
Paulus zich toch, omdat zij Christus predikten. Er konden toch mensen worden gered, 
ondanks het zuurdeeg van de haat en de jaloezie in het hart van de prediker (1:14-18). De 
apostel verblijdde zich, omdat hetzij door zijn leven, hetzij door zijn dood, Christus 
grootgemaakt zou worden (1:19, 20). En omdat het ergste wat Nero kon doen, was: hem ter 
dood brengen, wilde hij hen zeggen hoe hij dacht over de dood: "het leven is mij Christus, 
en het sterven is mij gewin", dus kon hij niet kiezen. Zijn verlangen was heen te gaan, maar 
voor anderen was het meer nodig dat hij Christus zou openbaren.


Deel 2 - Christus - Ons Voorbeeld - Filippenzen 3 

Nu wendt de apostel zich meer rechtstreeks tot de Filippenzen. Hoewel hij al veel reden 
heeft tot verblijden ... zij moeten nu zijn blijdschap volkomen maken. Als broeders moeten 
zij in hun werken en aanbidden één van zin zijn. Zij moeten niets doen uit partijzucht of ijdel 
vertoon (2:3), maar evenmin mogen zij eigenzinnig zijn. Zij moeten open staan voor de 
denkbeelden van anderen (2:1-4). In dit alles moet Christus hun voorbeeld zijn. Let wel, dat 
Paulus nergens beweert dat wij Christus moeten of kunnen imiteren. Het gaat om de 
innerlijke gezindheid.


"Dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was" (2:5). Het gaat hier om de 
houding van Jezus ten opzichte van de wil van Zijn Vader. Dit was een geesteshouding van 
een volkomen wegcijferen van Zichzelf, ook al betekende dit voor hem uiterste vernedering 
en nameloos lijden. Het bewijs van deze gezindheid is Zijn menswording, Zijn nederige 
dienst en Zijn sterven.


God wil in de Filippenzen dezelfde gezindheid bewerken. Het is echter hun verantwoorde-
lijkheid Hem dit te "laten" doen. Dit vereist bereidwilligheid en Overgave.


In 2:6-8 vinden wij dan de zeven stappen van Christus' vernedering. Hij was in de gestalte 
(in het Grieks: "morphè", d.i. in "uiterlijke verschijning") van God. Maar die heerlijkheid van 
Zijn Godheid heeft Hij afgelegd en de gestalte van een slaaf aangenomen en zo is Hij "de 
mensen gelijk geworden".


Daarna, als mens, stond Hij niet op Zijn rechten. Hij streefde niet naar menselijke grootheid, 
maar bleef een nederig mens, en aan het kruis (de dood van een slaaf) daalde Hij af in de 
diepste diepte van vernedering en schande. 


Dan begint Zijn verhoging (als mens). Op Goddelijk bevel heeft Hij een Naam gekregen, "die 
boven alle Naam is" (2:9-11; Hebreeën 1:4). De toepassing volgt dan in de verzen 12-16. De 
gelovige wordt in vers 12 niet opgewekt zijn eigen wedergeboorte te bewerken, maar die uit 
te werken in zijn leven en getuigenis. (Paulus doelt hier op "de zaligheid van de ziel", waar-
over meer n.a.v. de brief van Jakobus.) Het uiterlijk leven moet een weerspiegeling zijn van 
het innerlijk leven, dat goddelijk is van natuur en kracht. Het effect van zulk een leven zien 
we in de verzen 14-16. Dan volgen nog twee ontroerende getuigenissen betreffende 
Timotheüs en Epafrodites (2:19-30).
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Deel 3 - Christus - Ons Doel - Filippenzen 3 

De sleutel tot dit hoofdstuk vinden we in twee zinnen:


"Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, het-
geen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het (doel)wit." (vs.13, 14).


De gelovige is zich diep bewust van zijn onvolkomenheid betreffende zijn geestelijk leven, 
zijn kennis en zijn wasdom. Maar hij weet ook dat hij op weg is naar een toestand van 
volmaaktheid. Het einddoel is de wederkomst van Christus en de opstanding volgens 1 
Johannes 3:1-3. Wij zijn nu kinderen van God, maar nog onvolkomen ontwikkeld. Als 
Christus verschijnt, zullen wij als zonen van God "Hem gelijk" zijn. Intussen zullen wij, door 
onze hoop op Hem te vestigen gereinigd worden.


Dat velen dit hoofdstuk zo moeilijk te verklaren vinden, komt omdat zij niet inzien, dat 
Paulus hier teruggaat tot het begin van zijn leven en zijn persoonlijke ervaring beschrijft. Hij 
was een Hebreeër onder de Hebreeën, maar hoog ontwikkeld. Dan wordt plotseling 
Christus zijn levensdoel.


In vers 7 vinden wij een vertolking van zijn geestestoestand in Handelingen 9:5, 6, 11. Zijn 
gerechtigheid en onberispelijkheid achtte hij echter schade om Christus' wil en dat was niet 
slechts een voorbijgaande opwelling bij zijn bekering, maar een blijvende gezindheid 
(3:8-11). Hij streeft ernaar enigszins te mogen komen tot de wederopstanding der 
doden" (Filippenzen 3:11). De woorden, zoals ze er nu staan, zijn onbegrijpelijk. Want:


- Voor zover dit geestelijk is bedoeld, en dus slaat op wedergeboorte, heeft hij er al 
deel aan.


- Voor zover dit lichamelijk is bedoeld, behoeft de gelovige hier niet naar te streven, 
omdat hij de garantie heeft van die lichamelijke opstanding (Filippenzen 3:21; 
Ef.1:13, 14).


Wat overblijft is dat deze woorden hier de aanduiding zijn van het praktische leven van de 
wedergeboren mens: het nieuwe leven zou geleefd worden. Hiermee is trouwens ook de 
vreemde formulering verklaard, die in onze vertalingen is verdwenen. Letterlijk heet het:  
"... de uitopstanding ("ek-anastasis"), die uit de doden". Deze formulering komt alleen hier 
voor!


Paulus behoort (3:12) niet tot degenen die zeggen dat zij het "volmaakte" hebben bereikt of 
tot hen die beweren dat "de opstanding reeds is geschied" (2 Timotheüs 2:18). Hịj wil 
vergeten wat in het verleden ligt en zich uitstrekken naar hetgeen vóór hem ligt, "om de prijs 
der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus" (3:12-14). Die prijs is niets anders 
dan de kroon, de erfenis, het loon, de zoonstelling.
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Op deze omhooggaande weg, die begint bij de wedergeboorte en eindigt in de heerlijkheid, 
bevinden zich gelovigen in alle stadia van geestelijke ontwikkeling en groei. Sommigen 
strompelen voort als geestelijke kleuters, terwijl anderen volwassen zijn (vs.15: "volmaakt" 
betekent volgroeid, volwassen).


Wat is nu de regel voor de gemeenschap met Christus? Zie vers 16: "daar wij toe gekomen 
zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen".


Het is het beginsel van Jakobus 4:17: "Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het 
zonde." Voor hem die tot geestelijke volwassenheid is gekomen, is het zonde om ter wille 
van praktische overwegingen of anderszins, terug te keren tot een lager niveau van 
geestelijk leven. Maar anderzijds mag hij niet ongeduldig worden ten opzichte van hen, die 
minder geestelijk zijn, want: "indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God open-
baren" (3:15, 16). 


Echter moet deze "Wet der liefde" weer niet ontaarden in het goedmoedig laten voort-
woekeren van verkeerde praktijken of leringen. Want velen (en hiermee worden vleselijke 
Christenen bedoeld), wandelen als "vijanden van het kruis van Christus". Zij aanvaarden 
wel, dat Christus vóór hen en voor hun zonden gekruisigd is, maar niet, dat zij mét Hem 
gekruisigd zijn. Zij handhaven hun "eigen-ik" en wandelen naar het vlees.


Waar het om gaat is, dat de gelovige een burger is van de hemel. Waar de volwassen 
Christen naar uitziet is niet de dood of het oordeel, maar naar de Zaligmaker, Jezus 
Christus, "Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde 
aan Zijn heerlijk lichaam" (Filippenzen 3:20, 21; 1 Korinthe 15:51, 52; 1 Thessalonicenzen 
4:16-18).


Op drieërlei wijze wordt ons in dit hoofdstuk de Heere Jezus voorgesteld als het doel van de 
gelovige:


1) ten opzichte van de gerechtigheid (3:7-9)

2) ten opzichte van de gemeenschap in Zijn lijden en de kracht van Zijn opstanding 

(vs.10).

3) ten opzichte van de verlossing van het lichaam en de volmaakte heiliging óf door 

de eerste opstanding der ontslapen gelovigen, of door de verandering bij Zijn 
wederkomst.


Deel 4 - Christus - Onze Kracht - Filippenzen 4 

Het is duidelijk dat het eerste vers van dit hoofdstuk nog bij het vorige hoofdstuk behoort. 
Het sluit logisch aaneen bij het betoog van de apostel in hoofdstuk 3. Na een uiterst 
zachtmoedige berisping en vermaning bespeelt de apostel opnieuw de snaar van de 
"blijdschap" (vs.4). Voor het woord "bescheidenheid" in vers 5 leze men "inschikkelijkheid". 
De verzen 6 en 7 geven het probate middel tegen vrees en bezorgdheid. De nadruk moet 
liggen op "in geen ding", "bij alles", en "door bidden en smeken". Slechts weinigen ervaren 
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deze zegen, omdat zij niet bereid zijn al hun bezorgdheid te laten varen. Zij menen dat zij 
bezorgd moeten zijn over hun zonden of over hun behoeften of over hun familieleden.


In vers 9 wordt ons de weg getoond om te komen tot de voortdurende ervaring van de 
gemeenschap met de "God des vredes". Hier moet de nadruk liggen op: "Doet dat"; 
"Brengt dat in toepassing".


Verder spreekt de apostel zijn blijdschap uit over het feit dat de Filippenzen aan zijn 
behoeften hebben gedacht; maar zij moeten niet denken dat hij door die behoeften 
terneergeslagen of beangst is geweest. Door Christus, die Zijn kracht was, kon hij met alle 
omstandigheden genoegen nemen. Maar hij was geen Stoïcijn en kon dus heel blij zijn, als 
God hem overvloed gaf. Wederkerig zendt hij hun, door God geïnspireerd, de machtige 
belofte toe van vers 19.


Het valt op dat in een Brief die geheel gewijd is aan de ervaring van de Christen, de Heilige 
Geest zo weinig wordt genoemd, terwijl toch elke Christelijke ervaring de verwezenlijking is, 
door de Geest, van de zegeningen die wij "in Christus" bezitten. 


Tevens merken wij op dat er in deze Brief eigenlijk in het geheel geen leerverkondiging is. 
De verklaring is eenvoudig: normale Christelijke ervaring houdt zich niet bezig met leer, hoe 
belangrijk die ook moge zijn, en ook niet met de Heilige Geest. De Geest houdt zich bezig 
met Christus. De met de Geest vervulde gelovige heeft niet de Heilige Geest, maar Christus 
in het middelpunt van zijn belangstelling. "Hij (de Heilige Geest) zal het uit het Mijne nemen 
en het u verkondigen" (Johannes 16:14).


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 73) 

1) Waar en in welke omstandigheden was Paulus, toen hij deze Brief schreef?


2) Wat was de aanleiding tot deze Brief?


3) Vertel alles wat u weet over Epafrodites/Epafras.


4) Hoe toont Paulus in deze Brief zijn aangeboren vriendelijkheid?


5) Hoe bewaart hij zijn mannelijke onafhankelijkheid?


6) Wat is het hoofdthema van deze Brief?


7) Welke leerstellingen worden behandeld?


8) Uit welke drie klassen van mensen bestaat een Gemeente?


9) Welke klasse wordt het eerst genoemd?


10) Wat is het sleutelwoord van deze Brief?


11) Wat is het sleutelvers?
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12) Zeg met eigen woorden wat de bron is van de Christelijke ervaring.


13) Zegt de apostel dat wij Christus moeten imiteren?


14) Geef de verdeling van deze Brief.


15) Noem al de oorzaken van Paulus' blijdschap in hoofdstuk 1.


16) Was zijn gevangenschap een verhindering voor het evangelie?


17) Was het een verhindering voor zijn eigen groei en zegen?


18) Verklaar de betekenis van 1:14.


19) Hoe kon Paulus blij zijn met een prediking, die gepaard ging met nijd en twist?


20) Waar is de Christen na zijn ontslapen?


21) Is Christus in het graf?


22) Welke algemene begrippen worden in 2:3 berispt?


23) Noem uit het hoofd de zeven trappen van Christus' vernedering.


24) Waarvan heeft Christus Zich volgens 2:7 ontledigd (Grieks: "kenoo")?


25) Hoe kunnen wij op Christus gelijken door zelf-ontlediging?


26) Moet een Christen zijn behoudenis bewerken?


27) Geef in eigen woorden weer wat Filippenzen 2:12-16 zegt over de beginselen van leven 
en dienst.


28) Noem de zeven natuurlijke deugden van Saulus, de Farizeeër.


29) Wat waren voor Paulus de twee voornaamste dingen? (vs. 9 en 11).


30) Nu hij "in Christus" is, wat zijn nu zijn begeerten?


31) Waar is het burgerschap ("politeuma", wandel) van de gelovige?


32) Naar wie moet hij uitzien?


33) In welke drie opzichten is Christus het voorwerp (doel) van de gelovige?


34) Wat moet een Christen doen om van alle bezorgdheid bevrijd te worden?


35) Wat doet God om de Christen van alle bezorgdheid te bevrijden?


36) Hoe kunnen wij de "God des vredes" met ons hebben?


37) Hoe waardeert God de hulp, die wij aan Zijn dienstknechten verlenen?


38) Belooft God ons alles te zullen geven wat wij wensen?


39) Hoe vaak wordt de Heilige Geest genoemd?


40) Hoe vaak wordt het gebed genoemd?


41) Hoe vaak worden de woorden "blijdschap" en "verblijden" genoemd?


42) Welke smeekbeden staan er in de gebeden van Paulus voor de Filippenzen?


43) Welke namen van de Godheid worden in deze Brief gebruikt?
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Les 74 - DE EERSTE BRIEF AAN TIMOTHEÜS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Bij de studie van deze Brief wordt van u verwacht dat u de bekende feiten aangaande 
Timotheüs nagaat. Voor Timotheüs had Paulus een tedere persoonlijke genegenheid en hij 
gebruikte hem, ondanks zijn jeugd, zijn zwakke gezondheid en zijn schuchterheid voor de 
meest belangrijke zaken.


1. De aanleiding 

Er is heel wat getwist over de tijd, de plaats en de aanleiding tot het schrijven van deze 
Brief. Als Paulus inderdaad tweemaal gevangengenomen is, dan schijnt het wel zeker, dat 
hij deze Brief geschreven heeft ná de eerste en vóór de tweede gevangenschap. Als hij 
maar één keer gevangengenomen is, dan moet de brief geschreven zijn vóốr zijn laatste reis 
naar Jeruzalem.


In de twee Brieven aan Timotheüs en in die aan Titus gaat het om de orde en het gezag in 
de Gemeente en om de wandel van de dienstknecht van Christus in een tijd van wanorde en 
verval. In dit opzicht staan deze drie Brieven van Paulus dus los van de andere geschriften 
van de apostel.


2. De inhoud 

De eerste Brief aan Timotheüs veronderstelt het bestaan van plaatselijke gemeenten (zoals 
in Efeze, 1 Timotheüs 1:3) en legt de nadruk op de grote betekenis van gezonde leer en van 
orde in het gemeenteleven. De sleuteltekst is: 


"Opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren" (3:15).


Timotheüs wordt echter niet aangesproken als ouderling of leraar, maar als woordvoerder 
van Paulus in Efeze. Hij sprak in de plaats van Paulus en op zijn gezag. Hij was geen 
apostel, maar de afgezant van een apostel (1:3; Filippenzen 2:19-23; 1 Thessalonicenzen  
3:2; enz.). De Brief is dus van blijvende betekenis, omdat hij ons de gedachte van Christus 
openbaart wat betreft de gezonde leer, de orde in de gemeente en de tucht; en sluit dus 
prachtig aan bij de Brief aan de Filippenzen, die gericht is aan de heiligen "met hun 
opzieners en diakenen".


Als wij ons verdiepen in hemelse waarheden vergeten wij gemakkelijk dat naar Gods wil ons 
aardse leven in dienst zou staan van de plaatselijke gemeente. Natuurlijk zijn wij niet onder 
de Wet. Natuurlijk is het verkeerd om van deze Brief een tweede Leviticus te maken. Maar 
het is even waar dat deze kostbare Brief ons de gedachten van Christus openbaart ten 
aanzien van de orde in de gemeenten. Naarmate het werk en de eredienst in de gemeenten 
beheerst worden door de raadgevingen en richtlijnen van deze Brief, zal het gemeentelijk 
leven gekenmerkt worden door vrede en kracht.
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Het is opmerkenswaardig dat elke karakteristieke dwaling van Rome betreffende de dienst 
en het ambt in de gemeente in deze Brief speciaal wordt veroordeeld.


II INDELING EN ANALYSE 

De eerste, zowel als de tweede Brief aan Timotheüs, zijn moeilijk in onderdelen te splitsen. 
Wij zouden de volgende indeling kunnen aanhouden:


1. Instructies betreffende de leer	 1 Timotheüs 1

2. Instructies betreffende het gebed	 1 Timotheüs 2

3. Instructies betreffende het huis Gods	 1 Timotheüs 3

4. Instructies betreffende de afval	 1 Timotheüs 4

5. Algemene instructies en vermaningen	 1 Timotheüs 5, 6


U zou de belangrijkste leringen in deze Brief als volgt kunnen bestuderen:


1. Opzieners (of ouderlingen, etc.)	 1 Timotheüs 3:1-7

a. Hoedanigheden

b. Plichten

c. Voorrechten


2. Diakenen	 	 	 1 Timotheüs 3:8-13

a. Hoedanigheden

b. Plichten

c. Voorrechten


3. Leerstellingen	 	 	 1 Timotheüs 2:1-13

a. Onderwezen leerstellingen

b. Veroordeelde leerstellingen


4. Praktijken	 	 	 1 Timotheüs 2:14-3:13

a. Aanbevolen

b. Veroordeeld


5. Gezag	 	 	 	 1 Timotheüs 3:14-16

Om welke redenen


6. Bediening van het Woord	 	 1 Timotheüs 4:1-3

a. Door wie

b. Aan wie verboden

c. Aanwijzingen


7. Waarschuwingen	 	 	 1 Timotheüs 4:3-8
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Huis Gods 

Dat de Gemeente in 1 Timotheüs 3:15 wordt aangeduid als "Huis Gods" en vervolgens als 
"pilaar en vastigheid der waarheid" betekent niets anders dan dat de Gemeente een 
"Tempel" is, een "Priesterlijk Huis", een "Geestelijke Woonstede Gods", een "Priesterdom", 
zoals gemeld in andere Schriftplaatsen. 


De essentiële functie van de tempel is het bewaren van het Woord der Waarheid. Daarom 
waren tabernakel en tempel onder het Oude Verbond als het ware gebouwd rond de Ark 
des Verbonds met daarin de twee stenen tafelen. De eerste verantwoordelijkheid van de 
Gemeente en daarmee alle gemeenteleden is dus trouw te zijn aan het Woord.


Verborgenheid 

Ook de "diakenen" worden geacht "de verborgenheid" te kennen. Wat in 3:9 wordt aan-
geduid als "verborgenheid des geloofs", heet in tweede instantie (vers 16) "verborgenheid 
der godzaligheid". 


Zoals u inmiddels weet gaat het hierbij om de specifieke kenmerken van Gods werk in deze 
tegenwoordige "bedeling der verborgenheid". 


Bij 3:16 moet worden opgemerkt dat het woord "God" per abuis in deze tekst is 
terechtgekomen. De juiste lezing is een zevenvoudige opsomming met betrekking tot de 
verborgenheid als volgt:


"... de verborgenheid der godzaligheid 	 -	 is groot

	 	 	 - 	 is geopenbaard in het vlees

	 	 	 - 	 is gerechtvaardigd in de Geest

	 	 	 - 	 is gezien van de engelen

	 	 	 - 	 is gepredikt onder de heidenen

	 	 	 -	 is geloofd in de wereld

	 	 	 - 	 is opgenomen in heerlijkheid."

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 74) 

1) Zoek de volgende bijzonderheden bijeen aangaande Timotheüs:


f. Zijn verwantschap;

g. Zijn opvoeding als jongen;

h. Zijn woonplaats bij zijn bekering;

i. Voornaamste gebeurtenissen in zijn leven;

j. Zijn gezondheid;

k. Persoonlijke karaktertrekken;

l. Door wie tot bekering gekomen;
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2) Met welk doel werd Timotheüs in Efeze achtergelaten?


3) Van wie wordt gezegd dat zij "zich gewend hebben tot ijdelspreking"? (1:6)


4) Wat is het wettig gebruik van de wet?


5) Wat is het onwettig gebruik?


6) Welke uitspraak is alle aanneming waardig?


7) Wat is nodig om de goede strijd te kunnen strijden?


8) Kan het geloof onkreukbaar blijven, als het geweten bezoedeld is?


9) Wat moet in de gemeente "allereerst" gedaan worden?


10) Voor welke waarheden is Paulus "gesteld tot een verkondiger?"


11) Wat moeten de mannen hebben die in de vergadering bidden?


12) Wat moeten zij niet hebben?


13) Welke diensten in de gemeente zijn voor vrouwen verboden?


14) Welke "verborgenheid" wordt in hoofdstuk 3 genoemd?


15) Welke vormen van afval van het geloof zullen zich "in de laatste tijden" voordoen?


16) Uit welke bron zullen deze verdorvenheden voortkomen?


17) Welke tekening van een "goed dienaar van Jezus Christus" geeft hoofdstuk 4?


18) Wat is volgens hoofdstuk 4 "alle aanneming waard"?


19) Welke personen moeten door de gemeenten worden ondersteund?


20) Wat wordt gezegd over hen die hun eigen huisgenoten niet verzorgen?


21) Welke dwalingen in de leer worden in deze Brief veroordeeld?


22) Noem teksten die de goddelijke zorg tonen dat de leer zuiver blijft.
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Les 75 - DE BRIEF AAN TITUS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Uit bepaalde gegevens heeft men opgemaakt dat de Brief aan Titus in hetzelfde jaar 
geschreven is als de eerste Brief aan Timotheüs, misschien wel heel kort na elkaar. De 
aanleiding was bij beide brieven hetzelfde. 


Timotheüs werd in Efeze achtergelaten en Titus op Kreta, om orde op zaken te stellen in die 
gemeenten. Daarom kregen beiden een Brief met richtlijnen en een verklaring van geestelijk 
gezag. Dit wil niet zeggen dat zij persoonlijk gezag konden doen gelden over deze 
gemeenten, maar dat zij waren afgevaardigd door de apostel, die een "gezondene" was van 
de verrezen en verheerlijkte Christus.


Deze twee Brieven met "instructies" hebben natuurlijk veel gemeen. Hun karakteristieke 
verschillen komen voort uit de verschillende toestanden in de gemeenten, waaraan zij 
respectievelijk werden geschreven. 


Aan Timotheüs schrijft Paulus:


"Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, ... opdat gij sommigen beveelt 
geen andere leer te leren" (1 Timotheüs 1:3).


Aan Titus:


"Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te 
recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen 
heb" (Titus 1:5).


In beide Brieven gaat het om de leer en de orde in de gemeente, maar de Brief aan 
Timotheüs legt meer nadruk op de leer, en die aan Titus op de orde in de gemeente.


II. INDELING 

Evenals de Brief aan Timotheüs is deze Brief moeilijk structureel onder te verdelen. Toch 
zouden we de volgende indeling willen geven:


1) Groet	 	 	 	 Titus 1:1-4

2) Kenmerken van ouderlingen	 	 Titus 1:5-9

3) Waarschuwing tegen valse leraars	 Titus 1:10-16

4) Instructies voor verschillende groepen	 Titus 2:1-3:11


a. Voor oudere mannen

b. Voor oudere vrouwen
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c. Voor jonge vrouwen

d. Voor jonge mannen

e. Voor dienstknechten

f. Basis voor bovengenoemde instructies

g. Algemene instructies


5) Persoonlijk besluit	 	 	 Titus 3:12-15


Tegenwoordige waarheid 

In het tweede hoofdstuk vinden wij een prachtige samenvatting van de omstandigheden in 
de tegenwoordige bedeling der verborgenheid:


1. De zaligmakende genade Gods is verschenen en wordt gepredikt aan alle mensen

2. Niet alle mensen, maar wij die geloven worden door de genade onderwezen

3. Wij zouden matig (beperkt, bescheiden) leven te midden van een vijandige wereld

4. Wij zouden verwachten de toekomende verlossing (van ons lichaam) (Romeinen 8:23)

5. God verzamelt en reinigt Zich een volk voor Zijn Naam


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 75) 

1) Zeg in eigen woorden wat wij van Titus weten.


2) Wat bedoelt Paulus met 1:1-3?


3) Waarom werd Titus op Kreta achtergelaten?


4) Welke hoedanigheden moet volgens de Schrift een ouderling hebben?


5) Door welke oorzaak was op Kreta de waarheid in gevaar?


6) Hoe moeten oude mannen zich gedragen?


7) En hoe oude vrouwen?


8) En hoe jonge vrouwen?


9) En hoe jonge mannen?


10) En hoe slaven?


11) Hoe wordt de "leer van God versierd"?


12) Wat brengt de genade aan?


13) Waartoe voedt de genade op?


14) Waar moet de Christen naar uitzien?
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15) Wat is het verschil tussen "de zalige hoop" en de "verschijning in heerlijkheid"?


16) Welk bewijs van de Godheid van Christus geeft 2:13?


17) Noem de drie doelen, waarvoor Christus Zich voor ons heeft gegeven (vs. 14).


N.B. In vers 14 vinden wij vier kostelijke waarheden bij elkaar: verzoening, 
verlossing, heiliging en goede werken.


18) In welke verhouding staat de gelovige tot de burgerlijke overheid?


19) In welke verhouding staat de gelovige tot de andere gelovigen?


20) Voeg 2:11 en 3:4 aaneen en geef de geïnspireerde definitie van genade.


21) Welk aandeel in onze verlossing hebben onze goede werken gehad?


22) Waarom heeft God ons verlost?


23) Hoe zijn wij gerechtvaardigd?


24) Aan wie zijn goede werken voorgeschreven?


25) Welke dingen zijn "onnut en ijdel"?


26) Is ketterij zonde?


27) Wat moet met een ketterse mens worden gedaan?
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Les 76 - DE TWEEDE BRIEF AAN TIMOTHEÜS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Deze ontroerende en ernstige Brief werd door Paulus geschreven aan zijn "geliefde zoon" 
kort voor het einde van zijn (althans Bijbelse) loopbaan (4:6-8). De tegenstelling tot de 
inhoud van de eerste Brief is opvallend. Die Brief had de gehele Gemeente op het oog als 
"pilaar en vastigheid der waarheid" (1 Timotheüs 3:15) en aan Timotheüs wordt daarın 
opgedragen de Gemeente te leiden tot zuiverheid in de leer en tot ordelijke organisatie.


Maar nu de afval in de gemeente een feit is, krijgt Timotheüs in de tweede Brief de opdracht 
de waarheid toe te vertrouwen aan "getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook 
anderen te leren" (2 Timotheüs 2:2). 


Uit de eerste Brief blijkt Paulus' zorg over de wandel van de gemeente als geheel. In de 
tweede Brief gaat het om de wandel van iedere Christen afzonderlijk. Beide brieven spreken 
over de "laatste" dagen of tijden, dus over de algemene afval in de eindtijd. Vergelijk: 1 
Timotheüs 4:1-3 met 2 Timotheüs 3:1-13. 


Naar Bijbelse maatstaven is die "eindtijd" reeds begonnen bij de opstanding van Christus. 
Toen begon immers de tweede periode van de geschiedenis: de vervulling van Gods 
beloften, die in de eerste (oudtestamentische) periode waren gedaan.


De sleuteltekst van de eerste Brief is: "opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods 
moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods" (1 Timotheüs 3:15). De 
sleuteltekst van de tweede Brief is:


"Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen" (2 Timotheüs 2:15). 


In de tweede Brief is het al nodig om te vermanen tegen het "zich schamen voor het 
getuigenis des Heeren" (1:8).


Paulus prijst Onesiforus, omdat deze zich voor Paulus' ketenen niet heeft geschaamd 
(1:16). Al de gemeenten in Klein-Azië (waaronder de zeven gemeenten van Openbaring 1-3) 
hebben Paulus' leer verlaten. 

De apostel spreekt hier over de Gemeente als een "pijler en fundament der waarheid", zoals 
in 1 Timotheüs 3:15, maar vergelijkt die nu met "een groot huis" met voorwerpen met 
eervolle en minder eervolle bestemming (2 Timotheüs 2:20). Hierdoor ontstaat een nieuw 
beginsel tot afscheiding. In de Brieven aan de Korinthiërs wordt de gelovige vermaand zich 
af te scheiden van de ongelovige wereld. In de tweede Brief aan Timotheüs moet hij zich 
onttrekken aan de "vaten ter onere" in de belijdende Gemeente.


In de eerste Brief aan Timotheüs, en in die aan Titus, worden onordelijkheden en ketterijen 
met gestrengheid behandeld (1 Timotheüs 5:20; 6:17; Titus 1:10-13; 2:15; 3:10, 11).
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In de tweede Timotheüs-brief echter wordt de dienstknecht des Heeren opgewekt om 
zachtmoedig te zijn jegens "degenen die tegenstaan" (2:24-26) en "wederleg, bestraf en 
vermaan met alle lankmoedigheid en leer" (4:2).


Bovendien wordt de dienstknecht van de Heer er voor gewaarschuwd dat er een tijd zal 
komen waarin de zuivere leer niet alleen zal worden betwijfeld, maar ook niet verdragen en 
"de mensen (niet "sommigen") zich tal van leraars zullen bijeenhalen naar hun eigen 
begeerte" (4:3, 4).


De bron voor de dienstknecht des Heeren in deze dagen wordt aangewezen, namelijk de 
Schrift. Dit is hoogst opmerkenswaardig. Hoewel het waar is dat de apostel in al zijn 
geschriften blijk geeft van zijn absolute onderwerping aan de Schrift (waarmee hij het Oude 
Testament bedoelde), is het toch in de tweede Brief aan Timotheüs dat hij de Schrift voor 
iedere dienstknecht des Heeren met nadruk aanduidt als het hoogste gezag (2:15; 3:15-17; 
4:2).


Hij ontleent dan zijn eigen geïnspireerde leer aan het gezag van het Oude Testament 1:13; 
2:2, 8; 3:14). Timotheüs moet zich houden aan het voorbeeld der gezonde woorden" (1:13), 
waarmee Paulus wil zeggen dat de Geest hem de juiste woorden heeft meegegeven, waarin 
hij de openbaringen die hem waren toevertrouwd, heeft bekendgemaakt (1 Korinthe 2:13).


In het kort gezegd: de aanwezigheid van de apostelen zal spoedig beëindigd worden. Die 
aanwezigheid ging met gezag gepaard, omdat Christus hen had gesteld als Zijn woord- 
voerders. Met het oog op zijn naderend einde wijst de apostel de dienstknechten des 
Heeren op de Schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid, die nuttig zijn om te onder-
richten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volmaakt zij, 
tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust (3:16, 17).


Hij rept met geen woord over een opvolger van zijn apostelschap, noch over het gezag van 
een gemeente, een Bond van gemeenten, een raad van kerken of een geloofsbelijdenis. De 
Schriften, en die alleen, hebben gezag. Als de tijd komt dat de gemeenten de prediking van 
het Woord niet willen horen en de gezonde leer niet verdragen, dan moet de dienstknecht 
des Heeren zich wenden tot de ongelovigen en "het werk doen van een evangelist" (4:2-5).


II INDELING EN ANALYSE 

Evenmin als de eerste Timotheüs-brief is ook deze Brief moeilijk logisch onder te verdelen. 
Een eenvoudige indeling is de volgende:


1) Paulus' persoonlijk woord aan Timotheüs 	 	 2 Timotheüs 1

2) Paulus' strijd en de weg van de gelovige	 	 2 Timotheüs 2

3) De laatste dagen en hun gevaren	 	 2 Timotheüs 3

4) De laatste woorden van de apostel	 	 2 Timotheüs 4
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Reeds in verband met de brief aan de Romeinen hebben wij erop gewezen dat Rufus 
Pudens, Claudia en Linus leden waren van het Britse koningshuis, waarvan het belangrijkste 
deel in Rome in gevangenschap verkeerde. Zie ook de tweede brief van Johannes.


"Eubulus ("goede raadgever") wordt soms geïdentificeerd met Aristobulus ("beste 
raadgever") (Romeinen 16:10), traditioneel (na Jozef van Arimathea) de eerste Evangelist 
van Brittannië." (Fausset)


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 76) 

1) Geef de Schriftplaatsen aan die aantonen dat Paulus nu een gevangene was.


2) Waarvoor moet Timotheüs zich niet schamen?


3) Twijfelde de apostel aan zijn eigen behoudenis?


4) Werd hij verlost vanwege zijn werken?


5) In welk verband brengt hij zijn werken in 4:7, 8?


6) Reeds vóốr welke gebeurtenis stond Gods plan vast om ons te verlossen?


7) Hoe en wanneer is dat plan geopenbaard?


8) Waartoe was Paulus aangesteld als prediker, apostel en leraar?


9) Omschrijf deze drie ambten.


10) Wie moest Paulus dienen met het Woord?


11) Waarvan is Paulus verzekerd, volgens hoofdstuk 1?


12) Welke definitie van het zaligmakend geloof vindt u in 1:12?


13) Waarom spoort Paulus Timotheüs aan zich zijn woorden te herinneren?


14) Wat is "het goede" dat aan Timotheüs is toevertrouwd?


15) Door wie kunnen de gelovigen hun "kennis van de waarheid" bewaren?


N.B. "Bewaren" betekent in de Schrift niet alleen vasthouden, maar "in acht 
nemen" en "gehoorzamen".


16) Welke betrekking tot de Heilige Geest wordt in 2 Timotheüs naar voren gebracht?


17) Welke zeven benamingen worden in hoofdstuk 2 aan de Christen gegeven?


18) Wat wordt van de Christen gezegd betreffende zijn zoonschap? (2:1)


19) In welk opzicht wordt hij vergeleken met een strijder of kampvechter?
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20) ... met een landman?


21) ... met een arbeider?


22) ... met een vat?


23) ... met een dienstknecht?


24) Waarmee wordt valse leer vergeleken in 2:17?


25) Welke kwade dingen zullen de belijdende kerk in de laatste dagen kenmerken?


26) Wat verstaat u onder de "kracht" van de godzaligheid (3:5)?


27) Welke vier kenmerken worden in 3:7, 8 genoemd van de valse leraars?


28) Welke belofte wordt in hoofdstuk 2:25, 26 gegeven betreffende de goddelijke  
tussenkomst, als de afval zijn hoogtepunt heeft bereikt?


29) Wat wordt gezegd over de oorsprong van de Schrift?


30) Welke zeven dingen worden genoemd van de Schrift?


31) Wat moeten de dienaars prediken?


32) Wanneer en hoe moeten zij het Woord prediken?


33) Wat wordt voorzegd betreffende de toehoorders?


34) Wat wordt gezegd over hun oren?


35) Welk werk moet de dienstknecht van de Heer gaan doen, wanneer de Christenen de  
gezonde leer niet meer verdragen?


36) Welke drie dingen kon de apostel tenslotte van zichzelf zeggen?


37) Wat was er daarom voor hem weggelegd?


38) Aan wie is hetzelfde loon toegezegd?


39) Waarom heeft Demas de apostel verlaten?
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Les 77 - DE OVERIGE BRIEVEN 

INLEIDING 

Het is duidelijk dat wij in de Brief aan de Hebreeën, en in de Brieven van andere apostelen 
dan Paulus, een verzameling geschriften hebben die in vele opzichten opvallend verschillen 
van de voorgaande. Het is van belang op te merken dat dit verschil volstrekt geen 
onenigheid of tegenstrijdigheid betekent. Er is geen verschil van mening tussen Paulus en 
de andere genoemde schrijvers.


Zij brengen allen dezelfde Christus, dezelfde weg ter verlossing en dezelfde zedenleer. Zij 
beroepen zich ook allen op dezelfde (oudtestamentische) Schriften als de hoogste 
autoriteit. Er is geen leer in de zogeheten "brief aan de Hebreeën" of de brieven van 
Jakobus, Petrus, Johannes of Judas, die niet ook vervat is in de geschriften van Paulus. Het 
verschil ligt in de ontvouwing.


De grondwaarheden, zoals de leer van de verlossing door het verzoeningswerk van 
Christus; de leer betreffende de Persoon van Christus als Zoon van God en Zoon des 
Mensen; de leer van de Goddelijke oorsprong en het absolute gezag van de Schrift; de leer 
van het nieuwe leven door Christus en van de godsvrucht als bewijs en gevolg van waar 
geloof; de leer van de vervanging van het Oude Verbond door het Nieuwe. Al deze 
waarheden hebben Paulus en de andere brievenschrijvers gemeen. 


Maar Paulus heeft, zoals wij in het voorgaande hebben gezien, bijzondere verantwoordelijk-
heden ontvangen betreffende de hemelse positie van de Gemeente als het Lichaam van 
Christus; betreffende het bestuur van de Heilige Geest en betreffende de bijzondere plaats, 
wandel, strijd en hoop van de gelovige. Dat betekent bepaald niet dat hij hierin de enige 
was (hoewel sommigen geheel ten onrechte die conclusie willen trekken), maar wel dat het 
Gode behaagd heeft om deze specifieke waarheden aan ons meer breedvoerig bekend te 
maken via (de Brieven van) de grote "apostel der heidenen".


De brieven van andere schrijvers hebben - hoe verschillend ook van aard en stijl - juist en 
vooral de bedoeling te demonstreren dat Paulus' boodschap niet afwijkt van die van de 
overige apostelen. En ook wijkt die fundamenteel niet af van die van de "broeders des 
Heeren", zijnde de briefschrijvers Jakobus en Judas.


Het is dan ook betreurenswaardig dat de grote omvang van het oeuvre van Paulus misbruikt 
wordt om theoretiserend te besluiten tot verschillen, niet alleen tussen Paulus' brieven en 
de andere, maar zelfs tussen de Paulinische brieven onderling. Slechts een onbevooroor-
deelde bestudering van de inhoud is hiertegen het enige vaccin.
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Les 78 - DE BRIEF AAN DE HEBREEËN 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

De "Brief aan de Hebreeën" kent geen adressering en ook geen ondertekening. Van de 
vroegste tijden af heeft men Paulus beschouwd als de schrijver, maar reeds even lang heeft 
men dit bestreden. Daar het boek het zelf niet noemt, is het wellicht beter de vraag naar het 
auteurschap hier onbeantwoord te laten. Slechts het laatste hoofdstuk lijkt enigszins op een 
brief.


Ook de titel "aan de Hebreeën" is zeer ongelukkig en zeker niet geïnspireerd. Feitelijk is dit 
boek een verhandeling over de profetische en typologische betekenis van de Mozaïsche 
"Grote verzoendag". Met als strekking dat die vervuld is in de opgestane Christus. 
Sindsdien is het Nieuwe Verbond van kracht.


De aanleiding tot het schrijven van dit boek wordt niet vermeld en ook is er geen aanwijzing 
wanneer het geschreven is. Wel schijnt dit geweest te zijn vóór de verwoesting van de 
tempel, hetgeen afgeleid wordt uit 10:11: "een ieder priester staat wel alle dagen 
dienende" (in de oude vertaling wordt foutief "stond" gebruikt).


Uit de vermanende gedeelten blijkt het doel van het schrijven van de Brief, namelijk om de 
gelovigen die gevaar liepen terug te vallen in en onder de Mozaische wet, te onderrichten. 
Dit gevaar was reëel, daar de tempel en de priesterdienst bleven voortbestaan tot de val 
van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70.


De leer van de Brief aan de Hebreeën is, dat het offer van Christus de Levitische offers door 
vervulling en plaatsvervanging heeft opgeheven en dat het gehele Mozaïsche stelsel door 
vervulling is beëindigd. Men zou dit boek een geïnspireerd commentaar op de "typen" 
kunnen noemen.


1. De methode 

De methode van de schrijver is om stuk voor stuk de mooie dingen van de religie van het 
Oude Verbond (in Mozes en Aäron) te bespreken en te vervangen door de betere dingen van 
het Nieuwe Verbond in Christus.
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De 14 betere dingen van het Nieuwe Verbond zijn:


En dan nog:


Hebreeën 1, 2	 Christus is hoger dan de engelen

Hebreeën 3	 Christus is hoger dan Mozes

Hebreeën 4	 Christus is hoger dan Jozua

Hebreeën 5-7	 Christus is hoger dan Aäron

Hebreeën 8	 Nieuw Verbond is hoger dan Oud Verbond

Hebreeën 9, 10	 Christus' offer is hoger dan de Levitische offers


Daarom is "beter" het sleutelwoord van dit boek, dat eigenlijk een reeks is van tegen-
stellingen tussen goed en beter, tussen schaduw en werkelijkheid, tussen type en anti-type, 
tussen profetie en vervulling.


Deze waarheden zijn niet specifiek en subjectief gerelateerd aan Joden, Hebreeën, 
Heidenen of Christenen. Deze waarheden liggen objectief vast in de positie van Jezus 
Christus sinds en op grond van zijn opstanding en verhoging tot in de hemel als Priester-
Koning naar de ordening van Melchi-Zedek en "Koning van Salem" (Hebreeën 7:2).


2. Het doel 

Het voornaamste doel van de schrijver was te wijzen op Christus als de Vervuller en 
Voleinder van het Mozaïsche systeem. Vooral de gelovigen uit de Joden liepen het gevaar 
het Christendom te aanvaarden zonder een volkomen Christus. Er waren heel wat sekten in 

1 Hebreeën 1:4 Zoon beter dan engelen (gedienstige geesten) kreitton

2 Hebreeën 6:9 Betere dingen - vergelijk Romeinen 15:14 kreitton

3 Hebreeën 7:19 Betere hoop kreitton

4 Hebreeën 7:22 Beter verbond: Borg kreitton

5 Hebreeën 8:6 Betere bediening diaphoros

6 Hebreeën 8:6 Beter verbond: Middelaar kreitton

7 Hebreeën 8:6 Betere beloften kreitton

8 Hebreeën 9:10 Betere tijd diorthosis

9 Hebreeën 9:23 Betere offeranden kreitton

10 Hebreeën 10:34 Beter en blijvend goed in de hemelen kreitton

11 Hebreeën 11:16 Beter en hemels vaderland kreitton

12 Hebreeën 11:35 Betere opstanding kreitton

13 Hebreeën 11:40 Wat beters voor ons kreitton

14 Hebreeën 12:24 Betere dingen gesproken door het bloed van Jezus kreitton

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 508 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

het Judaïsme, zoals Farizeeën, Sadduceeën, Essenen, Herodianen, enz. en velen 
behoorden tot één van die sekten. Zij hadden niet als Paulus volkomen met het Judaïsme 
gebroken. Daarom was het gevaar groot dat zich onder deze blijde jonge gelovigen mensen 
zouden bevinden die Christus niet hadden aanvaard als Degene Die door één offerande 
allen geheiligd heeft die in Hem geloven (10:1-14).


Als oudtestamentische godsdienst was de Wet het voorhangsel waarachter God Zich 
verborg (Hebreeën 9:3-8). Eénmaal per jaar mocht op de Grote Verzoendag één Israëliet, de 
Hogepriester, het Heilige der heiligen binnengaan met het offerbloed, dat hij bracht voor 
zichzelf en voor de zonden van het volk. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van 
boven naar beneden (Mattheüs 27:51): de weg tot het Heilige der heiligen was open voor 
iedere zondaar, die kwam door het bloed van Christus. Het was een "nieuwe en levende 
weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel" (Hebreeën 10:20). Van dat ogenblik af 
werden al de Levitische ceremoniën, offers en priesterdiensten hinderpalen en 
struikelblokken.


De sleutelzin van de Hebreeën-brief is: "Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om 
in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus" (Hebreeën 10:19).


Deze Brief demonstreert dat de oudtestamentische ceremoniën een vooruitwijzende 
betekenis hebben en dat het eenmalige offer van het lichaam van Christus zo volkomen de 
zonde-kwestie van de gelovige heeft opgelost, dat hij hierdoor "in eeuwigheid volmaakt" is 
(Hebreeën 10:14).


3. Wat Jezus was en werd voor en na Zijn opstanding: 

Zoon des Mensen 
Dit is de titel die Jezus gebruikte voor Zichzelf (minstens 83 x). Letterlijk in het Grieks is dat: 
Zoon van de Mens, maar in het oorspronkelijke Hebreeuws van Psalm 8:5 en Daniël 7:13 is 
dat: Zoon van Adam. Dit is de titel op grond waarvan Hij rechten kon laten gelden op de 
troon over de gehele aarde! En op dezelfde grond had hij het recht tot (ver-)lossing, waarvan 
Hij in Zijn eerste komst gebruik maakte. Zijn koningschap wacht op Zijn wederkomst. Zie 
behalve genoemde teksten speciaal Johannes 5:27.


Zoon van David 
Dit is de titel die gebruikt werd door Zijn tijdgenoten. Van de 31 teksten die hiernaar 
verwijzen zijn er 26 in de Evangeliën (beginnend in Mattheüs 1:1) en Handelingen. In de 
brieven vervolgens Romeinen 1:3 en 2 Timotheüs 2:8. De overblijvende drie zijn in 
Openbaring. Deze titel geeft Hem recht op de troon van David over Israël.


Zoon van Abraham 
Met eer zo genoemd in eveneens Mattheüs 1:1 en als "Zaad van Abraham" in Galaten 3:16. 
Deze titel maakt hem erfgenaam van alle beloften die aan Abraham werden gedaan. En 
aangezien volgens Galaten 3 het Nieuwe Verbond de vervulling is van de belofte(n) aan 
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Abraham, maakt deze titel Christus, (nadat hij uit de doden was opgestaan; vgl. Hebreeën 
11:18, 19) tot de Erfgenaam en Middelaar van het Nieuwe Verbond.


Zoon van God 
Hoewel wij bij het begrip "zoon" vermoedelijk uitsluitend denken aan het begrip 
voortplanting of (biologische) verwekking, is het woord wel degelijk een soort titel. In de 
striktste zin worden zonen niet als zodanig geboren: zij worden aangesteld. Door de vader. 
De zoon is het volwassen mannelijke kind. Zoonschap is erfrecht. 


"Aanstelling tot zoon" heeft weliswaar de diverse vertalingen niet overleefd (en is vervangen 
door aanneming tot kind; adoptie), maar is niets anders dan het oudtestamentische 
beginsel van de aanstelling in het erfrecht. In de vertaling uit het Oude Testament heet dat: 
het verkrijgen van het eerstgeboorterecht. Zoonschap is een functie waarin men door de 
vader wordt gesteld. Dat is een van de grondbegrippen van reeds het eerste Bijbelboek.


Over Jezus van Nazareth, onze Heer en Heiland, leert de Bijbel dat Hij in alles de mensen 
gelijk is geworden. Dat Hij kwam in vernedering en onderwerping. Dat Hij uit de hemel 
nederdaalde en kwam in gelijkheid des zondigen vleses (o.a. Johannes 3:13; Romeinen 8:3; 
2 Korinthe 5:21; Filippenzen 2:6-8) en zonder begeerlijke gedaante of heerlijkheid (Jesaja 
53:2, 3). Maar na die loopbaan te hebben gelopen heeft God Hem uitermate verhoogd, een 
Naam gegeven boven alle naam en Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel, etc.


Het traditionele misverstand is, dat wie of wat Christus ook is, hij was dat altijd al. En 
hoewel de Bijbel uitdrukkelijk anders leert, is de mens, ook de gelovige, dikwijls zo blind dat 
hij deze dingen volkomen mist. Want, hoe dan ook - en wat ook de betekenis van de term 
"zoon" moge zijn - de Schrift zegt dat de Heere Jezus ooit, op zekere dag, werd gesteld tot 
Zoon van God. 


Dit zijn de Schriftplaatsen waar Jezus expliciet Zoon van God wordt genoemd:


Lukas 1:32 - "Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden". Dit 
werd gezegd over de toekomst! Het moest nog gebeuren (vgl. Johannes 5:27).


Mattheüs 16:16 - "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God". Maar Petrus moest 
hierover uitdrukkelijk zwijgen. Het was nog toekomst. En hij ontving de belofte dit als eerste 
te mogen verkondigen. Hetgeen hij letterlijk deed in Handelingen 2:36, op grond van de 
opstanding van Christus.


Psalm 2:7 en Handelingen 13:33 - De woorden "Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U 
gegenereerd" zijn volgens Paulus in Handelingen 13 vervuld door de opstanding van 
Christus. Paulus citeert deels dezelfde profetieën als Petrus in Handelingen 2, inclusief 
Psalm 16.
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Hebreeën 1:5 en 5:5 - Ook hier vinden wij de aan Psalm 2 ontleende woorden "Gij zijt Mijn 
Zoon, heden heb ik U gegenereerd". Dat dat "heden" duidt op de dag van Zijn opstanding 
wordt erbij vermeld in Hebreeën 1:3, 4, en Hebreeën 5 laat hierover ook geen 
onduidelijkheid bestaan.


Romeinen 1:4 - Dit vers meldt over de Zoon van God (vs. 1, 3): "Die krachtelijk bewezen is 
te zijn de Zoon van God ... uit de opstanding der doden." De vertaling van "horizo" met 
"bewezen" of "verklaard" is zonder meer foutief! "Horizo" hangt samen met ons woord 
"horizon", "einder". Dit werkwoord duidt op het vaststellen van de eindbestemming. Wij 
kennen het als "verordineren" en eventueel als "besluiten". Dit vers zegt niets anders dan 
de andere Schriftplaatsen: Jezus werd verordineerd tot Zoon van God en als zodanig 
aangesteld door de opstanding uit de dood en het ontvangen van de Heilige Geest. Precies 
zoals Petrus sprak in Handelingen 2:32-36.


2 Samuël 7:14 - "Ik zal Hem zijn tot een Vader, en Hij zal Mij zijn tot een Zoon" zijn Gods 
beloften aangaande het beloofde zaad van David. Zie ook 1 Kronieken 17:13; Psalm 89:28. 
Maar let op de gebruikte toekomende tijd! Het is een profetie over de toekomst. Elke Bijbel 
met tekstverwijzingen verwijst hier dus naar de hierboven genoemde Schriftplaatsen in het 
Nieuwe Testament. En terecht!


Eniggeboren, Eerstgeboren 
Deze uitdrukkingen zijn tot ons gekomen via het Grieks van de Septuaginta, de vertaling 
van het Oude Testament uit Hebreeuws naar Grieks uit de tweede eeuw voor Christus. Het 
zijn kunstmatige termen, daar Grieks en Nederlands geen goed woord hebben ter vertaling 
van het Hebreeuwse "bechoer". Dit Hebreeuwse woord duidt letterlijk op "afzondering tot 
een bevoorrechte positie". En wij kennen het met name uit Genesis als "'eerstgeboorte", 
"eerstgeborene", "eerstgeboorterecht". En als synoniem dan nog "eersteling".


Het moge duidelijk zijn dat "zoonschap" en "eerstgeboorterecht" in zeer hoge mate 
overeenkomen. Christus als Zoon is de Eerstgeborene. En Hiị werd als zodanig aangesteld, 
verordineerd, uitgeroepen, door Zijn opstanding uit de dood.


Bestudeer nauwkeurig de volgende Schriftplaatsen:


Eniggeboren 
Johannes 1:14	 Eniggeborene van de Vader

Johannes  1:18	 de eniggeboren Zoon

Johannes 3:16	 Zijn eniggeboren Zoon

Johannes 3:18	 Naam des eniggeboren Zoons

1 Johannes 4:9	 Zijn eniggeboren Zoon gezonden
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Eerstgeboren 
Romeinen 8:29	 Beelde Zijns Zoons ... Eerstgeborene onder vele broederen	 

Kolossenzen 1:15	 Beeld des onzienlijken Gods... Eerstgeborene aller kreaturen

Kolossenzen 1:18	 Eerstgeborene uit de doden ... in allen de Eerste

Hebreeën 1:6	 Eerstgeborene

Openbaring 1:5	 de Eerstgeborene uit de doden (vgl. Openbaring 3:14)


Eersteling 
1 Korinthe 15:20 	 Christus is de Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn

1 Korinthe 15:23 	 de Eersteling Christus


De gevolgen hiervan voor de Gemeente als "lichaam van Christus", of als "gezegend met 
elke geestelijke zegening in Christus", zijn: De Gemeente is geroepen tot Zoonstelling, 
eerstgeboorterecht. En waar de eerstelingen, onder de wet, voor de Heer waren, is de 
Gemeente van Eerstgeborenen met Christus als Hoofd bestemd voor de hemel!


Bestudeer nauwgezet de volgende verzen over de Gemeente:


Romeinen 8:23	 ... die de eerstelingen des Geestes zijn (hebben)

Romeinen 8:29 	 Eerstgeborene onder vele broederen

Jakobus 1:18 	 wij zouden zijn (als) eerstelingen Zijner schepselen

Hebreeën 2:10	 vele zonen tot heerlijkheid leidende

Hebreeën 12:23 	 algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen

Galaten 4:5		 zoonstelling

Efeze 1:5	 	 tevoren verordineerd tot zoonstelling

Hebreeën 12:6	 aanneming tot zoon ("paradechomai")

Hebreeën 12:22 	 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden

	 	 Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;  
	 	 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen,  
	 	 die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over  
	 	 allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; En tot den  
	 	 Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der  
	 	 besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.


Hogepriester 
Christus' aanstelling tot Hogepriester hangt direct samen met zijn aanstelling tot Zoon. 
"Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der 
eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd 
is" (Hebreeën 7:28). Of "Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om 
Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik 
U gegenereerd. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek" (Hebreeën 5:5, 6).
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Lees daarnaast de volgende Schriftplaatsen:


Hebreeën 7:13, 14 - "Want Hij, over Wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een 
anderen stam, van welken niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar, 
dat onze Heere uit Juda gesproten is; over welken stam Mozes niets gesproken heeft van 
het priesterschap."


Hebreeën 8:4 - "Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn, dewijl er 
priesters zijn, die naar de wet gaven offeren."


Het moet voor ieder duidelijk zijn, dat volgens de Bijbel en zeer expliciet het 
Hogepriesterschap van Christus


1) niet is of was naar de ordening van Aäron, want hij stamde niet van Aäron of Levi.

2) niet op Hem rustte tijdens zijn aardse leven ... of sterven en dood.

3) Hem werd toebedeeld ná en op grond van Zijn opstanding.


Het eenmalige offer 
Het gevolg van al het vorenstaande, en dus van al deze Schriftplaatsen, is dat het in 
Hebreeën genoemde eenmalige offer, dat Christus als Hogepriester heeft gebracht, met 
geen mogelijkheid kan slaan op Zijn kruisdood!


De kwestie is niet of wij in onze taal Zijn kruisdood een offer kunnen of mogen noemen, 
maar of de Bijbel of dit Bijbelboek dat zo noemt! (Opdoemende vragen zijn overigens: Was 
het kruis een slachtbank of een altaar? Is een altaar een vloek? Werd Hij ter slachtbank, of 
naar het altaar geleid?)


Als Jezus pas in Zijn opstanding "uit de mensen" werd genomen om Hogepriester te zijn, en 
Hij vervolgens, als eenmalig een offer, "Zichzelf geofferd" heeft, dan is dat offer niet Zijn 
kruisdood, maar Zijn beschikbaarstelling, inclusief Zijn "Lichaam" voor de dienst aan God. 
En dat is precies wat beschreven staat. Hij offerde "eenmaal" "Zichzelven" (Hebreeën 7:27), 
namelijk "Zijn Lichaam" (Hebreeën 10:7, 10, 14). Dat brengt ons bij het volgend punt.


Lichaam van Christus 
De Gemeente, als Lichaam van Christus, is als "levendgemaakt met Christus" (Efeze 2:5) en 
als "wedergeboren door de opstanding van Christus" (1 Petrus 1:3) en als "in Hem" (Efeze 
1:3) gewijd aan de dienst van God. Daarom is de Gemeente een tempel waarin God woont 
en daarom is de Gemeente een volk van Koningen en Priesters. En daarom roept de apostel 
Paulus ons toe: "Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke 
godsdienst" (Romeinen 12:1, maar feitelijk is dat de inhoud van heel Romeinen 6). Waar 
Christus eens en voor altijd Zijn lichaam geofferd heeft, en waar wij Zijn lichaam zijn, 
zouden wij de uiterste consequentie trekken en ook onze lichamen stellen tot een offer en 
wijden aan onze God!
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4. Christus in deze Brief 

Christus wordt voorgesteld in Zijn opstanding en verhoging als "uit de mensen genomen" 
en "gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn" (Hebreeën 5:1). Het grote 
thema is: Sinds en op grond van Zijn opstanding uit de doden is Christus gezeten aan de 
rechterhand Gods en aangesteld tot Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, als 
vervulling van Psalm 110. Dit sluit volkomen aan bij wat elders in de Bijbel wordt geleerd, 
hoewel het beeld van de Hogepriester alleen gebruikt wordt in Psalm 110 en in deze brief.

Vergelijk bijvoorbeeld Mattheüs 28:18; Johannes 5:22, 27; Handelingen 2:33, 34, 35, 36; 
13:33; 17:31; Romeinen 1:3, 4; 1 Korinthe 15:20; Efeze 1:20-23; Filippenzen 2:9; etc., etc.


Sinds de opstanding is Hij de Hogepriester van Zijn volk (2:17) of van Zijn huis (3:6); of de 
Grote Herder der schapen (13:20), die in de tegenwoordigheid van God verschijnt en daar 
leeft, om voor ons tussenbeide te treden ("te bidden"). Volstrekt overeenkomend met 
Romeinen 8:34 (en 26); 1 Johannes 2:2; Johannes 10:1-29 en geheel Johannes 17, dat niet 
voor niets bekend staat als "het hogepriesterlijke gebed" van de Heere Jezus.


5. Het gezag van de Schriften 

De Schriften worden door de schrijver hoog gewaardeerd. Zij worden telkens weer 
toegeschreven aan de Heilige Geest. Het auteurschap van de mens verdwijnt. Zie 3:7; 9:8; 
10:15. Zij worden dus behandeld als Goddelijk volmaakt en gezaghebbend. 


Over de Heilige Geest spreekt deze Brief in verband met de inspiratie, de toebedeling van 
gaven, Zijn verlichtende en overtuigende werking. Ook wordt terloops Zijn priesterlijke 
betrekking tot het offer van Christus vermeld (9:14).


II. INDELING EN ANALYSE 

Deze Brief valt uiteen in tien delen en vijf inlassingen. U zult er goed aan doen de 
inlassingen in de marge van uw Bijbel te markeren. Als u dat gedaan hebt, moet u de Brief 
in één keer doorlezen en daarbij de inlassingen overslaan. Daarna leest u deel voor deel 
met de inlassingen.


1 - Christus, de Zoon van God, is "beter" dan de profeten	 1:1-3

2 - Christus, de Zoon van God, is "beter" dan de engelen	 1:4-14 en 2:5-9


Eerste inlassing: 2:1-4

De zondaar wordt vermaand de verlossing niet te veronachtzamen.


3 - Christus in het vlees gekomen, om de zonen van God te verlossen, 

tot heerlijkheid te leiden en het priesterschap op Zich te nemen 	 2:10-18


4 - Christus, de Zoon, "beter" dan Mozes, de Dienstknecht	 3:1-6

Tweede inlassing: 3:1 tot 4:13.

De gelovige wordt vermaand het leven der rust in te gaan.
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5 - Christus "beter" dan de Aäronitische hogepriesters	 4:14-5:10 en 6:20-8:5

Derde inlassing: 5:11-6:19

De gelovige wordt vermaand tot volle wasdom te komen (5:11-6:3).

De belijder wordt gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot afval (6:4-8).

De gelovige wordt getroost en bemoedigd (6:9-20).


6 - Het Nieuwe Verbond, "beter" dan het Oude, en komt in de plaats daarvan	 8:6-13


7 - Het offer van Christus, "beter" dan de Levitische offeranden, komt  
     daarvoor in de plaats	 9:1-10:22


Vierde inlassing: 10:23-39

De gelovige wordt gewaarschuwd, dat er - nu de Levitische offeranden zijn

"teniet gedaan" - geen "offer meer overblijft voor de zonden" (10:26-31).

De gelovige wordt vertroost en bemoedigd (10:32-39).


8 - Het geloof overtreft alles	 11:1-40

Vijfde inlassing: Hoofdstuk 12:1-17

De gelovige wordt bemoedigd met het oog op de tuchtiging door de Vader.

Tenslotte het waarschuwend voorbeeld van Ezau.


9 - De positie en de hoop van de Christen gaat die van de Mozaïsche bedeling  
     verre te boven	 12:18-29


10 - Vermaningen	 13:1-25


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 78) 

1) Wie was de schrijver van deze Brief?


2) Wanneer is hij geschreven?


3) Vóór welke historische gebeurtenis is deze Brief geschreven?


4) Welke tekst bewijst de waarheid van uw laatste antwoord?


5) Aan wie is deze Brief gericht?


6) In welk speciaal gevaar verkeerden de Joden na de komst van het Christendom?


7) Waarom zijn er in deze Brief telkens waarschuwende inlassingen aangebracht?


8) Welk algemeen onderscheid is er tussen de Brief aan de Hebreeën en de Brieven van 
Paulus?


9) Noem uit het hoofd de ambten van Christus, vermeld in deze Brief.
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10) Wat is het centrale leerstuk in deze Brief?


11) Wat is het sleutelwoord en wat is de sleutelzin?


12) Waarom is 10:19 de sleutelzin?


13) In welke opzichten is Christus "beter" dan de dingen van het Oude Testament?


14) In welke zeven opzichten is Christus ver verheven boven alles volgens 1:2, 3?


15) In welke teksten van de Hebreeën wordt Christus verklaard te zijn "gezeten aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoge"?


16) In welk opzicht is Christus "uitnemender" dan de engelen?


17) Welke Schriftplaatsen uit het Oude Testament worden in hoofdstuk 1 aangehaald 
betreffende de Godheid van Christus?


18) Wordt Hij duidelijk God genoemd?


19) Wat zegt deze Brief dat de engelen zijn?


20) Welk "mens" wordt bedoeld in Psalm 8:4-6?


21) Wat is er van deze voorzegging nog niet in vervulling gegaan?


22) Wat zien we wél als vervuld?


23) Welk doel had het offer van Christus volgens hoofdstuk 1?


24) Wat heeft Hem bewogen "de dood te smaken"?


25) Welk ander doel dan de verzoening had het lijden van Christus nog?


26) Voor hoeveel mensen heeft Christus "de dood gesmaakt"?


27) Zullen die dan alle tot de heerlijkheid van de zonen komen?


28) Welk gevaar behandelt de eerste inlassing?


29) Voor welke twee doeleinden is de Zoon van God in het vlees gekomen?


30) Welke ervaringen van Christus als mens verzekeren ons van Zijn medeleven met onze 
zwakheden en beproevingen?


31) In welke twee ambten moeten wij Christus beschouwen?


32) Wat is de centrale gedachte van het apostelschap? (Markus 3:14, 15; Handelingen  
9:15). 


33) Wat is de centrale gedachte van het priesterschap? (Hebreeën 5:1, 2).


34) Waarom wordt aan Christus meer eer waardig geacht dan aan Mozes?
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35) Van welk Schriftgedeelte in het Oude Testament is Hebreeën 3:7-11 een aanhaling?


36) Wie wordt als de auteur van deze woorden genoemd?


37) Op welk gevaar wordt in de tweede inlassing gewezen?


38) Waarom konden de kinderen Israëls Kanaän niet binnengaan?


39) Welke straf volgde op hun weigering om in te gaan?


40) Hebben zij daarna niet meer de zorg en bescherming van God ontvangen?


41) Waarvan is de rust in Kanaän een type?


42) Heeft Jozua aan Israël geestelijke rust kunnen geven?


43) In welk Schriftgedeelte, lang na Jozua, heeft God opnieuw rust beloofd?


44) Wat is in de tweede inlassing de positieve voorwaarde tot het ingaan in de rust?


45) Wat wordt als de negatieve voorwaarde genoemd?


46) Welke eigenschappen en ambten schrijft hoofdstuk 4 toe aan het Woord van God?


47) Waar is onze Hogepriester?


48) Wie is onze Hogepriester?


49) Welke uitwerking hebben onze zwakheden op onze Hogepriester?


50) Welke ervaring had Hij met ons gemeen?


51) In welk opzicht verschilden Zijn verzoekingen van de onze?


N.B. De logische betekenis van "verzocht, doch zonder zonde" is, dat Hij niet 
bezweken is voor de verzoeking (Hebreeën 4:15). Een uitspraak over een 
zondeloze natuur vinden we daarentegen b.v. in 2 Korinthe 5:21 "Dien, Die 
geen zonde gekend heeft ..."


52) Geef van 4:14, 15; 5:1-9; 9:11-14 een samenvatting m.b.t. Christus' priesterschap, 
rekening houdend met de volgende bijzonderheden:


1. Zijn Persoon

2. Zijn karakter

3. Zijn plaats

4. Zijn priesterlijk werk

5. Zijn aanstelling

6. Zijn voorspraak en

7. Zijn offer.


53) Wat is het wezenlijk onderscheid tussen het hogepriesterschap naar de ordening van 
Melchizedek en naar de ordening van Aäron? (7:2, 23, 24)
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54) Waarom is Melchizedek een type van een onveranderlijk Priesterschap? (7:3)


55) Waarom is hij een type van een groter priesterschap dan dat van Aäron?


56) Welk oudtestamentisch Schriftgedeelte leerde dat er een Priester zou opstaan naar de 
ordening van Melchizedek?


57) Kon de wet tot volmaaktheid leiden?


58) Waarom wordt de wet in Romeinen 8:3 "krachteloos" genoemd?


59) Was de wet in zichzelf zwak? (Romeinen 7:12, 14)


60) Lees hoofdstuk 7 door en maak een lijstje op van de tegenstellingen tussen de 
priesters onder de wet en het priesterschap van Christus.


61) Waartoe dienden de priesters onder de wet? (8:5)


62) Waartoe werd Mozes door God vermaand, toen hij de tabernakel ging maken?


63) Hoeveel keer wordt de tempel genoemd in deze Brief?


64) Hoeveel keer de tabernakel?


65) Wat hebben naar uw mening de laatste twee antwoorden te betekenen?


66) Van wat in het Nieuwe Testament is de tempel een type?


67) In welk opzicht is het Nieuwe Verbond "beter" dan het Oude?


68) Heeft God in de belofte van het Nieuwe Verbond wijzigingen gemaakt op het Oude 
Verbond of op Juda en Israël?


69) Waarvoor heeft God hen berispt? Waar schreef God Zijn wetten onder het Oude 
Verbond? Waar onder het Nieuwe? 


70) Geef de zeven stellingen van het Nieuwe Verbond?


71) Moeten de twee Verbonden tezamen blijven bestaan? (7:12 en 8:13)


72) Beschrijf de tabernakel op uw eigen manier.


73) Waar was de eerste voorhang en waar de tweede?


74) In hoeveel ruimten was de tabernakel verdeeld? Hoe heetten die?


75) Wat was de geestelijke betekenis van het tweede voorhangsel volgens Hebreeën 9?  
En wat volgens hoofdstuk 10?


76) Waarvan was het "Heilige der heiligen" een type? 


77) Wie mocht in het "Heilige der heiligen" binnengaan en hoe vaak?
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78) Welke uitwerking had het sterven van Christus op het tweede voorhangsel?


79) Waar is de plaats van aanbidding en gemeenschap van de Christen?


80) Welk recht heeft hij om in de tegenwoordigheid van God te komen?


81) Wat konden de vele offers van het Judaïsme niet bewerken?


82) Welke negen dingen die door het offer van Christus zijn tot stand gebracht, worden 
vermeld in de hoofdstukken 9 en 10?


83) Wat verstaat u onder "dode werken"?


84) In welke betekenis wordt het woord "geheiligd" gebruikt in hoofdstuk 10?


85) Mocht een Jood, na het offer van Christus, voortgaan met de Joodse offers te brengen 
zich beroepende op oudtestamentische beloften? (10:26)


86) Is er een offer mogelijk voor hem die de Zoon van God en Zijn bloed verwerpt?


87) Wat "blijft er over" voor hem, die de kennis der waarheid heeft ontvangen en die toch 
de Zoon, het Bloed, het Verbond en de Geest verwerpt?


88) Wat zou God voor zo iemand kunnen doen wat Hij nog niet gedaan heeft?


89) Waaruit leven de gerechtvaardigden?


90) Wat ontbreekt hen die "zich onttrekken"?


91) Behoren zij die geloven tot dezelfde klasse als zij die zich onttrekken?


92) Wat is het geloof volgens 11:1?


93) Wat heeft Abel door het geloof gedaan?


94) Waarom was zijn offer "meerder" dan dat van Kaïn?


95) Heeft God getuigenis gegeven over Abels karakter of over zijn offer?


96) Is het voor een ongelovige mogelijk "Gode te behagen"?


97) Welke vijf dingen heeft Abraham door het geloof gedaan?


98) Hebben sommige mensen uit Hebreeën 11 hun geloof verloren voor zij stierven?


99) Welke drie stappen geeft 11:13 aan betreffende de beloften?


100) Waarom keerden de mannen van het geloof niet terug naar "het vaderland, dat zij 
verlaten hadden"?


101) Welk voorbeeld geeft hoofdstuk 11 van bovennatuurlijke werking in antwoord op het 
geloof? (Bijv. van geloof in de opstanding)
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102) Van geloof voor de toekomst? (11:20)


103) Van geloof tot het "weigeren van de zonde te genieten"? (vs.25)


104) Van geloof in de verlossing door het bloed?


105) Van geloof tot het verrichten van kloeke daden?


106) Welke betrekking tot ons geloof heeft Jezus?


107) Van welke betrekking tot God is tuchtiging een bewijs?


108) Welk doel heeft God met de tuchtiging van Zijn kinderen?


109) Welke verschrikkelijke waarschuwing wordt er gegeven betreffende de "genade 
Gods"?


110) Geef een verklaring van 12:17.


111) Welke berg wordt bedoeld in 12:18?


112) Waarvan is die berg een type?


113) Welke plaats in de Brief aan de Galaten verklaart de betekenis van die berg?


114) Komt de gelovige wel tot die berg?


115) Wat is de betekenis van de berg Sion?


116) Tot welke groep behoren de verlosten van deze bedeling?


117) Welke zeven dingen worden aanbevolen in 13:1-9?


118) Toen Israël in de woestijn dienst voor de tabernakel verrichtte, wat deed men toen met 
de lichamen van de dieren die op de Grote Verzoendag geofferd waren?


119) Welke betekenis zal een Christen hechten aan 13:12, 13?


120) Hebben de offers van 13:15, 16 iets te maken met de zonden van de gelovige?


121) Noem de plaatsen die verwijzen naar de tweede komst van Christus.
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Les 79 - DE BRIEF VAN JAKOBUS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. De Schrijver 

Alles wijst erop dat de schrijver in hoog aanzien moet hebben gestaan. Hij stelt zichzelf in 
de eerste regels voor als "Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus 
Christus (1:1). In de Evangeliën vinden wij drie mannen met de naam Jakobus:


1) Jakobus, zoon van Zebedeüs en Salome, een apostel, broer van Johannes, evenals hij 
"zoon des donders" genoemd (Markus 1:19; 3:17; 10:35-40; Lukas 9:52-56). Hij is de eerste 
apostel geweest die stierf als martelaar, onder Herodes Agrippa (Handelingen 12:2). Hij is 
de geschiedenis ingegaan als "Jakobus de Meerdere" (Major).


2) Jakobus, zoon van Alfeüs, een apostel (Mattheüs 10:3; Markus 3:18; Lukas 6:15), 
bijgenaamd "de Mindere" (Minor). De kerk van Rome, die de blijvende maagdelijkheid van 
Maria leert, houdt Jakobus de Mindere ten onrechte voor dezelfde als de broeder van 
Jezus. Geen van deze twee kan de schrijver van deze brief zijn, want Jakobus de Meerdere 
stierf reeds in A.D. 44, terwijl van Jakobus de Mindere in de kerkgeschiedenis ieder 
concreet spoor ontbreekt.


3) Jakobus, broeder van Jezus (Galaten 1:19). Uit Markus 6:3 en Mattheüs 13:55 weten wij 
dat hij de oudste van Jezus' broers was. Hij was het ook die bịj het kruis stond met Maria, 
zijn moeder (Mattheüs 27:56). In 1 Korinthe 15:7 staat dat de Opgestane aan hem is 
verschenen. Hij wordt daar afzonderlijk genoemd, los van de kring der apostelen, waartoe 
hij zelf niet behoorde. Een overlevering wil dat hij tot geloof zou zijn gekomen ná deze 
verschijning. Hij sloot zich aan bij de discipelen en kreeg spoedig het gezag over de 
christelijke gemeente in Jeruzalem (Handelingen 12:17). Paulus vermeldt dat hij drie jaar na 
zijn bekering een bezoek heeft gebracht aan Jakobus (Galaten 1:19). Volgens 1 Korinthe 9:5 
was Jakobus gehuwd.


Tijdens het 'apostel-convent' te Jeruzalem is Jakobus voorzitter van de vergadering. Na het 
horen van de verklaringen van met name Barnabas, Paulus en Petrus kwam van hem ook 
de uiteindelijke uitspraak en beslissing (Handelingen 15:13-21) dat gelovigen van welke 
afkomst ook, niet onder de Joodse of Mozaïsche wet behoren te leven. Paulus noemt 
Jakobus een steunpilaar van de gemeente (Galaten 2:9). Bij zijn laatste bezoek aan 
Jeruzalem overhandigt hij aan hem en de andere oudsten de opbrengst van de inzameling 
onder de "heidense" christengemeenten (Handelingen 21:18). Deze Jakobus is dus de 
schrijver van deze brief.


2. Het gezag van Jakobus 

Hoewel Jakobus dus niet behoort tot de twaalf apostelen, blijkt hij zelfs te midden van 
apostelen als Petrus en Paulus groot gezag te hebben. De enige echte verklaring daarvoor 
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is, dat hij als oudste broer van Jezus de wettige erfgenaam is van Zijn troonsrechten als 
Zoon van David. Kortom, hij werd beschouwd als hoofd van de koninklijke familie! En het is 
juist Jakobus die, gesteund door Petrus en Paulus, de officiële en gezaghebbende uitspraak 
doet dat gelovigen niet geacht worden onder de Mozaïsche of Joodse wet te leven! Bedenk 
hierbij dat Petrus, Paulus en Jakobus alle drie een reputatie hadden om juist vast te houden 
aan de Joodse leefregels. En van alle drie leren wij uit de Schrift dat zij - met nadruk - 
geleerd hebben dat niet wet, maar genade heerst over de wedergeboren gelovige!


3. Adressering 

Deze positie van Jakobus, ais hoofd van de Davidische familie, is tevens de verklaring van 
de wellicht wat vreemde adressering "aan de twaalf stammen in de verstrooiing". Als zoon 
van David behoren deze stammen van Israël immers in zekere zin tot zijn onderdanen, zijn 
natuurlijk gezagsgebied. En niet alleen Jakobus, maar ook Paulus heeft enig idee wie, waar 
en hoe die stammen van Israël zijn, als hij tot Herodes Agrippa, de officiële koning der 
Joden, hiervan melding maakt (Handelingen 26:7).


Bedenk daarbij dat elke Jood ons kan vertellen dat het Joodse volk tot op heden 
beschouwd wordt als afstammelingen en nazaten van slechts het oude 2-stammenrijk Juda! 
En dat de overige stammen van Israël nog steeds verstrooid zijn onder de volkeren en eerst 
weer vergaderd zullen worden als de Messias komt. Dat deze dingen in het Christendom 
onbekend zijn of tegengesproken worden is, omdat daar het natuurlijke Israël theologisch 
en systematisch wordt weggeredeneerd. Daar immers wordt de leer aangaande een 
Koninkrijk van Christus op aarde vanuit een terugverzameld Israël der twaalf stammen 
officieel beschouwd als de dwaalleer van het Chiliasme. Binnen dat kader is het dan ook 
gebruikelijk om in navolging van o.a. Luther deze brief te beschouwen als "een strooien 
brief". Luther kwam hier weliswaar later op terug, maar niettemin worden de laatste 
Bijbelboeken, eigenlijk te beginnen met Hebreeēn, algemeen beschouwd als Joods 
Christelijk en eigenlijk als meer Joods dan Christelijk en daarom van minder belang.


In sommige Bijbels (Codex Sinaïticus) wordt deze brief direct na Handelingen geplaatst, als 
veronderstelde oudste brief. Met als theorie dat de inhoud van deze oude brief later door 
Paulinische geschriften is achterhaald. Een andere theorie grijpt de plaatsing ná de 
Paulinische brieven aan voor de theorie dat deze brief pas na de opname van de Gemeente 
van toepassing zal zijn, in de dagen van de oprichting van het Koninkrijk van Christus op 
aarde, daarmee eveneens de inhoud van de brief voor onze tijd en bedeling afwijzend. En 
dan bestaat ook nog een theorie die tot in onze dagen onderscheid maakt tussen twee 
soorten gemeenten: één uit de Joden en één uit de heidenen. U raadt het: deze brief van 
Jakobus zou dan slechts van toepassing zijn op gelovigen uit de Joden. (Rest de vraag of 
de brief dan ook op Paulus van toepassing is ...)


De waarheid is, dat in de brief niets "Joods" is te vinden. Het gebruik van het woord 
"synagoge" (2:2) is geen argument, omdat het gewoon Grieks is met de betekenis van 
bijeenkomst, vergadering. Hoewel het woord 57 maal voorkomt en gewoonlijk wordt 
weergegeven binnen Joodse context als synagoge, hebben de Statenvertalers het normaal 
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vertaald met "vergadering". Zij zagen hier terecht geen Joodse associatie! En in de 
adressering richt en beperkt hij zich tot Israël op grond van zijn Davidische positie. Dat de 
brief zich in hoofdzaak bezighoudt met de aardse omstandigheden van de gelovige ligt dan 
ook zeer voor de hand. Niettemin krijgt de adressering een vervolg:


"Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
(als) eerstelingen Zijner schepselen" (Jakobus 1:18).


Hij adresseert dus wel degelijk wedergeboren mensen, die op die grond "eerstelingen" 
worden genoemd. Daarmee sluit hij aan bịj de Paulinische brieven, inclusief Hebreeën. Want 
zoonstelling en eerstgeboorterecht is essentieel voor de roeping van de Gemeente, waarvan 
er maar één is.


II. INHOUD 

Hoewel Jakobus zijn brief volgens 1:18 richt aan degenen die door (geloof in) het Woord zijn 
wedergeboren, schrijft hij niettemin:


"Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk

uw zielen kan zaligmaken" (Jakobus 1:21).


Waarna de vraag overblijft: waren zij al zalig, of moesten zij dat nog worden? Of, zoals 
Jakobus het zelf formuleert:


"Indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet?  
Kan dat geloof hem zaligmaken?" (Jakobus 2:14).


Luther wees er op dat Paulus in Romeinen 3 besluit:


"dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken  
der wet."


en dat Jakobus beweert:


"... dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt ... " (Jakobus 2:24).


Waarbij beiden zich beroepen op Genesis 15:6."En hij geloofde in den HEERE; en Hij 
rekende het hem (Abraham) tot gerechtigheid."


De tegenstelling, die generatie op generatie wordt doorgegeven, zou zijn dat Paulus leert 
dat een zondaar zalig en gerechtvaardigd wordt zonder werken en door geloof alleen,  
terwijl Jakobus leert dat het geloof zonder werken een mens niet kan zalig maken of 
rechtvaardigen.
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1. Zaligheid 

Het probleem is gelegen in een niet juist verstaan van het begrip "zaligheid", hoewel dat 
reeds lang wordt gedefinieerd als:


Zaligheid is het alles-omvattende woord van het Evangelie en een samenvatting van 
rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking.


In het Nieuwe Testament zijn de woorden zaligheid, zaligmaken, zaligmaker, Heiland, 
Verlosser, heil, behoud, behoudenis, redding, verlossing de vertaling van de volgende 
Griekse termen: Soter, Soteria, Soterion, Soterios, Sozo. Zonder kennis van het Grieks kan 
men in één oogopslag zien dat deze woorden fundamenteel dezelfde betekenis hebben. Al 
deze verschillende woorden komen samen in het begrip "zaligheid" of "behoudenis".


Al het werk van Christus aan het kruis, aan de rechterhand van de vader, in de gelovige en 
in Zijn wederkomst, is essentieel voor de zaligheid/behoudenis van de gelovige. Die is 
echter drie-voudig.


2. Drie-voudige zaligheid 

1) De gelovige ís zalig - zaligheid van de geest 
Dit aspect van de zaligheid houdt verband met de bevrijding van de schuld en straf der 
zonde. Het betreft de rechtvaardigmaking uit geloof alleen. Het betreft de wedergeboorte 
naar en uit de Geest (Johannes 3:5-8). Men kan dat noemen: zaligheid van de geest.


Lukas 7:50 - Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.


Handelingen 16:30 - wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den 
Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.


1 Korinthe 1:18 - het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; 
maar ons, die behouden worden, is het kracht Gods.


2 Korinthe 2:15 - wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden.


Efeze 2:8 - Want uit genade zijt gij zalig geworden.


2 Timotheüs 1:9 - de kracht Gods; Die ons heeft zalig gemaakt.


2) De gelovige wordt zalig - zaligheid van de ziel 
Hoewel de gelovige van de schuld en de straf der zonde is bevrijd, bezit hij nog wel zijn 
vleselijke oude natuur. Het tegenwoordige werk van (de Hogepriester) Christus maakt hem 
vrij van de macht en heerschappij van de zonde. Hoewel de zonde in hem woont zal zij niet 
over hem heersen wanneer hij wandelt naar de Geest. Dit betreft dus de zaligheid van de 
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praktische levenswandel en werken van de gelovige, waarvoor loon zal zijn voor de 
"Rechterstoel van Christus". Dat wordt genoemd: zaligheid van de ziel!


Filippenzen 1:19 	 	 Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal

Filippenzen 2:12 	 	 Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven

2 Thessalonicenzen 2:13 	 dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid

Hebreeën 10:39 	 	 geloven tot behouding der ziel

Jakobus 1:21 	 	 hetwelk uw zielen kan zalig maken

Jakobus 5:20  	 	 een ziel van de dood zal behouden

1 Petrus 1:9 (22) 	 	 einde uws geloofs ... de zaligheid der zielen

1 Petrus 2:2	 	 door dezelve moogt opwassen tot zaligheid  
	 	 	 (laatste woord niet in Statenvertaling)

1 Petrus 2:11	 	 krijg voeren tegen de ziel

2 Timotheüs 3:15	 	 Schriften kunnen wijs maken tot zaligheid (der ziel)

Kolossenzen 2:10	 	 Gij zijt in Hem volmaakt (naar de geest)

Filippenzen 3:12	 	 niet dat ik alrede volmaakt ben (naar de ziel)

1 Korinthe 3:15	 	 werk verbrand: schade lijden (aan de ziel); vgl. Markus 8:36)

	 	 	 ... zelf behouden worden (geest)


(3) De gelovige zal zalig worden - zaligheid van het lichaam 
Romeinen 13:11 	 	 want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst  
	 	 	 geloofd hebben.

1 Petrus 1:5	 	 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof  
	 	 	 tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden  
 	 	 	 in den laatsten tijd.

Filippenzen 3:21	 	 De Zaligmaker verwachten ... Die ons vernederd lichaam 

	 	 	 veranderen zal.


De veronderstelde tegenstelling tussen Paulus en Jakobus berust daarom op een niet goed 
verstaan van deze verschillende aspecten van de zaligheid. En eveneens op een niet goed 
verstaan van het onderscheid tussen geest en ziel. Paulus sprak over zaligheid naar de 
geest in Romeinen 3; Jakobus doelt op zaligheid van de ziel, evenals Paulus in bijvoorbeeld 
Filippenzen 2:12.


3. Geest en Ziel 

Dat geest en ziel in de Bijbel niet identiek zijn, wordt bewezen door het feit dat zij deelbaar 
zijn (Hebreeën 4:12) en dat ziel en geest scherp worden onderscheiden bij begrafenis en 
opstanding: Een natuurlijk lichaam ("soma psychikon") wordt er gezaaid, een geestelijk 
lichaam ("soma pneumatikon") wordt er opgewekt. 


Wie beweert dat er geen verschil is tussen ziel en geest, beweert meteen dat er geen ver-
schil is tussen het sterfelijke lichaam en het opstandingslichaam. Kort gezegd is de geest 
dat deel van de mens dat "weet" (1 Korinthe 2:11) en denkt; zijn bewustzijn. De ziel is de 
zetel van genegenheden, begeerten en wil, maar eigenlijk van de totale praktische levens-
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wandel van de mens. Die betekenis heeft ook "nefesh" in het Hebreeuws van het Oude 
Testament. Vergelijk vooral 1 Petrus 2:11 en 12: Wat eerst heet "ziel" heet daarna "wandel".


Geest = staat:	 Efeze 2:10	 Kolossenzen 3:1 	 Jakobus 1:18	 1 Petrus 1:3	 1 Petrus 1:23


Ziel = toestand:	 Efeze 2:-10	 Kolossenzen 3:1	 Jakobus 1:21	 1 Petrus 1:9	 1 Petrus 2:2


4. Het onderwerp 

Het belangrijkste onderwerp van deze Brief is: het geloof wordt bewezen en volmaakt door 
de werken. "Verzoeking" wordt beschouwd als beproeving. De gelovige bidt om bewaard te 
worden voor verzoeking, maar het is hem een vreugde, als allerlei omstandigheden de 
echtheid van zijn geloof bewijzen.


Wij willen nog opmerken dat Jakobus onder "werken" heel wat meer verstaat dan een 
"negatieve zedenleer" van "dit mag en dat mag niet". Hij bedoelt de positieve, praktische 
beoefening van de vrucht van de Geest: geduld, geloof, gebed, nederigheid, liefde, 
welwillendheid, zelfbeheersing, enz. Al deze genadegaven vormen het onderwerp van de 
vermaningen in het eerste hoofdstuk.


Terwijl de werken als toets en bewijs van het geloof en de aansporing tot de hoogste 
Christelijke ethiek, het eerste doel van de Brief van Jakobus zijn, is zijn tweede doel: een 
volkomen gelijkheid in de Christelijke broederschap te handhaven. Tegen de algemene 
neiging om meegevoerd te worden met het streven naar rijkdom en succes, verheft Jakobus 
in waardige, maar soms ook striemende woorden, zijn stem. Misschien is er wel nooit een 
tijd geweest, waarin dit getuigenis van Jakobus, op de juiste wijze begrepen, dringender 
van toepassing is dan nu.


II. INDELING 

De toetsing van het geloof	 1:1-2:26

Het innerlijke leven getoetst aan de uitspraken van de tong	 3:1-18

De vermaning tegen wereldgelijkvormigheid	 4:1-17

Waarschuwing aan de rijken	 5:1-6

Verdere vermaningen	 5:7-20


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 79) 

1) Aan wie is de Brief gericht?


2) Geef in het kort weer wat de Schrift ons meedeelt over Jakobus.


3) Beschrijf zijn karakter.


4) Is Jakobus 1:2 in tegenspraak met Mattheüs 6:13?
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5) Wat is de eerste genadegave, die Jakobus zo aanprijst?


6) En wat de tweede?


7) Wie kan wijsheid verkrijgen en hoe?


8) Noem ook de derde en de vierde genadegave.


9) Wat is het juiste gevolg van de bekering bij iemand die gering is? En wat bij iemand van 
hoge staat (die rijk is)?


10) Waarom wordt iemand die verzoeking verdraagt zalig genoemd?


11) Verzoekt God de mens tot kwaad?


12) Waar ligt volgens Jakobus de oorsprong van onze vleselijke zonden?


13) En waar volgens Jezus? Markus 7:21-23.


14) Is er een Schriftplaats die dergelijke zonden toeschrijft aan de verzoekingen van de 
satan?


15) Wie is de Auteur van al het goede?


16) Wat zegt Jakobus over de leer van de wedergeboorte?


17) Hoe lopen wij gevaar onszelf te bedriegen?


18) Zegt Jakobus dat hij die werkt door zijn werken verlost wordt?


19) Wat is dan het loon voor zijn werken?


20) Wat zijn de twee delen van ware godsdienst? Positief en negatief?


N.B. Men moet "godsdienst" en "verlossing" goed onderscheiden. 
Verlossing is een gave van God, godsdienst is het werk van de mens.  
Ware godsdienst kan alleen door verlosten worden bedreven.


21) Onder welke naam van onze Heere Jezus Christus veroordeelt Jakobus het 
onderscheid maken tussen rijken en armen onder Christenen? (2:1)


22) Is dit onderscheid maken slechts gebrek aan liefde of is het zonde? (2:9)


23) Zeg in eigen woorden welke kijk Paulus ons in de Brief aan de Romeinen geeft op de 
rechtvaardigmaking. En hoe is dit bij Jakobus?


24) Wat zijn de sleutelverzen in de Brief van Jakobus? En wat de sleutelzinnen?


25) Welk bewijs voor een juiste gezindheid van net hart geeft Jakobus?


26) Is het altijd mogelijk de tong in toom te houden? (3:7, 8)


27) Welke twee soorten "wijsheid" worden tegenover elkaar gesteld?
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28) Wat is het eerste kenmerk van de wijsheid, die van boven is?


29) Wat is het tweede en het derde? Waarvan is die wijsheid vol?


30) Wat is de uitwerking op de tong van iemand die vol is van de "wijsheid van boven"?


31) Hoe moet dan de Christen zijn spreken onder controle houden?


32) Wat is de eigenlijke bron van de verdeeldheid onder de Christenen?


33) Wat maakt het gebed onmogelijk?


34) Wat is vriendschap tot de wereld? (4:4).


35) In welk verband spreekt Jakobus over de tweede komst van Christus?


36) Wat moet volgens Jakobus de houding van de Christen zijn ten opzichte van de tweede 
komst van Christus?
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Les 80 - DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. De afzender 

De eerste Brief van Petrus is geschreven vanuit Babylon aan de Eufraat (5:13). Het idee dat 
Babel (Babylon) Rome zou zijn, vindt geen enkele Bijbelse grond, behalve dan dat alle 
achtereenvolgende wereldrijken geacht worden Babel te zijn. Maar zo bezien kan daaronder 
elke plaats worden verstaan. Dat hier niet het mystieke Babylon (Rome) wordt bedoeld, 
blijkt ook uit de opsomming van de provincies in Klein-Azië (1:1), die voor iemand in 
Babylon de juiste volgorde in afstand is. 


Overigens heeft de Roomse traditie van Petrus de eerste bisschop van Rome gemaakt en 
gebruikte daarvoor dit vers ten bewijze dat de apostel in Rome heeft gewoond en gewerkt. 
Overigens was het pas in de derde eeuw dat men het begon voor te stellen alsof Petrus de 
eerste bisschop van Rome was. Daarvóór meldden de vroege kerkvaders niets dienaan-
gaande. 


Volgens Ireneüs was trouwens Linus ( 2 Timotheüs 4:21) de eerste "bisschop" van Rome, 
maar het is hier niet de plaats om daarop verder in te gaan. Het idee dat in de dagen der 
apostelen Babylon niet bestond is inmiddels reeds lang achterhaald.


2. De adressering 

De adressering luidt: "aan de vreemdelingen in de verstrooiing (= diaspora)". Het Griekse 
"diaspora" kan ons wellicht verleiden te menen dat christenen van Joodse afkomst zijn 
bedoeld, woonachtig in de talrijke Joodse kolonies der oudheid. Daarover merkt Prof. Dr. 
Ed. Schweizer op: "Een Joodse Diaspora-kerk kan daarmee niet bedoeld zijn. Het kan 
slechts slaan op het "diaspora-bestaan" van de Christelijke kerk, die geen blijvende 
woonplaats heeft in deze wereld (2:11). Want uit 1:18; 2:9, 10; 4:3 blijkt dat de lezers 
gelovigen uit de heidenen waren en geen Joden-christenen." 


Toch moet erop worden gewezen dat behalve hier, en in Jakobus 1:1, de "diaspora" nog 
voorkomt in Johannes 7:35, waar de verstrooiden "Grieken" of "heidenen" worden 
genoemd. (Afhankelijk van verschillende vertalers, die het eens zijn dat hier niet-Joden 
worden bedoeld.) De voor de hand liggende conclusie is, dat in alle drie de Schriftplaatsen 
(ook) gedacht wordt aan dat andere huis van Israël, dat al sinds 722 vóór Christus officieel 
heidens, en in de verstrooiing, en niet Joods is. En een deel daarvan woonde, zoals bekend, 
in de plaatsen uit de adressering. Zie ook wat beschreven is bij de les over de brief aan de 
Galaten. 
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Hoe dit ook zij, zowel Jakobus als Petrus richten zich tot wedergeboren mensen (Jakobus 
1:18; 1 Petrus 1:3, 23). In Jakobus 1:18 zijn zij eerstelingen en in 1Petrus 1:4 wacht hen een 
erfenis in de hemel. Het gaat dus om gelovigen uit de tegenwoordige bedeling, geroepen tot 
zoonstelling, eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap (1 Petrus 2), de hemel, etc..


3. Het Onderwerp 

Aanleiding tot de brief was de moeilijke en gevaarlijke positie waarin de gemeente van 
Christus in Klein-Azië zich geplaatst zag door een vijandige heidense omgeving (2:12-20; 
3:14-17; 4:4, 12). Het doel van de brief is dus de gelovigen in hun verdrukking te troosten 
en hen op te richten, hun geloof te versterken, hun nieuwe hoop te geven en tot 
gehoorzaamheid en geduld op te roepen. Door de gehele brief wordt Christus getekend als 
de machtige Verlosser en zegevierende Overwinnaar van het lijden. Kenmerkende woorden 
in de Brieven van Petrus zijn: "kostbaar" en "heerlijkheid" ("verheerlijken").


II. INDELING 

De eerste Brief van Petrus leent zich niet tot een scherpe verdeling, maar wij kunnen de 
volgende globale analyse maken:


1) Het lijden en de wandel van de Christen in het licht van zijn  
volkomen verlossing en zijn hemelse erfenis.                                                         1:1-2:3


2) Het lijden en de wandel van de Christen in het licht van zijn heilig en  
koninklijk priesterschap en van het voorbeeld van Christus.                                 2:4-4:19


3) De dienst en de wandel van de Christen in het licht van de komst  
van de "Opperherder".                                                                                             5:1-14


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 80) 

1) Waardoor heeft God ons wedergeboren?


2) Waartoe heeft God ons wedergeboren? (1:3)


3) Waartoe heeft God ons wedergeboren? (1:4)


4) Waartoe worden wij door God bewaard? (1:5)


5) Waar is de erfenis van de Christen?


6) Hoe bewaart de kracht van God de gelovige?


7) Noem de drie aspecten van de "zaligheid" in het Nieuwe Testament.
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8) Welke van deze drie wordt bedoeld in 1:5? En in Hebreeën 9:28? In  2 Timotheüs 1:9?  
In 1 Petrus 1:8, 9? In Titus 3:4, 5? In Jakobus 1:21?


9) Waarvoor zijn "allerlei verzoekingen" een toetssteen?


10) Waarom is dit toetsen "kostbaar"?


11) Wie hebben onderzoek gedaan naar onze zaligheid?


12) Waarnaar hebben de profeten onderzoek gedaan?


13) Wat is de maatstaf van heiligheid? (1:16)


14) Geef in eigen woorden weer wat 1:22 zegt over de reiniging?


15) Wat zegt Petrus over de wedergeboorte?


16) Wat is zijn vonnis over "het vlees"?


17) Wat zegt Petrus over het Woord in hoofdstuk 1 en wat in hoofdstuk 2?


18) Wie is de "levende steen" in 2:4? En wie in 2:5?


19) Geef teksten uit het Oude Testament over Christus als de "steen" of "rots".


20) Idem uit de Evangeliën en uit de Brieven.


21) Wat is Christus als de Steen voor de gelovige? En wat voor de ongelovige?


22) Wat zegt hoofdstuk 2 over de positie en verantwoordelijkheid van de gelovige?


23) Welk verschil is er tussen het tweeërlei lijden in 2:20? In 3:17? In 4:12-16?


24) Op welke gave maakt Petrus aanspraak? En op welk ambt in de Gemeente?


25) Wat wordt de oudsten opgedragen? Wat wordt hun verboden?


26) Wat wordt er gezegd van de satan?
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Les 81 - DE TWEEDE BRIEF VAN PETRUS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Wat de omstandigheden en het gezichtspunt betreft, is er grote overeenkomst tussen de 
Tweede Brief aan Timotheüs en de Tweede Brief van Petrus. In beide Brieven zijn de 
schrijvers zich ervan bewust, aan het einde van hun loopbaan te zijn. Toch zijn beiden 
bijzonder gesterkt en opgewekt en waarschuwen tegen de toenemende zondigheid en afval 
in de gemeenten in de laatste dagen.


Wij zullen echter zien, dat Petrus als het ware aanvullend werkt op de Tweede Brief aan 
Timotheüs. Zo waarschuwt Paulus bijvoorbeeld Timotheüs voor de afval onder de leken, 
terwijl Petrus wijst op de afval onder de leraars. Die twee vormen één geheel. De leerlingen 
krijgen genoeg van de gezonde leer, "want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer 
niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars 
opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden" (2 Timotheüs 4:3).


Anderzijds brengen zulke leraars "verderfelijke ketterijen" (2 Petrus 2:1) en de mensen die 
beginnen met "hun oor van de waarheid af te keren", zullen zich tenslotte "naar de fabels 
keren" (2 Timotheüs 4:4), of zoals Petrus zegt: "velen zullen hun verderfenissen navolgen, 
door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden" (2 Petrus 2:2).


Wij merken op dat Petrus de meest verschrikkelijke van de "verderfelijke ketterijen" signa-
leert, namelijk: "ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende". Zij verloochenen 
niet het Christendom, maar de Heere als Verlosser.


Het is de verloochening van de apostolische leer der verlossing "met het kostbaar Bloed 
van Christus, als van het Lam"; dat is de verzoening, zoals voorzegd door oudtestamen-
tische typen.


Wij zullen in de Brieven van Johannes zien dat de afval nog verder doorgaat, zelfs tot de 
loochening van de waarheid betreffende Jezus als de Christus. Petrus wijst ook op de 
loochening van de wederkomst van Christus als een kenmerk van de afval in die dagen. 
Vandaar zijn aansporing van de ware gelovigen om tot volle wasdom te komen en de hoop 
levend te houden op de komst van de Heere, hetgeen zal meewerken tot het leiden van een 
heilig leven.


U zult wel opgemerkt hebben dat Petrus in deze Brief handelt over de algemene waarheid 
van Christus' wederkomst ten oordeel zonder onderscheid te maken tussen het oordeel 
over de Gemeente, Israël of de volkeren.


Nadat hij gewezen heeft op Gods oordelen over specifieke mensen en omstandigheden in 
de oudtestamentische geschiedenis, wijst hij in het bijzonder op Gods oordeel over de 
wereld, hemel en aarde, door de grote vloed van Genesis 1:2 (2 Petrus 3:6-7). Dat hij niet de 
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Noachietische vloed op het oog kan hebben is zonder meer duidelijk: In de dagen van 
Noach verging hemel noch aarde, maar wel "de wereld der goddelozen", hetgeen hij al 
gemeld had in 2 Petrus 2:5.


De "wereld die toen was" werd geoordeeld door water; de "hemelen die nu zijn, en de 
aarde" zullen worden geoordeeld door vuur. (2 Petrus 2:6, 7)


II. INDELING 

Aanmoedigingen tot de belangrijkste Christelijke deugden		 2 Petrus 1:1-15

De Schriften aangeprezen als geïnspireerd en gezaghebbend	 2 Petrus 1:16-21

Waarschuwing tegen de afvallige leraars	 	 	 2 Petrus 2:1-22

De tweede komst van Christus en de "Dag des Heeren"	 	 2 Petrus 3:1-18


Het is merkwaardig dat drie apostelen in hun vermaningen Bileam vermelden, namelijk 
Petrus (2:15, 16), Judas (11) en Johannes (Openbaring 2:14).


Let wel dat Petrus spreekt over de weg van Bileam, Judas over de verleiding van Bileam en 
Johannes over de leer van Bileam. Alles samengevat wordt door deze aanhalingen Bileam 
gekenschetst als een type van de valse leraars die geldgierig zijn en de scheidsmuur tussen 
kerk en wereld willen afbreken. 


In Numeri 31:15, 16 lezen we dat Bileam, omdat hij niet in staat was Israël te vervloeken, 
Balak aanspoorde de Israëlieten in verleiding te brengen met Moabitische vrouwen en hoe 
deze list gelukte. Hij kon hen niet vervloeken, maar wel verontreinigen. 


Wereldgezindheid is geestelijke hoererij (Openbaring 2:14; Jakobus 4:4). Paulus vreesde, 
dat Korinthe ook vervallen zou in de afval in de geest van Bileam. "Want ik heb u verbonden 
aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Doch ik Vrees ..."  
(2 Korinthe 11:2, 3).

__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 81) 

1) Hoe worden genade en vrede ons vermenigvuldigd?


2) Wat worden wij "deelachtig"?


3) Waardoor worden wij deelachtig aan de Goddelijke natuur?


4) Noem zeven karaktereigenschappen als gevolg van geloof.


5) Welke uitwerking wordt aan deze ontwikkeling van de Christen toegeschreven?


6) Zal deze ontwikkeling uitlopen op verlossing?


7) Wat bedoelt de apostel met 1:14?
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8) Wat zegt hij, dat zijn lichaam is?


9) Naar welke gebeurtenis verwijst Petrus in 1:15-18?


10) Waarmee vergelijkt hij "het profetische woord'"?


11) Welke regel ter verklaring van Schriftplaatsen geeft hij?


12) Geef in eigen woorden de inhoud weer van 2:1.


13) Met welk woord karakteriseert de apostel ketterij?


14) Welke speciale dwaling zal die ketterij kenmerken?


15) Welke uitwerking van die leer voorspelt hij?


16) Welk lot voorzegt hij voor de dwaalleraars?


17) Zal dit oordeel ook de rechtvaardige overkomen?


18) Welk optreden van God in het verleden wordt hier aangehaald om de toekomstige 
oordelen van God te bewijzen?


19) Wat wordt bedoeld met "de weg van Bileam"?


20) Maakt de Schrift onderscheid tussen onwetendheid en ketterij?  
(2 Timotheüs 2:24-26 en Titus 3:10).


21) Welke kenmerken van valse leraars worden opgesomd in 2:1 tot 3:4 met betrekking tot 

1) hun wandel

2) hun spreken

3) hun beloften

4) hun leer?


22) Zijn de personen, beschreven in 2:20-22, wedergeboren?


23) Waaraan moeten wij volgens de apostel "denken"?


24) Welk argument zullen de spotters aanvoeren tegen de belofte van de wederkomst van 
Christus?


25) Is het waar dat alle dingen blijven zoals van het begin van de schepping?


26) Hoe zal de Dag des Heeren komen?


27) Wat is het verschil tussen "de Dag des Heeren" en "de Dag van Christus"?


28) Welke grote verandering zal de aarde ondergaan?


29) Wat verwachten wij? Waarnaar zien wij uit?


30) Welke uitwerking heeft de verwachting van de wederkomst op de wandel?


31) Waarom talmt (vertoeft) Christus te komen?


32) Wat zegt Petrus over de Brieven van Paulus?  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Les 82 - DE EERSTE BRIEF VAN JOHANNES 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

De drie Brieven van Johannes hebben een zeer bijzonder karakter. Dat komt het duidelijkst 
uit, als wij ze vergelijken met het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes werd 
"geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, 
gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Johannes 20:31).


De Eerste Brief van Johannes werd geschreven "opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven 
hebt" (1 Johannes 5:13). Met andere woorden: Het Evangelie werd geschreven aan niet 
behouden mensen, opdat zij door het geloof het eeuwige leven zouden ontvangen. De Brief 
daarentegen werd geschreven aan behouden mensen, opdat zij zouden weten eeuwig leven 
te bezitten, dus tot grotere zekerheid van geloof zouden komen.


In beide gevallen echter geven de aangehaalde teksten slechts het voornaamste doel van 
de apostel weer, want de inhoud van beide Bijbelboeken gaat ver boven de kerngedachte 
uit.


Het Evangelie toont ons de gedachten en de wegen van de Vader met de Zoon. De Brief 
toont ons de gedachten en de wegen van de Vader met de zonen. Het Evangelie brengt ons 
over de drempel van het huis van de Vader. De Brief maakt dat wij ons thuis voelen in het 
huis van de Vader.


Het Evangelie heeft tot sleutelwoorden: "geloven" en "leven". De Brief heeft tot sleutel-
woorden: "liefde" en "gemeenschap". Het Evangelie spreekt over de hemelse positie van 
Christus samen met de Gemeente. De Brief spreekt over de verwachting van de weder-
komst van Christus samen met de Gemeente.


Waar de Brieven van Johannes over de toekomst spreken, komen zij volstrekt overeen met 
de Brieven van Paulus en Petrus. Evenals bij Paulus gaat ook bij Johannes het optreden van 
de antichrist vooraf aan de komst van Christus op aarde. Hij treedt echter niet in 
bijzonderheden. Evenals Paulus en Petrus roemt hij in de geopenbaarde waarheid als 
bemoediging, troost en steun voor de Christen in die dagen.


Een geliefkoosde uitdrukking in deze Brief is: "Mijn kinderkens". Hieruit volgt dat wij deze 
Brief dienen te beschouwen als een brief van een vader aan zijn huisgenoten; 
onuitsprekelijk intiem en heilig. Het is van het allergrootste belang op te merken dat 
Johannes de Christen steeds beschouwt als een kind van God, onderweg naar het 
zoonschap (1 Johannes 3:1, 2). Hij ontkent weliswaar niet "de oude mens", maar hij houdt 
er zich niet mee bezig. Als u dat voor ogen houdt, dan verdwijnt de schijnbare tegenspraak 
tussen 1:8 en 3:9. De oude natuur is zonde en wij bedriegen onszelf, als wij menen dat de 
zonde niet meer in ons aanwezig is; de nieuwe natuur is het zaad van God en als weder-
geborene kan de gelovige niet zondigen.
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II. INDELING EN ANALYSE 

In tegenstelling tot zijn Evangelie laat de eerste Brief van Johannes zich moeilijk onder-
verdelen. Het is geen verhandeling. De stijl is diepzinnig. Toch zullen wij bịj nadere 
beschouwing opmerken dat de kostbare raadgevingen van deze vader in Christus zich 
groeperen om zeven boodschappen aan zijn "kinderkens". Wij willen u erop attent maken 
dat het hier genoemde woord voor "kinderen" verwantschap uitdrukt, terwijl Paulus in zijn 
schrijven over het zoonschap meer het oog heeft op de positie van de gelovige. Zo komen 
wij dan tot de volgende onderverdeling:


Deel I - Inleiding: Gods beloften vervuld in de opstanding van Christus	 1:1-2


Deel II - Gemeenschap: en hoe die in stand wordt gehouden	 1:3-2:12


"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand 
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den 
Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden" (1 Johannes 2:1, 2).


Het onderwerp van dit gedeelte is onze gemeenschap en niet onze verlossing. Het gaat hier 
alleen over gelovigen en dus over de zonden van Gods kinderen. Het grootste voorrecht in 
het huisgezin van de Vader is de ongestoorde gemeenschap en daartoe is onze wandel in 
het licht onontbeerlijk. "Wandelen in het licht" betekent: in volkomen openhartigheid met 
God leven. Een gelijkwaardige uitdrukking vinden wij in het Oude Testament als "Gezeten in 
de schuilplaats des Allerhoogsten". Voor de Israëlieten in de woestijn betekende dat het 
"Heilige der heiligen" in de tabernakel. De godvrezende Israëliet mocht daar weliswaar niet 
ingaan, maar in zijn waken en slapen, in zijn arbeid en in zijn rust, in zijn gezins- en publieke 
leven, in zijn denken en doen, was hij zich er voortdurend van bewust dat God onder Zijn 
volk woonde en dat zijn gehele leven daarop ingesteld moest zijn. Aan Zijn heilige 
tegenwoordigheid moest alles getoetst worden. 


"In het licht wandelen" betekent: niets voor God, de Vader, verborgen houden. "Indien wij in 
het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander" (1:7). 


Het gaat meer om het waar van onze wandel dan het hoe. Hier volgt dan weer een ander 
beginsel: "Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht." (Efeze 5:13). Het licht van de tegenwoordigheid van God 
openbaart iedere zonde. Hoe kan dan iemand, die zich steeds meer bewust wordt van 
zonde, en die telkens opnieuw zonden bij zich ontdekt, in dat licht wandelen? Het antwoord 
is drieërlei:


1. Verzoening 

"Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle (elke) zonde" (1 Johannes 1:7). Krachtens het 
werk van Christus en onze rechtvaardiging door het geloof, zijn onze zonden weggedaan 
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voor het oog van een rechtvaardig God. Dus staan wij in het licht, ondanks ons bewustzijn 
van zondigheid; wetende dat door de verzoening onze schuld voor God is weggedaan.


2. Belijdenis 

Hoewel wij hebben "de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade" (Efeze 
1:7), kunnen en mogen wij onze zonden belijden (1 Johannes 1:9). En soms is dat inderdaad 
noodzakelijk. Als altijd is ook hier het Bloed van Christus de grond. Hij is "getrouw" en 
"rechtvaardig" in het vergeven; niet (zoals wij zouden zeggen) "barmhartig en genadig". 
Onze Vader vergeeft Zijn kinderen niet uit goedhartigheid, maar omdat Hij "recht" doet aan 
het werk van Christus en "trouw" is aan Zijn Nieuw Verbond. Zelfs over ons berouw wordt 
niets gezegd.


Maar er is meer dan vergeving: "... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." Dat wil 
zeggen: Christus reinigt onze harten van het kwaad geweten (Hebreeën 10:22), of: Hij reinigt 
ons geweten van dode werken" (Hebreeën 9:14). In aanvulling hierop wordt ons geleerd, dat 
werkelijke verzoening (zoals uitgebeeld op Grote Verzoendag) tot gevolg heeft dat wij "geen 
geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde" (Hebreeën 
10:2). Die beide aspecten "vergeving" en "reiniging" vinden wij ook tezamen in Psalm 51:3, 
4.


Bedenk wat de apostel Paulus schrijft: "... wij hebben de verlossing door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade", en niet naar de 
rijkdom onzer belijdenis!


3. Voorspraak 

Als "kinderkens" van de Vader gezondigd hebben, dan hebben zij een voorspraak bij de 
Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is (een) verzoening voor hun zonden (2:1, 2). 
Wat de apostel in deze twee verzen schrijft is niet nieuw. Zoals wij van Johannes gewend 
zijn, herhaalt hij dezelfde dingen steeds met andere woorden. En deze twee verzen zeggen 
feitelijk hetzelfde als vers 7 en 9 en zijn er de samenvatting van: de gelovige ontvangt 
vergeving en reiniging.


Echter, het woord "Voorspraak" roept een discussie op. Maar deze is niet van leerstellige, 
maar van taalkundige aard. Het Griekse "para-kletos" betekent letterlijk (etymologisch) "de 
naast (erbij) geroepene", en komt overeen met het Latijnse "advocaat". Deze betekenis 
komt overeen met het begrip "helper" en daarom vinden we in diverse Nederlandse 
vertalingen hier dit woord "helper".


In het kort komt het hierop neer: Het Griekse "parakletos" is in de Septuaginta de vertaling 
van het Hebreeuwse "nacham". De fundamentele betekenis van deze lettercombinatie is: 
"change attitudes" (volgens Samson Hirsch). In goed Nederlands: verandering van houding, 
standpunt of denkwijze. De betekenis van dit Hebreeuwse woord is niet goed te vertalen 
naar het Grieks of naar het Nederlands. Het gevolg is, dat als de verandering van standpunt 
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of omstandigheid negatief lijkt, men het vertaalt met "berouw" of "berouwen" (Genesis 6:6, 
7). En als de verandering positief lijkt of blijkt, vertaalt men met "vertroosten", "troost", of 
"trooster" (Genesis 5:29; 24:67; 27:42). In de rabbijnse literatuur - de Joodse traditie - wordt 
het woord (Menachem, Nachem, Nahum) gebruikt als aanduiding voor de Messias, in hoge 
mate ontleend aan Jesaja hoofdstuk 40!


In het Nieuwe Testament krijgt "parakletos" dus de betekenis mee van het Hebreeuwse 
"nacham", en wordt in de Statenvertaling vertaald met "Trooster". Dit zelfstandig 
naamwoord komt voor in Johannes 14:16, 26; 15:26; 16:7 en hier in 1 Johannes 2:1. In al 
deze Schriftplaatsen is het vertaald met "Trooster", behalve hier, omdat die vertaling veel te 
zwak lijkt. En terecht! De werkelijke inhoud en strekking van dit woord is, dat Jezus 
inderdaad de Messias, de Christus is; Degene die ons in een totaal nieuwe relatie tot God 
heeft geplaatst. Het woord is de aanduiding van Christus in Zijn Hogepriesterlijke functie, 
naar de ordening van Melchizedek. De nieuwe relatie, positie, denkwijze is die van het 
Nieuwe Verbond!


Daarbij nog vier opmerkingen:


1. Dat de Andere Trooster uit het Johannes Evangelie feitelijk niemand anders is dan de 
Heer Zelf, is overduidelijk, ware het niet, dat christelijke traditie deze dingen heeft weg-
getheologiseerd. 


2. Dat deze Trooster in wezen identiek is aan de Hogepriester naar de ordening van 
Melchizedek, blijkt uit de toevoeging "de Rechtvaardige" (2:1). Dat is immers de 
betekenis van Melchizedek: rechtvaardige koning!


3. De introductie van het begrip "verzoening" (in 2:2) ter aanvulling op "vergeving" en 
"reiniging" (in 1:7 en 9) duidt eveneens op de Hogepriester en Zijn specifieke werk op 
Grote Verzoendag.


4. Ook het begrip "Helper" als alternatieve vertaling brengt ons bij die Hogepriester. De 
zoon en opvolger van de eerste hogepriester heette immers Eliëzer, vertaald met "God is 
helper". De grote opvolger van het Aäronitisch priesterschap is vervolgens Christus, tot 
Wiens troon der genade wij zouden naderen... om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd" (Hebreeën 4:16).


"Nacham" en "Ezer" - "Trooster" en "Helper" zijn dus alternatieve uitdrukkingen ter 
aanduiding van Christus in Zijn tegenwoordige werk!


Deel III - De juiste houding van de "kinderkens" ten opzichte van:	 2:13-28  

a) de wereld, die zich openlijk als zodanig openbaart.

b) de wereld, die belijdt godsdienstig te zijn, maar die in werkelijkheid anti-Christelijk is.
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"En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedig-
heid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst"  
(1 Johannes 2:28).


1. Alle gelovigen tezamen worden aangesproken in drie groepen:  
"vaders", "jongelingen" en "kinderen".


2. Allen worden gewaarschuwd voor de wereld.


N.B. Wij moeten steeds bedenken dat Johannes spreekt in absolute zin en de standaard 
van de volmaaktheid aanlegt. Een hart vol liefde voor de wereld, is een onbekeerd hart. Een 
hart vol liefde tot de Vader, is een volmaakt zondeloos hart.


Dat zijn de twee uitersten. Zonder twijfel zijn vele harten van mensen vol liefde tot de 
wereld. Daar is de Vader natuurlijk niet aanwezig. Een gelovige daarentegen kan enige 
neiging tot de wereld betreuren en belijden, maar als hij voor de keus gesteld wordt, zou hij 
liever een miljoen werelden opgeven om de Vader te mogen behouden.


3. Maar er is nog een groot gevaar voor de "kinderkens" en dat is de afvallige valse "gods-
dienstige" wereld, die in wezen anti-Christelijk is. Vóórdat de "mens der zonde", de anti-
christ, zal komen, zullen er vele anti-Christen zijn. U zult zich herinneren dat de "anti-
christ" geen atheïst is, niet ongodsdienstig zal zijn, en dat hij wonderen zal verrichten 
"met hoornen als die van het Lam" (Openbaring 13:11). Dat maakt het gevaar zo groot. 
Alleen zij die "liefde tot de waarheid" hebben verkregen, zullen bewaard blijven voor zijn 
bedriegerij (Openbaring 13:10-15). Dit is de anti-christ, die nog niet is gekomen. Maar 
de "vele anti-Christen", die er reeds waren in de dagen van Johannes en die ook nu 
overal de kop opsteken, vormen een veel sluipender gevaar dan de openlijke 
godslasteraars. De Vader waarschuwt Zijn "kinderkens" met behulp van de volgende 
kenmerken:


1) "Zij zijn van ons uitgegaan" (2:19). Zij zijn dus van het gezonde geloof afgevallen. 
Naamchristenen. Vergelijk Handelingen 20:30.


2) Zij brengen een verkeerde leer betreffende de Christus. Zij loochenen dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:16).


De beveiliging van de gelovige ligt in:


c) blijven in de leer van Christus en de apostelen: "'wat gij van den beginne gehoord 
hebt" (2:24).


d) blijven in Hem, Die ieder ogenblik kan wederkomen.
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Deel IV – Kenmerken van kinderen van God	 2:29-3:10


De kern van dit gedeelte wordt gevormd door de versen 2 en 3: Gelovigen zijn weder 
geboren en dus kinderen Gods, maar wat zij zijn zullen is nog niet zichtbaar. Kinderen Gods 
zijn "in hope zalig geworden" en "wedergeboren tot een levende hoop". Die hoop, die 
toekomstverwachting, is de verheerlijking met Christus, hun "aanstelling tot zonen". Zie 
Romeinen 8:18, 23, 24; 1 Petrus 1:3; Efeze 1:5; Galaten 4:5.


N.B. "aanneming tot kinderen" is de foutieve vertaling van "huiothesia". Het zou 
moeten zijn "zoonstelling", namelijk de officiële aanstelling in het eerstgeboorterecht!


Deze "zalige hoop" (Titus 2:13), deze verwachting van loon en kroon, heeft een reinigende, 
heiligende, uitwerking op de gelovige! 1 Johannes 3:2 is niet de opdracht om zich te 
reinigen, want niemand kan dat! Het is de vaststelling van de reinigende werking van het 
Woord van God, dat ons deze toekomst in heerlijkheid belooft! Een en ander komt natuurlijk 
overeen met bijvoorbeeld Romeinen 6 en 12, waar de gelovigen worden opgeroepen hun 
leden, hun lichamen, beschikbaar te stellen aan wat ook hier door Johannes genoemd 
wordt "dienst aan de rechtvaardigheid".


Deel V - De wet van het huisgezin, of hoe de "kinderkens" met  
              elkaar moeten leven	 3:11-24 en 4:7-21


"Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en 
in waarheid" (1 Johannes 3:18). Vanaf het begin is de boodschap dat wij elkander zouden 
liefhebben. Maar deze liefde is niet slechts een gemoedsaandoening. Zij moet zijn als Gods 
liefde: Zoals Hij Zijn leven aan ons (de Gemeente) heeft gewijd, en zoals de Herder leeft 
voor de kudde, zo zouden wij ons leven wijden aan onze broeders." (De Heere Jezus sprak 
niet: "Ik stel Mijn dood voor de schapen" in Johannes  10:15).


Ware broederlijke liefde is liefde van de daad. Zoals 3:17 het zegt: Wie "heeft en ziet" en 
liefheeft, die kan aan de nood van zijn broeder niet voorbijgaan. Hij wacht niet tot zijn 
broeder komt vragen: hij ziet en helpt. Ware broederliefde is het eerste en voornaamste 
kenmerk van ons behoud (vs. l4).


De wet van het huis Gods vinden wij in vs. 23.


Deel VI - De "kinderkens" beschermd tegen valse leraars	 4:1-6


"Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij die in u is, is meerder dan 
die in de wereld is" (1Johannes 4:4).


De sleuteltekst is: Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld". Het gaat er niet om 
dat wij weigeren om met hen (de valse leraars) gemeenschap te hebben, en ook niet om het 
onderkennen van de naam-christenen, maar om bescherming tegen dwaalleer: "Hieraan 
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onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling" (4:6). De apostel geeft vier 
kenmerken van de "valse profeten'":


1. Zij ontkennen - leerstellig en/of in de praktijk – dat Jezus de door God beloofde Christus 
is. (4:2).


N.B. Het begrip "vlees worden" heeft vanuit het Hebreeuws de betekenis van 
vervulling van het beloofde. Het wordt in het Oude Testament dan ook soms 
vertaald met "Evangelie". Zie ons commentaar op Johannes 1:14.


2. Zij zijn "uit de wereld" (4:5), d.w.z. zij zijn wereldsgezind.

3. "Daarom spreken zij uit de wereld" d.w.z. zij verwerpen het bovennatuurlijke.

4. "En de wereld hoort naar hen", d.w.z. zij zijn populair bij de wereldsgezinden.


Deel VII - De "kinderkens" gewaarschuwd en gerustgesteld	 5:1-21


"Kinderkens, wacht u voor de afgoden" (vs. 21).


Dit deel begint met een herinnering dat niet liefde, maar geloof ons in het huis Gods brengt. 
Wij werden wedergeboren toen wij geloofden en daarna kwam de liefde. In deze weder-
geboorte en in ons geloof (niet in onze liefde) ligt ook het vermogen tot de overwinning van 
de wereld (5:4, 5).


Bovendien getuigt de Geest van onze wedergeboorte en van onze zoonstelling (Romeinen 
8:15, 16) en de gelovige heeft immers de Geest. Christus is het eeuwige leven (1:1, 2) en wij 
hebben het eeuwige leven, niet als iets buiten Christus om, maar in Christus. 


Deze waarheid vinden wij in het beeld van de wijnstok en de ranken en van het Hoofd en de 
leden (5:6-12). 


De wetenschap, dat wij kinderen Gods zijn, geeft ons vrijmoedigheid tot gebed (5:14-16).


Opmerking: De correcte lezing van Johannes 5:7, 8 luidt: 

"Want Drie zijn er, Die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed;  
en die drie zijn tot een." 

De hier weggelaten woorden komen in de betere handschriften niet voor!
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VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 82) 

1) Over wie heeft Johannes het in 1:1, 2?


2) Tracht uit het hoofd en in eigen woorden het verschil aan te geven tussen het Evangelie 
en de Eerste Brief van Johannes.


3) Welk profetisch vergezicht geven de Brieven van Johannes?


4) Wat is de speciale sleutelzin in de eerste Brief?


5) Hoe kunt u 1:8 overeenbrengen met 3:9?


6) Noem de drievoudige gemeenschap van 1:3.


7) Wat maakt de Christen "vervuld" van blijdschap?


8) Wat is God in de eerste plaats, volgens Johannes (1:5)?


9) Wat moeten wij verstaan onder "wandelen in het licht"?


10) En wat betekent dan "wandelen in de duisternis"?


11) Moet een gelovige omdat hij zondigt in de duisternis blijven wandelen?


12) Wat mogen wij dan doen in zo'n geval?


13) Wat heeft David gedaan, toen Nathan hem berispte om zijn zonde?


14) Welke uitwerking heeft het licht op smetten en vlekken?


15) Welke drievoudige voorziening heeft God getroffen, waardoor een gelovige in het licht 
kan wandelen, hoewel dat toch juist zijn onwaardigheid toont?


N.B. Deze vraag moet u volledig beantwoorden, niet alleen de hoofdlijn 
aangeven, want het gaat hier om het hart van deze Brief. 

16) Wat is het verschil tussen "zonde" in vers 8 en "zonden" in vers 9?


17) Welke uitwerking heeft het licht op smetten en vlekken?


18) Wat zegt Johannes van hen die beweren geen "zonde" te hebben?


19) En van hen die zeggen dat zij niet gezondigd hebben?


20) Wat is het verschil tussen "Advocaat" en "Voorspraak"?


21) Welke daad van de Christen heeft de "voorspraak" van Christus ten gevolge?


22) Zeg in eigen woorden:


a) wat de voorspraak niet inhoudt;

b) wat zij dan wel betekent.  

23) Hoe kunnen wij weten, dat wij "Hem kennen"?
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24) Leg uit wat Johannes bedoelt met "Zijn geboden".


25) In wie is de liefde Gods volmaakt geworden?


26) Is "de liefde Gods" (2:5) onze liefde tot God?


27) Hoe kunnen wij nagaan of het echt is, als iemand beweert in Christus te blijven?


28) Is zondeloosheid het bewijs dat wij in het licht wandelen?


29) Waarom zijn onze zonden vergeven?


30) In weIke drie leeftijdsklassen worden de gelovigen verdeeld?


31) Wat wordt bedoeld met "de wereld"?


32) Waarom moeten wij de wereld niet liefhebben?


33) Wat wordt gezegd over "vele antichristen" betreffende hun oorsprong en leer?


34) Wat is de tweede boodschap aan de "kinderkens"?


35) Wat is de derde boodschap aan de "kinderkens"?


36) Welke bewijzen geeft Johannes voor de grootheid van de liefde van de Vader?  
En welke voor de liefde van God?


37) Wanneer zullen wij volmaakt gemaakt worden?


38) Welke uitwerking heeft het geloof in de tweede komst van Christus nu reeds op de 
gelovigen?


39) Welk bewijs voor de echtheid van hun geloof wordt in de vierde boodschap aan de 
"kinderkens" gegeven?


40) Hoe weten wij dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven?


41) Wat is het praktische bewijs van echte broederliefde?


42) Hoe kunnen wij valse leraars onderkennen?


43) In wie woont God?


44) Begint de verlossing met liefde of met geloof?


45) Wie zijn "uit God geboren'"?


46) Weten wij dat wij eeuwig leven hebben door iets dat wij gevoelen?


47) Geef Johannes' beschrijving van het geloof met het oog op het gebed.


48) Welke definities van "zonde" worden in deze Brief gegeven?


49) Welke namen van de Godheid worden in deze Brief gebruikt?


50) Welke diensten van de Heilige Geest worden vermeld?


51) Wat is de tweede belangrijke verklaring van Johannes betreffende wat God is?  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Les 83 - DE TWEEDE BRIEF VAN JOHANNES 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. Adressering (vs.1) 

Deze Tweede Brief is geschreven door de "oudste" (Johannes) aan de "uitverkoren Vrouwe 
en haar kinderen" (vs.1). Het woord "oudste" heeft hier dezelfde betekenis als in 1 Petrus 5. 
Sommigen denken dat met "de uitverkoren vrouwe" een gemeente bedoeld wordt en met 
"haar kinderen" de leden van de gemeente. Maar voor deze gedachte is niet de minste 
grond.


Het woord "kyria" (dame) sluit deze betekenis uit. Deze vrouw was een Christin, algemeen 
bekend en geliefd. De titels "uitverkoren" en "vrouwe" duiden op een invloedrijke en 
adellijke komaf. Zij had kinderen van wie Johannes bevonden had, dat zij in de waarheid 
wandelden. Aan het eind van de Brief ontdekken wij dat zij ook een zuster had waarvan de 
kinderen zich blijkbaar in dezelfde plaats bevonden waar Johannes was, waarschijnlijk in 
Efeze. Een en ander heeft geleid tot het vermoeden dat deze vrouwe en haar zuster de 
beide dochters waren van Claudia en Pudens uit 2 Timotheüs 4:21. Zij zijn bekend als 
Pudentiana en Prassede. Het alternatief is dat deze vrouw Claudia zelf is, en haar zuster 
Eurgain. Wij kennen hen allen als behorende tot de Britse koninklijke familie in 
gevangenschap in Rome.


2. "In de waarheid wandelen" (vs.4) 

Het sleutelwoord van deze Brief is "waarheid". De apostel laat hen weten dat hij hen 
liefheeft, evenals andere gelovigen in de waarheid. Dat is de grond van werkelijke liefde; 
ieder kind van God - man, vrouw of kind - wordt geliefd ter wille van de gezegende 
waarheid, zo overvloedig geopenbaard in de eerste Brief: de Waarheid, welke is Christus 
Zelf. En die waarheid "blijft in ons en zal met ons zijn tot in eeuwigheid" (vs.2).


De geopenbaarde waarheid bindt dus allen die Hem kennen samen in nauwste gemeen-
schap. De grote blijdschap van de apostel is dat hij gevonden had dat deze moeder en 
kinderen "in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben 
ontvangen" (vs.4; vgl. 1 Johannes 3:14).


De waarheid kennen betekent vanzelfsprekend: "In de waarheid wandelen". Iemand die 
beweert de waarheid te hebben en er niet in wandelt, toont dat hij de waarheid niet kent in 
zijn hart. Maar wandelen in de waarheid is het resultaat van het hebben en het kennen van 
de waarheid.


3. Het oude en het nieuwe gebod (vs.5, 6) 

Hier vinden wij het oude en nieuwe gebod, namelijk "dat wij elkaar liefhebben". Het was 
oud, omdat het geopenbaard was in Christus Zelf; nieuw, omdat het evenzeer in ons is als 
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in Hem. Goddelijke liefde vloeit uit liefde en reproduceert zichzelf in allen die de waarheid 
kennen, = Christus kennen. "En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen" (vs.6). 
Het betekent gehoorzaamheid aan Hem! En wat is gehoorzaamheid anders dan liefde in 
uitoefening !


4. Waarschuwing tegen valse leraars en hun leringen (vs.7) 

"Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist."


Gedurende deze gehele bedeling heeft de oude slang veel pogingen ondernomen om 
Christus aan te vallen en de leugen betreffende Zijn Persoon en heerlijkheid te verbreiden. 
Maar in deze eindtijd heeft hij zijn aanvallen verdubbeld. Daarom is deze Brief ook een zeer 
ernstige waarschuwing voor ons allen.


De loochening dat Jezus de beloofde Christus is, wordt genoemd door Johannes in zijn 
eerste Brief (1 Johannes 2:22; 4:2, 3). Het omvat alle fasen van valse leringen betreffende 
Christus, de Zoon des Vaders. Het is een ontkenning van Zijn wezenlijke Godheid, Zijn ware 
mensheid, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn volmaaktheid, Zijn heilig karakter, Zijn 
lichamelijke opstanding en Zijn lichamelijke tegenwoordigheid en heerlijkheid. 


Wij behoeven er niet op te wijzen hoeveel van deze antichristen er in onze dagen rondlopen 
en zelfs de kansels beklimmen. Johannes brandmerkt hen in duidelijke woorden als 
"verleiders" en "bedriegers". Het doet er niet toe welke namen zij hebben, welke graad zij 
bezitten, welke prettige karakters zij hebben; als zij de Persoon en het werk van Christus 
aantasten, zijn zij zonder meer bedriegers. Daarom vermaant Johannes hen om er ijverig op 
toe te zien dat zij niet door iets van dit vreselijke zuurdesem worden geïnfecteerd en loon 
derven (vers 8).


5. Instructies 

Na de waarschuwing voor de verleiders en hun boze leringen komt een Goddelijk gebod, 
dat even bindend is als elk ander gebod in het Woord van God: "Indien iemand tot ulieden 
komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: "Zijt 
gegroet" (vs. 10).


Dit is sterke taal en toch niet te sterk, als wij bedenken wat er op het spel staat. lemand die 
niet "de leer van Christus" brengt (vs. 9), de leer zoals ontvouwd in de voorgaande Brief 
betreffende Christus, de Zoon van God, gekomen als vervulling van Gods beloften, stervend 
voor zondaars en alles wat daarmee samenhangt, is een antichrist. Bovendien maakt hij 
God tot een leugenaar. Door de leer van Christus te loochenen, berooft hij God van Zijn eer 
en de mens van zijn verlossing.


En ieder mens die de maagdelijke geboorte of de lichamelijke opstanding van Christus 
ontkent, is zo iemand. Hij moet worden gemeden. Gemeenschap met hem is onmogelijk. Hij 
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mag niet worden ontvangen of verwelkomd in enig Christelijk huis. Is dat onverdraagzaam? 
Ja, dat is de onverdraagzaamheid van Goddelijke liefde. Als wij zulke verleiders tolereren en 
met hen ook maar op de geringste wijze gemeenschap oefenen, steunen wij iemand die 
Christus loochent!


God zal allen ter verantwoording roepen die gemeenschap oefenen met enig mens of 
instituut, die Zijn Zoon en Zijn heerlijkheid loochenen. Dat is wel flagrant in strijd met de 
algemene opvatting in onze dagen. Vandaag wordt de vermenging en het samengaan met 
modernisten en bijbelcritici beschouwd als een kenmerk van Christelijke liefde en verdraag-
zaamheid. Maar laten we ons niet vergissen: het is de Heere een gruwel! "Want wie hem 
welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken" (vers 11).


II. INDELING 

1. Wandelt in de waarheid 	 	 vers 1-4

2. Hebt elkander lief	 	 vers 5-6

3. Ontvangt geen verleiders	 	 vers 7-11

4. Verblijdt u in de gemeenschap	 vers 12-13


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 83) 

1) In welk officieel ambt en aan wie schrijft Johannes?


2) Hoe dikwijls wordt "de waarheid" vermeld in deze korte Brief?


3) Voor welke gevaarlijke dwaalleer worden wij hier gewaarschuwd?


4) Hoe toont hij aan, dat de leer over de Persoon van Christus absoluut onmisbaar is voor 
de ware Christen?


5) Kunnen wij gemeenschap oefenen met leraars, die een dwaalleer verbreiden over 
Christus?
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Les 84 - DE DERDE BRIEF VAN JOHANNES 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Deze Derde Brief is geschreven door de oudste apostel Johannes ("de oudste") aan een

broeder, genaamd Gajus. Er wordt een Gajus genoemd in Handelingen 19:29; 20:4; 
Romeinen 16:23 en in 1 Korinthe 1:14. Maar wij kunnen onmogelijk zeggen of deze dezelfde 
is.


Johannes noemt hem de geliefde, die hij in waarheid liefhad (vs.1). Evenals in de 
voorgaande Brief legt hij de nadruk op de waarheid. Hij had van de broeders gehoord dat 
de waarheid in hem was en dat hij in de waarheid wandelde (vs.3). Hij verheugde zich 
daarin en verklaart: "Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn 
kinderen in de waarheid wandelen" (vs. 4).


En dat is niet alleen de blijdschap van de hoogbejaarde apostel, maar het is de blijdschap 
van de Heere. Hoe zeer moet het zijn hart verheugen, als Hij ziet, dat Zijn kinderen in de 
waarheid wandelen.


Dit "wandelen in de waarheid" van Gajus was openbaar geworden in de liefde, de 
gastvrijheid en de hulp die hij betoond had, niet alleen aan de broeders in zijn eigen 
woonplaats, maar ook aan de broeders, die "vreemdelingen" waren (vs.5). Deze laatsten 
waren dienstknechten van de Heere Jezus Christus, "uitgegaan ter wille van de Naam, 
zonder iets van de heidenen aan te nemen" (vs.7). In de prediking van het Evangelie en in 
de bediening van het Woord waren zij, wat hun stoffelijke behoeften betreft, geheel 
afhankelijk van de Heer. 


Nergens lezen wij in het Nieuwe Testament van een "gesalarieerde dienst". Het gaan naar 
de wereld om steun voor het werk des Heeren, of het gebruiken van wereldse methoden, is 
in onze dagen een veelvoorkomend kwaad, lijnrecht in strijd met de beginselen van geloof 
en waarheid. Het werk des Heeren en de dienstknechten van Christus moet alleen gesteund 
worden door Gods volk en niet door niet-behouden mensen. 


Dus degenen die uitgaan om Zijns Naams wil, zonder iets van de heidenen aan te nemen, 
moeten worden ontvangen. En zij die hen ontvangen, hen helpen op hun reis, zoals Gajus 
deed, zijn "medearbeiders der waarheid" (vs.8). Dat is de ware gemeenschap in de 
waarheid, zoals Paulus verklaarde in Galaten 6:6: "En die onderwezen wordt in het Woord, 
dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst."


Het is in tegenstelling met wat de tweede Brief eiste; het niet ontvangen van hen die niet de 
leer van Christus brengen, een volledige scheiding van hen; maar hier is sprake van 
vereenzelviging met degenen die de waarheid kennen en deze onderwijzen. 


Welk een voortreffelijk beeld wordt ons van Gajus gegeven. 
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Maar helaas, er is een andere zijde in deze Brief. Er was iemand, genaamd Diotrefes. Zijn 
naam betekent: "Gevoed door God". Lees wat Johannes over hem schrijft (vs.9, 10).


Diotrefes is het schriftuurlijk voorbeeld van "clericalisme". Er is geen werkelijke dienst, 
omdat er geen liefde is. Hij is de vertegenwoordiger van de geest, die de vrije 
werkzaamheid van de Heilige Geest verhindert. Diotrefes heeft maar één doel op het oog: 
"de eerste te zijn" (vs.9).


In dat streven verwerpt hij zelfs het apostolische gezag en heerst hij over zijn mede-
gelovigen. Diotrefes wilde de leider van de gemeente zijn, een klein "pausje" dus! Deze 
eerzucht en eigenliefde en dit pogen om zijn positie te handhaven, bracht hem er zelfs toe 
broeders "uit de gemeente" te werpen en zelfs de apostel tegen te staan. Wat een ellende 
en schade hebben zulke jaloezie, eigenliefde, zelfzucht en zelfverheerlijking teweeggebracht 
in de Gemeente van Christus.


Waarom wilde Diotrefes zo graag "de eerste" zijn? Omdat hij, in tegenstelling tot de apostel 
en Gajus, niet in alle dingen aan de Heere Jezus Christus de eerste plaats gaf; hij wandelde 
niet in de waarheid. Als de Heer komt, zullen al deze dingen voor Zijn Rechterstoel aan het 
licht gebracht worden en door Hem worden beoordeeld.


Johannes belast ons niet met het droevig portret van Diotrefes. "Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet 
gezien" (vs.11).


Dit is weer een van de toetsstenen, zoals wij die vinden in de Eerste Brief. Goeddoen is de 
actieve dienst van de liefde. God doet geen kwaad, maar Hij doet goed! Daarom, als wij als 
gelovigen in de waarheid goed doen, zijn wij uit God. En dan noemt de apostel Demetrius. 
Misschien was hij een van de dienstknechten die uitging om goed te doen, predikende de 
waarheid, en die niet door Diotrefes ontvangen werd. 


Wat een bemoediging, dat de Heilige Geest door Johannes' Brief hem prijst en aanbeveelt 
(zie v.12). Dat moge tot troost zijn voor alle ware dienstknechten die wandelen in de 
waarheid.


II INDELING 

De Brief beweegt zich rondom drie namen: Gajus, Diotrefes en Demetrius.


1. Gajus - vers 1-8

 
Wandelend in de waarheid (vers 1-4)

Een mede-arbeider van de waarheid (vers 5-8)
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2. Diotrefes - vers 9-11


Die de eerste zoekt te zijn


3. Demetrius - vers 12


Heeft "een goed getuigenis der waarheid"


4. Afscheidsgroet - vers 13, 14


__________________________________________________________________________________


VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 84) 

1) In welk ambt schrijft Johannes?


2) Welke strekking heeft deze Brief met betrekking tot het ontvangen van geld van 
ongelovigen voor het werk des Heren?


3) Wat voor iemand was Diotrefes en wat heeft hij gedaan?


Les 85 - DE BRIEF VAN JUDAS 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

De schrijver 

De schrijver noemt zichzelf "Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van 
Jakobus" (vs.1). Het Nieuwe Testament kent meerdere discipelen van Jezus met diezelfde 
naam. Door welke Judas werd deze brief geschreven? Zeker niet door de "apostel" Judas 
Taddeüs, daar de schrijver van de brief zichzelf duidelijk stelt náást de apostelen (vs.17). 
Het lijkt daarom duidelijk dat deze Judas, die van zichzelf gewoon spreekt als "een 
dienstknecht van Jezus Christus" een broeder van Jezus was (Mattheüs 13:55; Markus  
6:3).


Wij weten dat deze man, die aanvankelijk evenals zijn broers ongelovig was (Johannes 7:5),

later Christen geworden is (Handelingen 1:14). Uit 1 Korinthe 9:5 weten wij dat hij gehuwd 
was en de Gemeente als reizend prediker of zendeling diende. Dat hij zelf stilzwijgend 
voorbijgaat aan zijn verwantschap met Jezus, is te verklaren uit schroom en heilige eerbied.


In het algemeen spreekt zijn brief over de komst van Christus om de gehele aarde te 
oordelen (Handelingen 17:31) en komt in zeer hoge mate overeen met de tweede brief van 
de apostel Petrus. Hier moeten wij hetzelfde concluderen als bij de brief van Jakobus, de 
andere broeder des Heeren: Paulus en Petrus spraken met apostolisch gezag en hun 
woorden worden alsnog bevestigd door het gezag van Jakobus en Judas als leden en 
erfgenamen van het Davidische koningshuis.
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De brief 

Deze korte Brief die gericht is aan alle ware gelovigen, is bij de rangschikking van de 
"canon" als de laatste in de rij van zendbrieven geplaatst. Dit is zijn juiste plaats. Deze Brief 
beschouwt namelijk profetisch het laatste gedeelte van de laatste dagen en vormt een 
geschikte inleiding tot de Openbaring, dat de slotfase beschrijft van het afvallige Christen-
dom onder het "beest", nadat alle ware gelovigen zijn opgenomen de Heere tegemoet in de 
lucht (1 Thessalonicenzen 4:17).


Als wij alle aanduidingen betreffende de grote afval, die in de voorgaande Brieven 
beschreven zijn, nog eens bezien, dan ontdekken wij dat elke vorm van beginnend kwaad, 
dat in die Brieven wordt aangeduid, in de Brief van Judas beschreven wordt in zijn volle 
ontwikkeling. Dit is van groot belang voor ieder die wenst te wandelen naar de wil van God. 
En daarom: Wij zijn niet bevoegd om met ons eigen verstand te beoordelen of een 
beginnend kwaad al dan niet ernstig is. Wij denken soms, dat een bepaalde dwaalleer van 
weinig betekenis is. Bijbelse uitspraken als in Galaten 1:6-9 en in 2 Johannes :10 vinden wij 
misschien ruw en onvriendelijk. Maar de Heilige Geest ziet het eindresultaat van valse leer 
en waarschuwt tegen het begin.


U moet wel bedenken dat de ernstige waarschuwingen van deze grootmoedige en 
liefhebbende apostelen niet gericht zijn tegen onwetendheid betreffende de waarheid, noch 
tegen die dwalingen die ontstaan door te veel de nadruk te leggen op een bepaald deel van 
de waarheid. De waarschuwingen en veroordelingen hebben alle betrekking op waarheden, 
zonder welke er geen Evangelie en geen Christendom meer overblijft. In het algemeen 
hebben die dwalingen altijd te maken met de leer der verzoening of met de Persoon van 
Christus.


U zult wel opgemerkt hebben dat Judas het ontstaan van deze Brief uitlegt; hij wilde eigen-
lijk een Evangelie-Brief schrijven, maar hij werd genoodzaakt te schrijven hetgeen volgt. Het 
is niet Judas die schrijft, maar de Heilige Geest. En wat hij schrijft is hoogst ernstig.


II. INDELING EN ANALYSE 

Deel 1 - Inleiding - vers 1-3 

De Brief is gericht tot elke gelovige persoonlijk, waar hij of zij zich ook moge bevinden. De 
uitdrukking "geheiligd" betekent: "afgezonderd voor de dienst aan God" en de uitdrukking 
"door Jezus Christus bewaard" geeft dezelfde gedachte weer van Johannes 17:11, namelijk 
dat onze zekerheid niet afhankelijk is van onze trouw aan God, maar van het vertrouwen van 
de Vader in Zijn Zoon. Vers 3 is bijzonder belangrijk. Er is aan de gelovigen heel wat 
"waarheid" toevertrouwd. Terwijl Paulus ons vermaant om de waarheid "vast te houden" 

(Titus 1:9), gaat Judas verder en vermaant ons te "strijden" voor het geloof. Dus, wanneer 
de geopenbaarde waarheid wordt aangevallen, dan kan een gehoorzaam Christen niet 
neutraal blijven.
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Deel II - Afval is mogelijk - vers 5-7 

Deel III- Beschrijving van de afvallige leraars - vers 8-19 

Wij zullen Judas' vurige bestrijding van deze valse leraars beter begrijpen, als wij eerst vers 
19 lezen: "natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben". Paulus zegt het zó in 1 Korinthe 
2:14: "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij 
zijn hen dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." 


De afvallige leraars zijn slechts belijders; niet wedergeboren en zonder de Heilige Geest. 
Zijn ernstige waarschuwingen zijn in de kerkgeschiedenis duidelijk bevestigd. Het grootste 
kwaad is het ware Christendom niet aangedaan door vervolgers of atheïsten, maar door 
leraars die wel een uitwendige belijdenis hadden, maar die de Geest niet bezaten.


Het eerste kenmerk van zulke leraars is, dat zij het gezag verachten. Niet dat zij weigeren 
het gezag te erkennen van geloofsbelijdenissen of theologen, maar zij verwerpen het 
beginsel van het gezag en de autoriteit van de Heilige Schrift.


Het tweede kenmerk is, dat zij die dingen in de godsdienst, die de natuurlijke mens kan 
begrijpen - zoals bijv. de ethiek - verdraaien of bederven. Een natuurlijk mens kan hoge 
zedelijke beginselen best begrijpen, maar hij kan ze niet volbrengen. Hij heeft dus de 
neiging die beginselen te verlagen en aan te passen aan zijn vermogens.


Het derde kenmerk is, dat zij de weg gaan van Kain. Kain was godsdienstig, maar hij 
maakte zijn eigen godsdienst. Hij bracht ook een offer, maar het was "met geloof niet 
gemengd" (Hebreeën4:2), het was niet "door het geloof" (Hebreeën11:4). Hij verwierp het 
gezag van het Woord van God! En hij verwierp de verzoening. De natuurlijke mens kan de 
schoonheid en volmaaktheid van het verzoeningswerk van Christus niet begrijpen, zoals het 
enerzijds door de typen en anderzijds door de apostelen is belicht. Wordt hij als theoloog 
verplicht het te verklaren, dan verklaart hij het weg. Het kruis wordt dan vervangen door 
gezindheid, als hetgeen dat verlossing brengt. Er wordt meer nadruk gelegd op berouw dan 
op geloof.


Een vierde kenmerk is, dat zij "voor de verleiding van een Bileamsloon zijn bezweken" (zie 
les 78). Het loon behoeft geen geld te zijn, het kan invloed of populariteit zijn. Het vijfde 
kenmerk is "het verzet van Korach" (Numeri 10). De zonde van Korach was drievoudig:


1) verzet tegen het rechtmatig gezag;

2) speciaal verzet tegen het gezag van Mozes;

3) het zich aanmatigen van de rechten der priesters.


In de verzen 12 en 13 wordt ons een schrille beschrijving gegeven van het karakter en de 
invloed van deze mensen.
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Zij "weiden" zichzelf, terwijl de goede herder de schapen weidt (Ezechiël 34:2). Zij zijn 
"wolken die geen water geven", namelijk onvruchtbaar en nutteloos. "Zij worden van de 
winden omgedreven", d.w.z. zij zijn veranderlijk, onstandvastig (Efeze 4:14). Zij zijn "bomen 
die geen vrucht geven". Zij mogen een groot gehoor bereiken en het mag schijnen dat zij 
heel wat doen, maar het is niet blijvend (Johannes 15:16).


In het bijzonder wijzen wij u nog op vs.16. Wel moeten wij bij de verklaring van al de 
bijzonderheden van de verzen 12-16 bedenken dat Judas de valse leraars beschrijft, zoals 
God hen ziet. "Wolken" kunnen soms heel mooi zijn en "baren der zee" zeer indrukwek-
kend. "Hun mond spreekt hoogdravend" (vs. 16). Dit zal mogelijk de omschrijving zijn van 
wat wij "buitengewone welsprekendheid" noemen.


De profetie van Henoch wordt in het Oude Testament niet vermeld. Henoch leefde vóór de 
zondvloed, toen de boosheid der wereld al zeer groot en het verschrikkelijke oordeel op 
handen was. Hij heeft de toenmalige mensheid ongetwijfeld gewaarschuwd, maar is het niet 
bijzonder merkwaardig, dat hij de wederkomst van Christus heeft voorzegd? (vs. 14).


Deel IV - De gelovigen bemoedigd en getroost - vers 20-25 

________________________________________________________________________________ 

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 85) 

1) Wie was Judas?


2) Wat was Judas eigenlijk van plan geweest te schrijven?


3) Waarom ging hij iets geheel anders schrijven?


4) Welk licht werpt dit op de wijze van inspiratie?


5) Wat wordt bedoeld met: "het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is"?


6) Hoe bewijst Judas dat afval mogelijk is?


7) Wat betekent: "natuurlijke mensen die de Geest niet hebben"?


8) Waarom zijn natuurlijke mensen niet in staat om de geestelijke bedoeling van de Schrift 
te begrijpen?


9) Kan grote geleerdheid niet in de plaats komen voor de Geest bij de uitlegging van de 
Schrift?


10) Wat betekenen de volgende uitdrukkingen:


a. verwerpen wat heerschappij heet;

b. in hetgeen zij van nature weten, ligt hun verderf;

c. de weg van Kaïn;

d. de verleiding van het loon van Bileam;

e. de tegenspreking van Korach?
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11) Wie was Henoch?


12) Wat hebben de apostelen van Jezus Christus voorzegd over de laatste tijd?


13) Welke zeven dingen worden in de verzen 20-23 in verband gebracht met de gelovigen?


14) Wat kan Christus doen? (vs. 24)
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Les 86 - DE OPENBARING VAN JOHANNES 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

De Openbaring is, naar algemeen wordt erkend, een moeilijk boek, maar geen enkel echt 
kind van God zal beweren dat het een duister boek is. God Zelf heeft het "De Openbaring" 
genoemd: "De Apocalyps", d.i. "de ontsluiering". Dus in plaats van een onbegrijpelijk boek 
te zijn, een geschrift waarin de waarheid te diep verborgen ligt om ontdekt te kunnen 
worden, openbaart het juist de waarheid.


Om vijf redenen bevelen wij de studie van het boek Openbaring aan:


1. Aan hem die het leest en aan hen die het horen, wordt een zegen beloofd. Men 
hoort wel eens zeggen dat die zegen beloofd wordt voor het lezen en horen, 
maar niet voor het begrijpen van deze profetie, maar dat is vrome onzin.


2. De analyse of onderverdeling van het boek is eenvoudig en dit maakt het 
begrijpen gemakkelijker.


3. De symboliek van het boek is bijbels. Als er nieuwe symbolen worden ingevoerd, 
dan worden die onmiddellijk verklaard (1:20; 7:13, 14).


4. Het is (zoals reeds gezegd) een openbaring.


5. Het is niet verzegeld (22:10, en vergelijk daarmee Daniël 12:9).


Opmerking bij punt 3 

De voornaamste reden waarom dit boek dikwijls duister en geheimzinnig genoemd wordt, is 
dat het, zoals ook de oudtestamentische profetieën, vele symbolen bevat. De Geest heeft 
namelijk een overvloed van symbolen geplaatst, die de Bijbel in de loop der eeuwen heeft 
verzameld. De meeste gelovigen lezen echter hun Bijbel zó oppervlakkig en hebben zó 
weinig volharding in de studie van de typen en symbolen, dat zij van het laatste Bijbelboek 
nagenoeg niets begrijpen. Nu kunt u op tweeërlei wijze te werk gaan bij de bestudering van 
de Openbaring; u kunt de betekenis van een symbool naspeuren in de gehele Schrift, óf u 
kunt uw fantasie laten werken en gebruik maken van de veronderstellingen van de 
ongewijde geschiedenis. Helaas wordt de laatste methode het meest gevolgd.


Opmerking bij punt 4 en 5 

Openbaring veronderstelt ontsluiering, ontdekking, van hetgeen verborgen of bedekt was. 
Letterlijk is "openbaring" het tegenovergestelde van "verberging" of "verborgenheid". In 
essentie is dit Bijbelboek de openbaring van wat in Daniël nog verborgen moest blijven. 
Daarom heet Daniël verzegeld te zijn, maar Openbaring uitdrukkelijk niet! In Daniël 
ontbreekt in elk hoofdstuk wel iets. Soms is het Daniël zelf die in slaap valt, en dus wat 
mist. En dikwijls zijn de verschillende profetieën goed te volgen tot op een bepaalde 
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gebeurtenis in het verleden, maar daarna bevinden wij ons plotseling in de tijd rond de 
komst van de Zoon des Mensen in heerlijkheid. De meest belangrijke sprong is 
waarschijnlijk die van de 69-ste week naar de 70-ste week in Daniël 9. Want hoe dan ook, 
wat van die 70 week wordt beschreven heeft nog niet plaats gevonden. Vandaar dat ook de 
nieuwtestamentische profetieën daaraan aanhaken.


"Wanneer gij zult zien ... waarvan gesproken is door Daniël de profeet" (Mattheüs 24:15), 
waarna de Heere Jezus aankondigt "de grote verdrukking" van Daniël 12:1 en van Daniël 
9:27. Naar diezelfde Schriftgedeelten wordt verwezen in 1 Thessalonicenzen 5;  
2 Thessalonicenzen 2; Openbaring 6, 12 en 13.


Het hele idee is dat na de 69 weken van Daniël, en dus na de zogeheten "intocht in 
Jeruzalem" (Lukas 19:28-44) het wachten is op het aanbreken van de 70-ste week, met 
daarin de grote verdrukking, in de tweede helft daarvan, uitlopend op enerzijds de 
verwoesting van Jeruzalem en anderzijds de officiële bekering van het Joodse volk en de 
verschijning van de Heer op de Olijfberg (Zacharia 14). Dat God intussen de heidenen heeft 
bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam, is wat Jakobus, de "broeder des 
Heeren" in Handelingen 15 plechtig meedeelt. Dat bleef in Daniël verborgen en daarom 
neemt Openbaring daarmee de draad weer op.


De aanleiding tot het schrijven van dit boek wordt duidelijk vermeld. De apostel was naar 
Patmos verbannen "om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus." Hij was 
"in de Geest" op de "Dag des Heeren" en kreeg een visioen van de opgestane en 
verheerlijkte Christus en hem werd bevolen om hetgeen hij zag op te schrijven, om brieven 
te schrijven aan zeven gemeenten en voorts om een reeks openbaringen te noteren, deels 
hemels, deels aards, over toekomstige gebeurtenissen.


II. INDELING EN ANALYSE 

De onderverdeling van de Openbaring vinden wij heel duidelijk omschreven in de opdracht 
aan Johannes in 1:19, namelijk: "Schrijf


1. hetgeen gij gezien hebt,

2. hetgeen is, en

3. hetgeen na dezen geschieden zal."


Hetgeen Johannes gezien had, waren de visioenen van die eerste gedenkwaardige dag, 
beschreven in hoofdstuk 1. Maar wat wordt bedoeld met: "hetgeen is"? Blijkbaar iets wat 
toen bestond met betrekking tot Christus. Het Joodse godsdienstige systeem kon er 
nauwelijks mee bedoeld zijn, want zover wij weten waren, twintig jaren vóór de verschijning 
van Christus aan Johannes op Patmos, de tempel en Jeruzalem reeds verwoest. Met 
"hetgeen is" moet dus hier wel bedoeld zijn: de gemeenten.


In het visioen ziet Johannes Christus te midden van zeven gouden kandelaren, waarvan 
wordt gezegd dat het de gemeenten voorstelt. De opdracht is: "Schrijf het in een boek en 
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zend het aan de zeven gemeenten" (1:11). In het eerste hoofdstuk schrijft Johannes dus wat 
hij gezien heeft, namelijk het visioen op Patmos. Daarna schrijft hij zeven boodschappen of 
brieven aan de zeven speciale gemeenten in Azië, een provincie van Klein-Azië (hoofdstuk 2 
en 3). Deze twee hoofdstukken gaan uitsluitend over gemeenten en in geen van de verdere 
hoofdstukken van de Openbaring wordt over gemeenten gesproken. Het is dus duidelijk dat 
met "hetgeen is" de hoofdstukken 2 en 3 worden bedoeld.


Het derde bevel, namelijk het opschrijven van "hetgeen na dezen geschieden zal", moet dus 
betrekking hebben op de rest van het boek.


Afdeling I - "hetgeen gij gezien hebt" - het visioen op Patmos - Openbaring 1 

Sectie 1, Christus, de Koning, Openbaring 1 

1) Algemene inleiding (1:1-3)


2) Speciale inleiding voor de gemeenten (1:4-8)


Groeten aan de gemeenten van Christus in Zijn ambten in het verleden, het heden en

de toekomst.


Hij was "de getrouwe Getuige".

Hij is "de Eerstgeborene uit de doden".

Hij zal zijn "de Overste van de koningen der aarde".


Wij worden dus in enkele verzen geconfronteerd met een volkomen Christus als Mens: 
levend en stervend op aarde, verheerlijkt in de hemel en wederkomend op aarde.


Let wel, dat Zijn komst hier wordt beschouwd met het oog op de "Dag des Heeren". De 
opname van de Gemeente vinden wij hooguit zijdelings aangeduid in 4:1. 


In dit gedeelte komt een belangrijk symbool voor: "de zeven geesten die voor Zijn troon 
zijn". Het getal zeven komt veel voor in de Openbaring. Het betekent: volheid of 
volledigheid. Het is verwarrend om zeven het getal der volmaaktheid te noemen, want dan 
lijkt het alleen van toepassing te zijn op goede dingen, terwijl het dikwijls gebruikt wordt 
voor slechte dingen (zie Markus 16:9; Openbaring 13:1, enz.). Hier betekent het dus de 
volheid of de volledigheid van de Geest (Zie ook Jesaja 11:2).


3) Het visioen (1:9-20)


Hier vinden wij vele symbolen:

Gouden kandelaren 	 -  gemeenten (1:20)

Een gouden gordel 	 -  dienst (Lukas 12:37; Johannes 13:14)

Vuur 	 	 -  ontdekkend en louterend oordeel (1 Korinthe 3:13; Maleachi 3:2, 3)

Sterren 	 	 -  engelen der gemeenten (1:20)
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Deze verklaringen worden gegeven voor de betekenis van "engelen":


1. Het zijn oudsten of ouderlingen geweest.

2. Aan iedere gemeente was een beschermengel gegeven.

3. Het waren afgezanten van de zeven gemeenten, die bezorgd waren over de toestand 

van de hoogbejaarde apostel.

4. Engelen zijn geesten: zij duiden op de geestelijke toepassing van deze brieven.


De laatste verklaring lijkt ons het meest aannemelijk. De zaak is overigens niet van

zoveel betekenis, omdat:


1. de gemeenten en niet de "engelen" worden bedoeld en

2. omdat de inhoud van deze brieven een veel groter gebied heeft bereikt dan de zeven 

genoemde gemeenten.


Afdeling II: "hetgeen is" - Openbaring 2 en 3 

Sectie 2, Het verborgen Koninkrijk: de Gemeente, Openbaring 2 en 3 

Hier komen wij al dadelijk voor een aantal vragen te staan:


Waarom moest zo'n groot deel van zo'n klein boek besteed worden aan een uitgebreid 
overzicht over de geestelijke toestand van deze zeven plaatselijke gemeenten? Waarom 
werden uit de honderden gemeenten die toen bestonden, speciaal deze zeven gemeenten 
uitgekozen? Waarom bestrijken de vermaningen en beloften een veel groter gebied dan 
deze gemeenten, namelijk eenieder "die oren heeft"?

Waarom wordt kennelijk bedoeld dat deze vermaningen door alle christenen gelezen zullen 
worden en niet alleen door de speciale gemeenten aan wie ze gericht zijn? "Hoor wat de 
Geest tot de gemeenten (meervoud) zegt."


Het antwoord op deze vragen is, dat deze gemeenten gekozen werden en de bood-
schappen zó werden gerangschikt, omdat zij in deze volgorde de zeven belangrijkste fasen 
van de kerkgeschiedenis voorafschaduwden, vanaf de apostolische tijd tot de opname van 
de ware gelovigen en de afval van de belijdende kerk. (Deze geestelijke betekenis wordt 
eveneens gesuggereerd door het gebruik van de begrippen "verborgenheid" en "ster".) In 
deze twee hoofdstukken wordt ons dus door de Geest der profetie in symbolen de 
geschiedenis van de kerk verteld. Dit moet wel zo zijn, want:


1. Het is niet aannemelijk, dat in een nieuwtestamentisch profetisch boek (1:3) geen enkele 
profetie te vinden zou zijn, betrekking hebbende op de lange periode van de bedeling 
der genade, waarin de gemeente wordt geformeerd.


2. De Brieven aan de zeven gemeenten geven een voorafschaduwing, die verder in het 
gehele boek niet meer voorkomt. Na 3:22 komt het woord "gemeente" niet meer voor.
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3. Het symbolische getal zeven wijst op iets dat volledig is.


4. Het is niet aan te nemen, dat zoveel ruimte wordt gegeven voor deze gemeenten als er 
geen symbolische betekenis achter schuilt.


5. De brieven staan in het meest symbolische boek van de Bijbel, het boek der "tekenen".


6. De boodschappen aan de zeven gemeenten gaan ver uit buiten deze gemeenten. Voor 
alle gelovigen geldt de vermaning: "Hoor, wat de Geest tot de gemeenten zegt".


7. Tenslotte het meest afdoende argument: Deze boodschappen van Christus geven 
inderdaad een juist beeld van de geschiedenis van de uitwendige kerk en precies in de 
gegeven volgorde.


Als Efeze de gemiddelde geestelijke toestand weergeeft van de gemeenten bij het eind van 
de apostolische tijd (en alle verdere berichten bevestigen dit) dan stelt Smyrna heel juist de 
tijd der vervolgingen voor; Pergamus de afval naar gelijkvormigheid aan de wereld na de 
bekering van Constantijn; Thyatire de periode van de volle ontwikkeling van de Roomse 
kerk, enz. 


De overeenkomsten zijn zo nauwkeurig en zo talrijk, dat toeval is uitgesloten. Deze 
boodschappen hebben een viervoudige toepassing:


1) Profetisch, omdat zij zeven opeenvolgende fasen openbaren van de geschiedenis van 
de "kerk" vanaf ongeveer 96 na Christus tot het einde.


2) Plaatselijk, gericht tot de genoemde gemeenten.

3) Vermanend, als toetsstenen waaraan alle gemeenten van alle tijden hun geestelijke 

toestand kunnen toetsen.

4) Persoonlijk, ook individuele gelovigen kunnen hierdoor het kwade in zichzelf 

onderkennen.


U moet wel bijzondere aandacht schenken aan de volgende kenmerken betreffende de

samenstelling van deze boodschappen:


1. Christus wordt altijd voorgesteld in een karakter, dat past bij de morele toestand van de 
geadresseerde gemeente. Dit is van het grootste belang, want het openbaart de houding 
van Christus jegens de speciaal aangeduide gebreken.


2. De prijzenswaardige dingen in de gemeente (als er althans iets te prijzen valt), worden 
altijd het eerst vermeld. De Heere wandelt niet te midden van de kandelaren alleen maar 
om het kwade op te merken.


3. Wat verkeerd is, wordt aangewezen en berispt.
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4. Daarna volgen wenken en beloften, speciaal voor "wie overwint". De beloften aan de 
overwinnaar roepen op tot persoonlijke gehoorzaamheid, als de heersende 
omstandigheden ongunstig zijn.


De onderverdeling van dit tweede deel is natuurlijk als volgt:


1. Brief aan Efeze - Openbaring 2:1-7 

De algemene toestand in de gemeenten aan het einde van de eerste eeuw. Lof voor hun 
goede werken, hun geduld, hun ijver en hun verwerping van een verkeerd kerksysteem 
(vs.2, 3, 6). Efeze wordt vertaald met "verlangde" of "geliefde".


N.B. Een enkel woord over "de werken der Nicolaïeten". Vele Bijbelse 
woordenboeken noemen de Nicolaïeten een sekte, "volgelingen van een zekere 
Nicolaüs". Daarvoor is echter geen enkel bewijs. Het wordt afgeleid van de verzen 6 
en 15. Wij menen de volgende verklaring te kunnen geven: Nicolaïeten is een 
samengesteld Grieks woord: nico-laüs, hetgeen betekent: "overwinnaars van het 
volk". Onder "het volk" moeten we dan verstaan: "de leken". Hieruit blijkt dat er 
toen reeds een begin was te bespeuren van priesterlijke heerschappij. Herders of 
ouderlingen van de gemeente werden verheven tot een soort "geestelijkheid" in 
tegenstelling tot de gelijke broederschap en het algemeen priesterschap van alle 
gelovigen (1:6; Mattheüs  23:8; 1 Petrus 2:9). Deze verklaring wordt bevestigd door 
de nadruk, die Christus legt op Zijn veroordeling: "Welke Ik ook haat". Historisch 
staat vast, dat het bederf in de Christenheid is ontstaan door de aanmatiging van 
de priesters. Het pausdom was daarvan een logische voortzetting.


De algemene toestand van de gemeente was bewonderenswaardig. Maar de Geest legt de 
vinger bij een noodlottig gebrek: "Gij hebt uw eerste liefde verzaakt". Eerste liefde neemt de 
gehele persoon in beslag en wenst boven alles in de tegenwoordigheid van de geliefde te 
verkeren. Dat was de gemeente kwijt. Zij had Hemzelf vervangen door "om Zijns Naams wil" 
(vs.3). Dat dit gebrek zeer ernstig wordt genomen, blijkt uit wat onmiddellijk volgt: "Ik zal u 
haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet 
bekeert" (vs.5).


2. Brief aan Smyrna - Openbaring 22:8-11 

Smyrna is mirre, bitterheid. Deze gemeente bevindt zich in een hevige vervolging. Wegens 
sympathie met hen wordt wat mogelijk verkeerd was, niet vermeld. Christus bemoedigt hen. 
Hij is Zelf ten dode toe vervolgd en Hij leeft: zo zal het ook met hen gaan. Historisch hebben 
wij hier de periode van de tien grote georganiseerde vervolgingen, die eindigden bij de 
bekering van keizer Constantijn (60- 316 na Chr.). "Gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen" (vs. 10). Als volgt: 


1. 54-68 	 Nero	              (Jaartallen vanaf de regeerperiode der keizers)

2. 81-96	 Domitianus
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3. 98-117	 Trajanus

4. 117-138	 Hadrianus

5. 193-211	 Septimus Severus

6. 235-238	 Maximinus I

7. 249-251	 Decius

8. 254-260	 Valerianus

9. 270-275	 Aurelianus

10. 284-305	 Diocletianus


3. Brief aan Pergamus - Openbaring 2:12-17 

Historisch hebben wij hier de periode, beginnend met de bekering van Constantijn, tot de 
volkomen ontwikkeling van het pausdom. De zedelijke toestand wordt onthuld. "Ik weet, 
waar gij woont, daar waar de troon des satans is". Pergamus was beroemd vanwege de 
tempel van Zeus. De beeldspraak is duidelijk. De satan is immers "de overste dezer wereld" 
(Johannes 14:30). Pergamus betekent "zwaar huwelijk", duidend op de verbintenis tussen 
kerk en wereld. Twee dingen waren verkeerd: De gemeente had haar pelgrimskarakter 
opgegeven en zich gevestigd ("Ik weet waar gij woont'") en ten tweede: de plaats van haar 
woning was de wereld. En nu gebeurde dit: De satan had tevergeefs getracht van buitenaf 
de gemeente te verwoesten; nu probeerde hij haar van binnenuit te verleiden en te 
verderven. Het Christendom werd de godsdienst van het hof en de doop de weg tot 
promotie. Toch was er in de kerk nog wel een vasthouden aan de waarheid: "Gij houdt vast 
aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend."


Het was de tijd van de belangrijke geloofsbelijdenissen: die van Nicea en andere. Twee

ernstige dwalingen werden geduld: de lering van Bileam en die van de Nicolaïeten. De

"weg" van Bileam (2 Petrus 2:15), de zucht naar rijkdom, was een "leer" geworden.


Afscheiding van de wereld werd openlijk afgekeurd, bisschoppen verrijkten zich in het 
openbaar, de kerken kregen landerijen en schenkingen. Bileam betekent: "verwoester van 
het volk". De Nicolaïeten kregen meer invloed. In Efeze werden hun "werken" vermeld, maar 
in Pergamus wordt gesproken over hun "leer", net als bij Bileam. Het was niet zo dat enige 
eerzuchtige mensen een "geestelijkheid" hebben gevormd; neen, deze zaak werd van 
hogerhand gesteund, zoals ook nu nog. Tussen Bileam, de verwoester van het volk, en 
Nico-laüs, de overwinnaar van het volk, werd de eenvoudige apostolische broederschap 
verpletterd en verscheurd.


N.B. Het gaat bij de Nicolaïeten niet om de rechtmatigheid van de ambten, zoals 
ouderlingen en diakenen, en ook niet van de gaven, zoals profeten, evangelisten, 
herders en leraars. De kwestie is dat zij er een aparte klasse van mensen van 
maken, die het monopolie hebben van prediken, dopen en het toedienen van het 
avondmaal. Deze akelige ketterij plaatst een priesterstand (protestants of Rooms) 
tussen de eenvoudige gelovige en zijn Vader in de hemel. Logisch en historisch was 
de volgende stap, dat de eenvoudige christelijke verordeningen tot "sacramenten" 
werden verheven, welke een geheimzinnige uitwerking zouden hebben en waarvan 
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de zegen afhankelijk werd gesteld van de bediening door een priester. Daarna 
behoefde nog maar één stap gedaan te worden om te komen tot het volkomen 
pausdom. Het aanwijzen van herders of ouderlingen voor het dopen of het bedienen 
van brood en wijn heeft niets te maken met de leer der Nicolaïeten. Iemand zal dat 
toch moeten doen en alles moet met orde geschieden. De fout van de Nicolaïeten is 
dat zij het alleenrecht tot deze bedieningen aan bepaalde personen toekennen.


N.B. Dit Bijbelboek staat vol prachtige symbolen. Het is ondoenlijk ze alle te 
behandelen. Toch zullen er in de lessen een aantal verklaard worden. Wie met 
volharding aan de hand van de gehele Schrift speurt naar de oorsprong van de 
symbolen, zal ongetwijfeld nog vele van de betekenissen zelf kunnen vinden. Stellig 
zal veel wat nu nog verborgen is voor de Gemeente in de eindtijd en voor het 
overblijfsel van Israël van betekenis zijn.


4. Brief aan Thyatire - Openbaring 2:18-29 

Geschiedkundig: In Thyatire is het Rooms-katholicisme tot volle ontplooiing gekomen. De 
leer van Bileam heeft het volk volkomen in zijn greep en de leer der Nicolaïeten heeft het 
totaal onder het juk van de geestelijkheid gebracht. Izebel is hier wel een passend symbool. 
We herinneren ons dat zij de heidense vrouw van een koning van Israël was. Het Rooms-
katholicisme is een leerstellig systeem, gebonden aan Mozaïsche en heidense 
godsdienstvormen. Izebel bracht de afgodendienst in Israël. Zij spoorde de burgerlijke 
overheid aan tot allerlei wreedheid en vervolgde de ware profeten van God. Dit heeft het 
pausdom ook gedaan ten aanzien van de Kerk.


Zedelijk was er veel goeds in Thyatire, maar de "werken" hebben de voorrang boven het 
geloof (vers 19). Er is ook een "overblijfsel", zie vers 24. In de ergste dagen van het Rooms-
katholicisme zijn er ook geloofshelden geweest, evenals Elia dat was in de dagen van 
Izebel.


Wij moeten bedenken dat de Brieven aan Efeze, Smyrna, Pergamus en Thyatire een 
geschiedschrijving vormen van de apostolische periode tot ongeveer 1500 na Christus. De 
kerk is uitwendig nog één, hoewel diepgezonken in heidense praktijken en priester-
heerschappij. Toch is er nog een "overblijfsel" van echt gelovige zielen. Zo kostbaar was 
Hem de eenheid van de kerk, dat Christus nog lange tijd haar dwaling heeft verdragen: "En 
Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren" (2:21). Maar het was tevergeefs. De werelds-
gezindheid ("hoererij") van Pergamus is in Thyatire ontaard in wereldgelijkvormigheid 
(overspel) (2:22). Kerk en Staat werden over de gehele wereld één. Daarom behoort ook de 
Grieks-katholieke kerk tot de periode van Thyatire, al verwerpt zij het pausdom. Thyatire 
wordt vertaald met: geur van droefheid, leed.


5. Brief aan Sardis - 2 Openbaring 3:1-6 

Geschiedkundig hebben wij hier de protestantse hervorming, officieel beginnend in 1517. 
Van Thyatire was gezegd: "Zij wil zich niet bekeren" (vs.21). Een breuk was onvermijdelijk. 
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Zedelijk hebben wij in Sardis wel de Reformatie, maar niet in haar lieflijk begin. Zij was tot 
stilstand gekomen, versteend. De geschiedenis bewijst dit. Na een heerlijk begin kwam er 
een spoedig einde aan de protestantse beweging. Er ontstonden allerlei leergeschillen. De 
kerk had de naam te leven, maar was dood. Er was geen groei meer. De elementaire 
waarheden die door de "vaders van de Reformatie" waren herontdekt, raakten versteend tot 
starre geloofsbelijdenissen en maakte elke toevoeging van herontdekte waarheden 
onmogelijk. Vandaar de waarschuwing: "Ik heb uw werken niet vol (volmaakt) bevonden 
voor God" en "Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt". Maar ook hier is een 
overblijfsel: "Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt 
hebben."


6. Brief aan Filadelfia - Openbaring 3:7-13 

Het zal duidelijk zijn dat de achtereenvolgende omstandigheden, zoals beschreven in de 
voorgaande brieven, steeds zijn blijven bestaan. Deze brieven beschrijven daarom slechts 
de nieuwe ontwikkelingen, zoals die ook zijn neergelegd in de min of meer officiële 
kerkgeschiedschrijving.


Terwijl dus met name "Thyatire" en "Sardis" naast elkaar blijven voortbestaan, begint ca. 
1750 de periode van Filadelfia. De naam betekent: "broederlijke liefde" en is daarom een 
passend symbool voor het ware Christen-zijn. "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de 
dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben" (1 Johannes 3:14). Deze periode 
wordt gekenmerkt door de activiteiten van hen, die zonder de formele ondersteuning van 
een kerkelijk instituut zich bezighielden met de bestudering en verkondiging van het Woord 
van God. "Gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend." (Openbaring 
3:8, 10) De "geopende deur" (vs.8) wijst op de wereldwijde zendingsactiviteiten van 
"broeders" die niet primair het Christendom predikten, maar Christus. Bovendien is het de 
periode van de herontdekking van de letterlijke betekenis van de profetieën aangaande de 
wederkomst van Christus om alsnog Zijn Koninkrijk op aarde te openbaren. Over Filadelfia 
in deze brief geen enkel negatief woord!


"Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen" (Openbaring 3:10). Zomin als de "verdrukking" in 2:10 betrekking heeft op "de grote 
verdrukking", is dat het geval met deze "verzoeking", die niets anders lijkt te zijn dan de 
nieuwlichterij van de "hogere schriftkritiek", die meent te moeten aantonen dat heel de 
Bijbel slechts mensenwerk is: de vrucht van het menselijk godsbesef en godsbeleving en 
dat de Kerk niet het product is van de Bijbel, maar de Bijbel het product is van de "Kerk". 
Dit brengt ons bij de nog volgende fase van "Laodicea".


7. Brief aan Laodicea - Openbaring 3:14-22 

Kenmerkend voor deze fase, die begon in de 20-ste eeuw, is een openlijk oppervlakkig 
optimisme, dat geen aandacht wil schenken aan de geweldige waarschuwingen van de 
Bijbel tegen de afval; maar ook niet wil inzien dat er al duidelijke tekenen zijn van het 
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bestaan van die afval. Het is een geestelijk opgeblazen en zelfgenoegzaam Christendom, 
"rijk en verrijkt", maar zonder begrip van zijn armoede. Een heel bedenkelijk teken vinden 
we in vers 20. Christus staat buiten de deur. Zijn gezag wordt niet erkend. Natuurlijk zeggen 
zij dat niet. Maar waar het op aankomt is, dat zij zich niet aan Zijn Woord onderwerpen en 
geen besef hebben van hun behoefte aan hetgeen Hij alleen kan geven: het goud van de 
Goddelijke gerechtigheid, het witte kleed van de persoonlijke gerechtigheid en de zalving 
met de Geest. Maar Hij klopt nog: misschien zal nog iemand opendoen en die zal gevoed 
worden. Inderdaad hebben die uit Filadelfia de deur opengedaan (3:8) en voor hen opent Hij 
andere deuren. De grote massa van het Christendom weet echter niet dat zij "ellendig, 
jammerlijk, arm, blind en naakt zijn". Dat is juist zo verschrikkelijk, dat zij "niet weten". Zij 
noemen het tolerantie, maar het is onverschilligheid, desinteresse. Kenmerkend is het 
enerzijds niet aanvaarden van gezag en anderzijds het geloof in zichzelf.


Na de Brief aan Laodicea geeft de Openbaring geen enkele expliciete toespeling meer op 
de Gemeente of op de plaatselijke gemeenten. Er wordt wel gesproken over gelovigen in de 
hemel en op de aarde, over de verschrikkelijke verwoesting van Babylon, maar over de 
Gemeente van Christus geen woord. Voor wie het zien wil is er wel een treffende aanduiding 
van de "opname". "Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de 
eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, 
en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet" (Openbaring 4:1). Van dit ogenblik af 
verandert het punt van uitzicht van de ziener.


Johannes ziet nog wel de dingen op aarde, maar vanuit de hemelse heerlijkheid. Hij zelf, 
noch Christus bevinden zich meer "in het midden van de kandelaren".


Afdeling III - "hetgeen geschieden zal" - Openbaring 4:1-22:21 

Hoewel wij het begin van dit deel niet in jaren of maanden kunnen vaststellen, is het toch 
duidelijk te bepalen ten opzichte van de andere profetische perioden. 


Het begint met de Opname van de Gemeente (1 Thessalonicenzen 4:14-18; 1 Korinthe 
15:51; Openbaring 4:1). Dat "hetgeen" van Afdeling III pas kan beginnen na "hetgeen" van 
Afdeling II wordt nadrukkelijk bevestigd door Openbaring 1:19 en 4:1, waar gesproken 
wordt over: "hetgeen na dezen geschieden moet", d.w.z. na "hetgeen is", dus na de periode 
van de Gemeente. De grote fout van de z.g. "historische school" van uitleggers van de 
Openbaring ligt in het voorbijgaan aan deze herhaalde verklaring:


"hetgeen geschieden zal" (1:19) en

"hetgeen geschieden moet" (4:1). 


De zogeheten "historische school" beweert dat Openbaring 4-22 (of in elk geval 4-18) 
parallel loopt met Openbaring 2 en 3 en dus in wezen dezelfde tijdsperiode omspant. 
Vandaar de eindeloze verwarring in de boeken die de Openbaring willen verklaren. 
Misschien zijn er onder die uitleggers geen twee te vinden die dezelfde profetie in de 
Openbaring als de vervulling zien van een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis. 
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Blijkbaar zijn de meesten het wel eens over één ding, namelijk dat het pausdom de 
antichrist is. Maar ook dat is een dwaling, want de antichrist is geen systeem, maar een 
persoon. De werkelijke oorsprong van de "historische school" is feitelijk dat men zonder 
meer niet gelooft in een wederkomst van Christus om hier op aarde Zijn letterlijk Koninkrijk 
te openbaren en de Davidische troon te herstellen.


leder die het Oude Testament bestudeerde, wist dat de Messias zou komen. Hij wist dat de 
Messias zowel goddelijk als menselijk zou zijn. Hij wist dat de Messias verworpen en 
gedood zou worden en dat de Messias Israël zou herenigen en herstellen en een volmaakte 
samenleving zou scheppen op de aarde, die de profeten "Het Koninkrijk" noemden. Maar hij 
wist niet dat deze tegengestelde resultaten vervuld zouden worden in twee verschillende 
tijden. Zie 1 Petrus 1:11 en 12. Hij wist niet dat in de tussenliggende tijd de Gemeente van 
Eerstgeborenen zou worden verzameld en opgenomen. Zo min als hij kon weten dat Hosea 
in 9:1 bedoelde dat de Messias als Kind naar Egypte gebracht zou worden en weer zou 
terugkomen (Mattheüs 2:15).


Kort gezegd: deze belangrijke Afdeling III schetst in algemene trekken de gebeurtenissen 
die zullen volgen na de opname van de Gemeente en bevat ook een aantal voorzeggingen, 
die wellicht voor ons duister zijn, maar die volkomen begrijpelijk zullen worden voor het volk 
van God, dat de vervulling zal beleven.


DE STRUCTUUR VAN OPENBARING 

Op de volgende bladzijde volgt dan eerst een algeheel overzicht en indeling van het hele 
boek. Sectie 1A en 2A vormen een inleiding met betrekking tot Christus en de Gemeente en 
de verborgenheden van het Koninkrijk. Sectie 2B en 1B beschrijven Christus en Zijn 
geopenbaarde Koninkrijk.


Daartussen vinden wij twee parallelle uiteenzettingen, die dus eigenlijk naast elkaar moeten 
worden gelegd, op de wijze die Petrus ons voorhield.


Sectie 1, Christus 

1) Koningen en Priesters 

In Openbaring 1:5 en 6 vinden wij eerst Jezus Christus voorgesteld als "de Eerstgeborene 
uit de doden, verwijzend naar Zijn Koningschap en Hogepriesterschap onder het Nieuwe 
Verbond. Vervolgens, daaraan verbonden, wordt melding gemaakt van de Gemeente, 
eveneens gemaakt tot koningen en priesters onder het Nieuwe Verbond. Een en ander is 
hiervoor natuurlijk reeds besproken naar aanleiding van de nieuwtestamentische brieven. 
De Gemeente is een priesterlijk volk, een tempel, een huis Gods, gemeente van eerst-
geborenen, geroepen tot zoonstelling, gezet in de hemel, gezegend met elke geestelijke 
zegening in Christus in de hemel. Dat impliceert dat wij als Gemeente betrokken zullen zijn 
in de wederkomst van Christus, die wij voor dat doel dan ook "tegemoet" (1 Thessalonicen-
zen 4:17) zullen gaan. Zie ook de toelichting in 1 Korinthe 6:2, 3; 15:50-52.
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2) Dag des Heeren 

"Ik was in den Geest op den dag des Heeren" (Openbaring 1:10). Er is geen enkele reden 
om de hier in de grondtekst gebruikte formulering "des Heeren dag" een andere betekenis 
te geven. De uitdrukking verwijst niet naar de "zondag" van de christelijke traditie, maar 
naar de vele profetieēn betreffende dit onderwerp. De eigenlijke toepassing van het woord 
"dag" is die van "oordeel". Zoals in "voor de dag komen", "uitdagen", "rijksdag", op grond 
van het idee van "aan het licht brengen", "bestraffen" (Efeze 5:13). Zo kent de Schrift ook 
"dag Gods", "dag van Christus", "dag des mensen" (Lett. 1 Korinthe 4:3), etc.


Om te weten waar Johannes in de Geest was, en wat in essentie het onderwerp is van dit 
boek, geven wij hier een opsomming van Schriftplaatsen met betrekking tot de dag des 
Heeren. Lees vooral de volledige teksten en hun verband. Hieruit blijkt overigens, dat 
termen als "dag der wrake" of "dag des toorns" synoniemen zijn voor de dag des Heeren". 
Het betreft het oordeel dat de Heere, de Koning der koningen, over de gehele aardbodem 
zal brengen in Zijn komst in heerlijkheid (Handelingen 17:31).


Inleiding tot de dag des Heeren 

1A) Christus, de Koning	 Openb. 1

	 2A) Het verborgen Koninkrijk: de Gemeente


	 1-ste uiteenzetting 

3A) Christus & Gemeente; verheerlijkt rond de troon	 Openb. 4-5

	        4A) De 70-ste week van Daniël	 Openb. 6

	            5A) Na de 70-ste week: Verkondiging door 144.000	 

	                  en het resultaat

	                        De ontelbare schare	 Openb. 7

	                        6A) De 6 bazuinen	 Openb. 8-9


	                           7A) Terugblik m.b.t. de verborgenheid;

	                                  2 getuigen	 Openb. 10-11:14


	                        6AA) De 7-de bazuin	 Openb. 11:15-19	
	 

2e parallelle uiteenzetting 

3B) Christus & Gemeente; verheerlijkt rond de troon	 Openb. 12

	        4B) De 70-ste week van Daniël	 Openb. 12:16-18

	            5B) Na de 70-ste week: Verkondiging door 

	                  144.000 en het resultaat

	                             Het antichristelijke rijk	 Openb. 13-14

	                        6B) De 6 bazuinen	 Openb. 8-9

	                           7B Terugblik m.b.t. Babel; val van Babel	 Openb. 17-19:5
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Uitleiding van de dag des Heeren 

	 

	 2B) Geopenbaard Koninkrijk: De 1000 jaren	 Openb. 19:6-21:1	
1B) Jeruzalem, de stad van de Koning	 Openb. 21:2-22:5


Afsluiting	 	 Openb. 22:6-21


d.d.H. = de dag des Heeren


Jesaja 2:12	 	 d.d.H. tegen alle verhevene ... vernederd worden

Jesaja 13:6	 	 d.d.H. als een verwoesting van de Almachtige

Jesaja 13:9	 	 d.d.H. komt gruwelijk ... hittige toorn

Jesaja 13:13	 	 des Heeren ... dag Zijns hittigen toorns

Jesaja 34:8	 	 dag der wraak des Heeren

(Jesaja 61:2	 	 dag der wraak onzes Gods)

Jeremia 46:10	 	 d.d.H ... een dag der wrake

Klaagliederen 2:22	 dag des toorns des Heeren

Ezra 13:5	 	 in de strijd staan ten dage des Heeren

Ezra 30:3	 	 d.d.H. een wolkigen dag ... der heidenen tijd

(Ezra 39:8	 	 Heere, dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb)

Joël 1:15	 	 d.d.H. als een verwoesting van de Almachtige

Joël 2:1	 	 d.d.H. is nabij ... duisternis ... wolken

Joël 2:11	 	 d.d.H. is groot en zeer vreselijk

Joël 2:31	 	 eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt

Joël 3:14	 	 dorswagens ... dag des Heeren is nabij

Amos 5:18	 	 Wee dien, die d.d.H. begeren

Amos 5:18 	 	 d.d.H. zal duisternis wezen en geen licht

Amos 5:20 	 	 d.d.H. duisternis en geen licht ... donkerheid

Obadja:15	 	 d.d.H. nabij over al de heidenen ... vergelding

Zefanja 1:7	 	 d.d.H. is nabij

Zefanja 1:8	 	 dag van het slachtoffer des Heeren

Zefanja 1:14	 	 d.d.H. is nabij

Zefanja 1:14	 	 de stem van de d.d.H.

Zefanja 1:18	 	 dag der verbolgenheid des Heeren

Zefanja 2:2	 	 dag van de toorns des Heeren

Zefanja 2:3	 	 dag van de toorns des Heeren

Zacharia 14:1	 	 de dag komt den Heere, dat u roof zal ...

Zacharia 14:7	 	 dag die de Heere bekend zal zijn ...

Maleachi 4:5	 	 Elia, eer dat die grote en vreselijke d.d.H. komt

Handelingen 2:20 	 dag des Heeren

1 Thessalonicenzen 5:2 	 d.d.H. komt als een dief in de nacht
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2 Thessalonicenzen 2:2 	 alsof d.d.H. aanwezig ware

2 Petrus 3:10 	 	 d.d.H. komt als een dief in de nacht

Openbaring 1:10	 in de Geest op de dag des Heeren.

(Openbaring 6:17	 de grote dag Zijns toorns)


Sectie 2A, het Verborgen Koninkrijk: De Gemeente, Openbaring 2 en 3 

In Efeze 3:5 leest de Statenvertaling (op grond van de Textus Receptus) abusievelijk 
"gemeenschap ("koinonia") der verborgenheid", waar dat had moeten zijn "bedeling 
("oikonomia") der verborgenheid". 


Het vers is een nadere toelichting op Efeze 3:2 en 3, waar de "bedeling der genade Gods" 
als "verborgenheid" wordt geïntroduceerd. De huidige bedeling (sinds de opstanding van 
Christus en voorafgaande aan Zijn wederkomst) wordt gekenmerkt door de heerschappij 
der genade, en was in de oudtestamentische Schriften niet geopenbaard, maar verborgen.


Het begrip "verborgenheid" is daarom reeds in het Oude Testament de (nog bedekte) 
verwijzing naar de tegenwoordige tijd tussen "het lijden ... op Christus ... en de heerlijkheid 
daarna" (1 Petrus 1:12). Deze 2 hoofdstukken over de kerkgeschiedenis komen dan ook in 
bedekte (symbolische) vorm en worden o.a. ingeleid door: "De verborgenheid ..."  
(Openbaring 1:20). De brieven zelf zijn hierboven reeds besproken.


1. Uiteenzetting, hoofdstuk 4 t/m 11 

Sectie 3A, Christus en de Gemeente verheerlijkt rond de troon, Openbaring 4, 5 

Het eerste vers van hoofdstuk 4 is een zinnebeeldige aanduiding van de opname van de 
Gemeente. De hemel gaat open en de bazuin klinkt. Vergelijk dit met de bazuin in  
1 Thessalonicenzen 4:16 en in 1 Korinthe 15:52.


Maar wat de visioenen van Johannes op Patmos betreft, duidt dit vers aan dat hij tot een 
hoger uitzichtpunt wordt geroepen. Hij ervaart iets dergelijks als Paulus in 2 Korinthe 
12:1-4. Tot nu toe heeft hij met Christus verkeerd te midden van de gemeenten, maar nu 
wordt hij geroepen tot een hoger standpunt. Van nu af kijkt hij van boven naar beneden.


"Troon van de Heere God" - "Vierentwintig tronen" - "Vierentwintig ouderlingen'".


Dit is een symbolisch voorstelling van de Gemeente in heerlijkheid. Het aantal wijst op 
priesterschap, zoals in de tijd van de tempeldienst (1 Kronieken 24:4; 25:31; Lukas 1:5) en 
de tronen wijzen op koningschap.


Deze twee onderscheidingen van priesterschap en koningschap vinden wij alleen verenigd 
in de Gemeente (1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6; 5:10). Wij zien dus in die ouderlingen of 
eerstelingen symbolisch de Gemeente rond de troon als Lichaam van Christus.


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 568 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

De vier levende wezens ("dieren") zijn identiek met de cherubs en serafs van het Oude 
Testament. Zij geven uitdrukking aan de hoedanigheden en daarmee de heerlijkheid van 
Christus. Daarom worden zij op het verzoendeksel genoemd "cherubijnen der heerlijk-
heid" (Hebreeën 9:5) en in Ezra 1 en Ezra 10 maken zij deel uit van het visioen van "de 
heerlijkheid des Heeren". Zij hebben de hoedanigheden van:


een leeuw 	 als uitdrukking van koningschap, weergegeven door Mattheüs;

een kalf	 als uitdrukking van knechtschap, weergegeven door Markus;

een mens	 als uitdrukking van mensheid, weergegeven door Lukas;

een arend	 als uitdrukking van godheid, weergegeven door Johannes.


(Deze vier hoedanigheden drukken zich eveneens uit in de kleuren van de tabernakel,

achtereenvolgens: hemelsblauw, purper, scharlaken, en wit.)


De zevenmaal verzegelde "boekrol" wordt verklaard door wat er gebeurt na de opening van 
de zegels. Het verbreken van de zegels heeft het losbarsten van de twee reeksen van 
verschrikkelijke oordelen tot gevolg. De oordelen der zeven bazuinen komen immers 
voort uit het verbreken van het zevende zegel (8:1, 2).


Wij mogen dus wel zeggen dat de boekrol het bevel van God bevatte voor het begin van de 
oordelen, die de openbaring van Zijn Koninkrijk moeten voorbereiden. Dit "gezicht" in 5:1-7 
is dan ook hetzelfde als het visioen van Daniël in Daniël 7:13, 14. De Zoon des Mensen van 
Daniël 7:13, Die "kwam met de wolken des hemels", is Niemand anders dan "de Leeuw, Die 
uit den stam van Juda is, de Wortel Davids", die Johannes zag als "een Lam, staande als 
geslacht" (Openbaring 5:5, 6).


Voor zover het Juda betreft, geeft dit tafereel het begin aan van de reeks louterings-
oordelen, die volgens de oudtestamentische profetie moeten voorafgaan aan de bekering 
van Juda/Israël. Zie bijv. Jesaja 1:24-27; 26:8, 9; Maleachi 4:1, 2; Zefanja 1:14-18 en in het 
algemeen al die teksten die spreken over de "Dag des Heeren".


Sectie 4A, de 70-ste week van Daniël, Openbaring 6 

Wellicht herinnert u zich dat de chronologie van het volk van Daniël en van Jeruzalem werd 
afgebroken naar aanleiding van de verwerping van de Messias. De 70-ste week uit de 
profetie van Daniel 9 moet dus alsnog passeren, leidend tot enerzijds de verwoesting van 
land en stad, maar anderzijds tot de officiële bekering van het Joodse overblijfsel in 
Jeruzalem. Deze 7 jaren zouden volgens o.a. Daniël 9:27 zijn verdeeld in twee gelijke 
helften. 


De eerste helft begint met een verbond tussen "de velen" van de Joodse staat en stad met 
"een vorst die komen zal", waarna "in de helft der week" sprake is van een "gruwelijke 
vleugel" of "gruwel der verwoesting" in Jeruzalem (Mattheüs 24:15), hetgeen gedurende de 
resterende 42 maanden (3,5 jaar) leidt tot de totale ondergang van stad en staat. Deze 
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periode wordt genoemd de "grote verdrukking" in Mattheüs 24:21, rechtstreeks ontleend 
aan Daniël 12:1.


Het mag geen probleem zijn om in de opening van de zegels in Openbaring 6 de 70-ste 
week van Daniël te herkennen. Maar bedenk daarbij dat dit alles nog niet handelt over de 
volkeren der aarde, maar uitsluitend over het Joodse volk rondom Jeruzalem: "uw volk en 
uw heilige stad" uit Daniël 9:24.


De ruiter op het witte paard met een boog, maar zonder pijlen, is de uitdrukking van de 
vrede in de eerste 3,5 jaren. Deze vrede is blijkbaar het resultaat van het verbond tussen de 
"vorst die komen zal" en "de velen". Maar "wanneer zij zullen zeggen: Het is Vrede, en 
zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een 
bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden" (1 Thessalonicenzen 5:3). En dat 
wordt uitgebeeld in de volgende drie zegels:


De ruiter op het rode paard had een zwaard en nam de vrede weg. Er breekt oorlog uit. De 
ruiter op het zwarte paard staat voor hongersnood, die dikwijls het gevolg is van oorlog, en 
de ruiter op het vale paard wordt in vers 8 geïdentificeerd als de dood.


Onder het 5e zegel zien wij degenen die in deze periode gedood waren om hun getuigenis, 
en dus onder het symbool van hun dienst: het altaar. Zij bidden om recht en vergelding. Zij 
moeten echter nog geduld oefenen en wachten op nog meer martelaren uit de tijd ook ná 
de 70-ste week van Daniël. Wij komen ze later weer tegen in Openbaring 20:4 bij de 
definitieve aanvang van de 1000 jaren.


Onder het 6e zegel worden wij bepaald bij een uit de profetieën bekend teken: De 
verduistering van zon, maan en sterren. Dit teken markeert het einde van de 70-ste 
week van Daniël en daarmee: 

1. het einde van "de verdrukking van die (1260) dagen"

2. de verschijning van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels

3. het begin van de dag des Heeren

4. het einde van "de tijden der heidenen"


Dit blijkt uit een eenvoudige vergelijking van enige markante Schriftplaatsen:


Ten eerste: "En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, 
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de 
krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het 
teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen 
den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en 
heerlijkheid" (Mattheüs 24:29, 30; zie ook Markus 13:24, 25; Lukas 21:25-27).


Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 570 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

Ten tweede: "De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die 
grote en vreselijke dag des Heeren komt. En het zal geschieden, al wie den Naam des 
Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal 
ontkoming zijn.


Ten derde: "Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der 
heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en 
op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven 
groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting 
der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen 
bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met 
grote kracht en heerlijkheid."


Bestudeer bovenstaande verzen nauwkeurig: Dit teken van de verduistering van de hemel 
markeert weliswaar het einde van de 70 weken van Daniël en daarmee de eerste 
verschijning van de Messias in heerlijkheid, maar tegelijkertijd is Jeruzalem (dat nu door 
niemand meer wordt vertreden) verwoest en een gelovig overblijfsel is gevlucht naar Azal     
(= "gereserveerd") in de woestijn volgens Zacharia 14. En bovendien begint dan "de dag 
des Heeren" met alle oordelen en benauwdheid die daarmee gepaard gaan. En dat is 
precies wat wij onder dit 6e zegel tenslotte vinden aangekondigd: "De grote dag Zijns 
toorns is gekomen, en wie kan bestaan?"


Als u alle Schriftplaatsen waar "de dag des Heeren" wordt genoemd hebt bestudeerd, dan 
weet u dat "dag Zijns toorns" daarvoor een van de synoniemen is. Maar voordat die 
rampspoed onder de thans volgende 7 bazuinen wordt besproken, wordt de meer positieve 
kant van het vervolg geschilderd.


Sectie 5A, ná de 70-ste week:  
  De 144.000 verzegelden en de ontelbare schare - Openbaring 7 

Voordat de geschiedenis verder gaat is er blijkbaar enig uitstel (vs.1-3). Bedenk dat na de 
voltooiing van de 70-ste week weliswaar het Joodse volk officieel tot bekering is gekomen, 
maar dat is bepaald nog niet "heel Israël" (Romeinen 11:26; Ezra 37:15 e.v.; Jesaja 11:12, 
13). Er volgt dus een tijd waarin het Evangelie moet worden gebracht naar ook de andere 
stammen van Israël, om vervolgens uit elk van 12 stammen van Israël 12.000 "dienst-
knechten van God" aan te stellen en te verzegelen. Dat betreft dus niet 144.000 Joden, 
maar 144.000 Israëlieten. Dat volk was oorspronkelijk immers uitverkoren tot Priesterlijk en 
Koninklijk volk "om te verkondigen"! In de praktijk kan dit onmogelijk plaats vinden tijdens 
de 70-ste week met daarin de verdrukking van 1260 dagen, daar Juda nog niet eens 
bekeerd is, laat staan de andere stammen van Israël. En dus gebeurt dit ná de 70-ste week, 
maar uiteraard nog vóór het binden van de satan en daarmee de aanvang van de 1000 jaren 
uit Openbaring 20. Dat dit gebeurt binnen de tijd van één generatie (geslacht) hebt u 
waarschijnlijk reeds gelezen in Mattheüs 24:33, 34.
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In het tweede deel van hoofdstuk 7 zien wij het resultaat van de prediking der 144.000. Het 
Evangelie (van het Koninkrijk) is blijkbaar gepredikt aan "alle natie, en geslachten, en 
volken, en talen" (7:9).


Wij twijfelen niet dat dit een grote menigte is, maar de betekenis van "tellen" is, evenals die 
van "meten" en "wegen" die van eigendomsbepaling. Toen David het volk Israël liet tellen 
maakte hij het tot zijn bezit, hetgeen hem zwaar werd aangerekend. Dat deze "grote schare" 
door niemand kan worden geteld, betekent dat die niemand toebehoort. Zij "zijn het, die uit 
de grote verdrukking komen" (7:14) en door geloof deelhebben aan de rechtvaardigheid van 
Christus, uitgebeeld in "lange witte klederen". Het is de vervulling van Jesaja 26:9: 
"Wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid." Zij 
hebben blijkbaar de oordelen van de verdrukking en de onderdrukking van het antichris-
telijke rijk overleefd. Het hoofdstuk eindigt met "God zal alle tranen van hun ogen afwissen" 
en brengt ons daarmee in het volledig geopenbaarde Koninkrijk (Openbaring 21:4).


Wat begon met een bekeerd Joods volk leidt dus tot deze grote schare, die het Koninkrijk 
van Christus zal binnengaan.


"Alzo zegt de Heere der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit 
allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, 
zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is" (Zacharia 
8:23).


Sectie 6A, de 6 bazuinen, Openbaring 8 en 9 

Nu volgt dan het "negatieve" vervolg op hoofdstuk 6 met betrekking tot "de grote dag Zijns 
toorns", of gewoon "de dag des Heeren". Door het openen van het zevende zegel 
verschijnen 7 engelen met 7 bazuinen, voorstellend 7 fasen van oordelen van God over de 
volkerenwereld. De laatste 3 worden tevens aangeduid als 3 weeën.


Nauwkeurige studie leidt tot de vaststelling dat deze reeks van 7 bazuinen begint min of 
meer direct na de 70-ste week van Daniël en eindigt bij de volledige openbaring van 
Christus' Koninkrijk in 11:17: "Gij hebt ... als Koning geheerst" wil zeggen "Gij hebt het 
Koningschap aanvaard" (Zie vert. N.B.G.).


De reeks oordelen betreft achtereenvolgens: 1) de aarde, 2) de zee, 3) de rivieren,  
4) de zon, 5) de afgrond, 6) de Eufraat, 7) de hemel.


Deze oordelen betreffen in het algemeen de toestand in de wereld als zodanig: natuur en 
milieu in alle opzichten. De toestand van de volkeren en van politiek en religie wordt pas 
later besproken.
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Sectie 7A terugblik m.b.t. de verborgenheid, Openbaring 10 tot 11:14 

Misschien zou men dit een onderbreking in de chronologie van Openbaring kunnen 
noemen. Maar zoals 8:1 op natuurlijke wijze teruggrijpt op 6:17, zo grijpt 10:1 eigenlijk terug 
op de opstanding van Christus en de bedeling der verborgenheid. Dit visioen van de eerste 
verzen van hoofdstuk 10 komt overeen met Daniël 10 en is een uitbeelding van de 
opgestane Christus. De niet genoteerde 7 donderslagen komen overeen met de 7 
verborgenheden van de 7 gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3 en overlappen dus onze 
tegenwoordige bedeling. Nu wordt in 10:6 meegedeeld dat er geen tijd ("kairos") meer zou 
zijn. De meer verklarende vertaling van het N.B.G. geeft hier het woord "uitstel". En dat is 
inderdaad de strekking van de tekst.


Tijdens de "verborgenheid" is de openbaring van het Koninkrijk als het ware uitgesteld. 
Maar als de zevende engel zal bazuinen, dan zal het Koninkrijk definitief openbaar worden, 
zoals inderdaad beschreven in 11:15-19. Maar dat heeft dan nog heel wat voeten in aarde, 
met betrekking tot de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk aan alle volken 
(10:9-11).


Wanneer wij niet vergeten zijn waar Johannes zich bevond, begrijpen wij dat de tempel en 
de voorhof uit de eerste verzen van hoofdstuk 11 typen zijn. Men zou niet de conclusie 
trekken dat er vóór de ondergang van Babel en het antichristelijke rijk reeds een tempel zou 
zijn. Het meten van de tempel is de voltooiing van de tempel (denk ook aan het tellen in 7:9) 
als uitbeelding van de Gemeente uit de bedeling der verborgenheid. Die verborgenheid zou 
immers vervuld worden? (10:7). Het meten van de tempel is dus de uitbeelding van de 
opname van de Gemeente. Daarna zou het werk Gods moeten worden voortgezet aan 
Jeruzalem (70-ste week van Daniël), dat hier, zoals vermeld, wordt uitgebeeld door de 
voorhof. Jeruzalem wordt hier aangeduid als "de heilige stad", hetgeen ons ogenblikkelijk 
verwijst naar Daniël 9:24.


De eenvoudige kwestie is dat door de opname van de Gemeente alle gelovigen van de 
aarde zijn verdwenen, zodat er behoefte bestaat aan de komst van 2 of 3 andere getuigen 
(Deuteronomium 19:15), die hun werk dan zouden moeten beginnen in Jeruzalem. En dat is 
precies wat wij lezen!


Hun identiteit wordt bepaald door hun genoemde kenmerken in vers 6. Zonder ook maar de 
geringste discussie zijn zij te identificeren als Elia en Mozes. Zij beiden zullen hun loopbaan 
alsnog vervolgen. Zij beiden worden in de Samaritaanse en Joodse traditie ook verwacht. 
Zij zijn de bewaarders en predikers ad interim van het Woord van God, in de tijd vanaf de 
opname van de Gemeente tot het midden van de 70-ste week. Dat komt ook overeen met 
wat verder wordt vermeld:


De duur van hun optreden is 42 maanden, zijnde 1260 dagen. Daarna zullen zij worden 
gedood, samenvallend met de "gruwelijke vleugel" of wel de "gruwel der verwoesting" in 
het midden der 70-ste week, zoals hiervoor vermeld.
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Vervolgens worden zij demonstratief ten hemel opgenomen zoals eens de Heer Zelf. Dit 
gaat weliswaar gepaard met een aardbeving, maar het is nog niet de definitieve val van 
Jeruzalem. Wel is er sprake van een (gelovig) overblijfsel, kennelijk als resultaat van de 
prediking van deze twee getuigen (11:13). Vergelijk de 144.000 en de ontelbare schare van 
ná de 70-ste week.


De zin van hoofdstuk 10 en 11 is dat daarin wordt verklaard hoe een doorgaande 
geschiedenis van Evangelieprediking de weg bereidt voor de openbaring van wat verborgen 
was: Christus en Zijn Koninkrijk.


Sectie 6AA, de 7e bazuin -  Openbaring 11:14-19 

Het moet duidelijk zijn dat vers 14 de inleiding is van de volgende perikoop: de zevende 
bazuin en de plechtige verklaring: "De Koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren 
en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid." Houd vooral in 
gedachten dat het Koninkrijk van Christus niet 1000 jaren duurt, maar eeuwig is en officieel 
reeds begonnen bij Zijn opstanding en verhoging.


Tot hier hadden wij een tamelijk chronologische uiteenzetting over deze periode, maar vanaf 
hoofdstuk 12 volgt parallel hieraan nog zo'n verhandeling.


2e (parallelle) uiteenzetting, hoofdstuk 12 t/m 19:5 - Parallel aan hoofdstuk 4 t/m11  
Sectie 3B, Christus en de Gemeente verheerlijkt rond de troon, Openbaring 12:1-5 
Parallel aan 3A, hoofdstuk 4 en 5 

Dit "teken" (vs. 1) beschrijft op symbolische wijze de geboorte en opname van de 
Gemeente. De vrouw, bekleed met zon, maan en sterren en een kroon is in elk geval sinds 
de droom van Jozef (Genesis 37:9, 10) een beeld van Israël. De 12 sterren duiden op 12 
stammen en dus niet slechts op het Joodse volk!


De draak, zie vers 9, is primair de satan persoonlijk, maar de 7 hoofden, de 10 hoornen en 
de 7 "diademen" zijn de uitdrukking van zijn heerschappij over de diverse wereldrijken uit 
de loop der geschiedenis, culminerend in het hierna nog te beschrijven toekomende 
antichristelijke rijk van Babel. Terwijl deze partijen tegenover elkaar staan wordt niettemin 
geboren "een mannelijke Zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en 
haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon" (vs.5).


Dat Christus de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede wordt in Psalm 2:9 expliciet 
gezegd. En dat de Gemeente als Christus' Lichaam daar deel aan zou hebben wordt even 
expliciet gezegd in Openbaring 3:26 en 27. De Gemeente deelt immers in het koningschap 
en priesterschap van Christus! Lees ook Lukas 22:29 en 30.


Het woord "wegrukken" ("harpazo") wordt trouwens ook gebruikt in 1 Thessalonicenzen 
4:17, vertaald met "opnemen", waaraan wij onze uitdrukking "opname der Gemeente" 
danken. In 2 Korinthe 12:2 en 4 is het vertaald met "'optrekken" (ten hemel).
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N.B. Het idee dat de Gemeente een bruid is, die zichzelf moet toebereiden voor de 
komst van de Bruidegom is niet alleen on-Bijbels en de ontkenning van de reeds 
bestaande gemeenschap tussen Christus en de Gemeente, maar zij maakt het in de 
praktijk onmogelijk om de Gemeente te zien als "volkomen man" (Efeze 4:13), 
namelijk als het Lichaam van de Bruidegom. De Gemeente als bruid is een 
voortvloeisel uit de wijdverbreide gedachte dat de Gemeente de plaats van Israël 
heeft ingenomen.


Sectie 4B, de 70-ste week van Daniël, Openbaring 12:6-18  
Parallel aan 4A, hoofdstuk 6 

Dit deel is de voortzetting van het voorgaande, nadat de Gemeente is opgenomen ten 
hemel. Het brengt ons inderdaad in de 70-ste week van Daniël, zoals blijkt uit de 1260 
dagen van vers 6; de 3,5 tijd uit vers 14 en de 42 maanden uit 13:5. 1260 dagen = 42 
maanden = 3,5 jaar! De volledige lijst van Schriftplaatsen is als volgt:


Daniël 7:25		 tijd, tijden, halve tijd

Daniël 12:7		 tijd, tijden, halve tijd

Openbaring 11:2	 42 maanden

Openbaring 11:3	 1260 dagen

Openbaring 12:6	 1260 dagen

Openbaring 12:14	 tijd, tijden, halve tijd

Openbaring 13:5	 42 maanden


Daarnaast vermelden wij nog Lukas 4:25 en Jakobus 5:17 vanwege de verwijzing naar de   
3 jaren en 6 maanden in de geschiedenis van Elia, zoals aangehaald in Openbaring 11:6.


De vrouw en haar plaats 

De vrouw, het overblijfsel van Israël, voor zover gelovend in het woord der profeten, vlucht 
naar een gereserveerde plaats "haar van God bereid" in de woestijn. Bestudeer daarvoor 
Deuteronomium 30:3; Ezra 20:35; Jeremia 31:2.


In Zacharia 14:5 heet deze locatie "Azal", met de betekenis van "reserveren, achterhouden". 
Dat deze plaats Petra/Selah/Bozra is, in het gebied van Edom/Ezau, valt buiten het bestek 
van deze inleiding, zoals ook een beschrijving van de locatie. Maar zie bijv. Jesaja 16:1; 
63:1; Habakuk 3:3; Micha 2:12. Ook andere topografische namen worden gebruikt: Theman, 
Hor, Paran, Seïr.


Uit Mattheüs 24:15-21 blijkt dat het midden van de 70%e week de laatste mogelijkheid is 
om te vluchten uit Jeruzalem en Judea. Dat betekent dat de gelovigen uit Israël de 
gelegenheid hebben om te vluchten naar deze plaats gedurende de eerste helft, om 
vervolgens bewaard en verzorgd te worden gedurende de 1260 dagen van vers 6, zijnde de 
tweede helft der 70-ste week. Vers 14 leert hetzelfde als vers 6 en spreekt over "haar 
plaats" en gebruikt een andere tijdsduur-aanduiding: tijd, dubbele tijd, halve tijd, zijnde 3,5 
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jaar van 360 dagen. De uitdrukkingen zijn natuurlijk ontleend aan Daniël. De arends-
vleugelen hebben een precedent in Exodus 19:4 (Jesaja 40:31). Volgens vers 17 bevinden 
zich ook gelovigen of althans gelovige Israëlieten elders in de wereld.


De draak 

De draak heet hier ook "de grote draak... namelijk de oude slang, welke genaamd wordt 
duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt". Het is van groot belang het onderscheid 
te kennen tussen de morele "val" (zondeval) van satan enerzijds en zijn vernedering uit de 
hemel anderzijds. Het eerste ligt in een ver verleden, het laatste zal gebeuren ter 
gelegenheid van het wegrukken van de mannelijke Zoon tot de troon van God. Kortom, de 
opname van de Gemeente van koningen en priesters ten hemel laat daar geen ruimte meer 
voor de satan en zijn engelen, die tot die tijd beschreven worden als "de geestelijke 
boosheden in de lucht" (letterlijk: het hemelse). De "god dezer eeuw" (2 Korinthe 4:4) zal 
dan met zijn engelen uit de hemel ter aarde worden geworpen (Openbaring 12:9 en 13). 
Daarmee is dan alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen (Efeze 1:10).


Deze fysieke vernedering van de satan naar de aarde en later naar het dodenrijk werd reeds 
voorzien door Jesaja (Jesaja 14:9-20) en Jezus (Lukas 10:18). Dat sinds de opstanding van 
Christus zijn macht beperkt is geworden vinden wij in Johannes 12:31; 16:11; Hebreeën 
2:14; 1 Johannes 3:8. Dat engelen op aarde kunnen verschijnen als mannen moge bekend 
zijn uit het Oude Testament. Maar in dit geval is er voor hen geen weg terug!


Vanaf de opname der Gemeente en het daarmee samenhangende begin van de  
70-ste week zijn de satan en zijn engelen dus niet langer hemelbewoners, 
maar aardbewoners. 

Michaël en Zijn engelen 

Als de vrouw een voorstelling is van Israël, en de mannelijke zoon een voorstelling is van de 
Gemeente, en de draak een voorstelling is van de satan, waarvan is Michaël en zijn engelen 
dan een voorstelling? Zijn naam betekent: "Wie is als God?" Dat zou reeds voldoende 
moeten zijn.


Van Michaël moeten wij weten dat hij de Enige is die ooit Aartsengel (Archangel) wordt 
genoemd (Judas:9). Hij is dus de "eerste Engel". En daarvan is er slechts één! Hieronder 
volgen de Schriftplaatsen waarin de naam Michaël of het woord "aartsengel" voorkomt.


Daniël 10:13 - "en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen"


Daniël  10:21 - "die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaël."


Daniël 12:1 - "te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws 
volks staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat 
er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden."
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1 Thessalonicenzen 4:16 - "de Heere Zelf zal... met de stem des archangels, nederdalen van 
den hemel."


Judas:9 - "Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het 
lichaam van Mozes ... zeide: De Heere bestraffe u!"


Openbaring 12:7 - En er werd krijg in den hemel; Michaël en zijn engelen krijgden tegen den 
draak, en de draak krijgde [ook] en zijn engelen."


Meer meldt de Bijbel niet over Michaël of de Aartsengel. Uit vergelijking van deze verzen 
blijkt:


1. Michaël is als God

2. Michaël staat als Engel aan het hoofd van alle engelen

3. Michaël is Vorst van Israël en meer in het bijzonder van Juda

4. Michaël had het lichaam van Mozes nog nodig

5. Michaël is betrokken bij de opname van de Gemeente

6. Michaël en zijn engelen overwinnen de draak en werpen hem uit de hemel

7. Michaël en zijn engelen bewerkstelligen de verlossing van Juda/Israël


De conclusie is, dat Michaël en Zijn engelen reeds in het Oude Testament fungeren als 
"verborgen" voorstellingen van Christus en de Gemeente. Bestudeer nauwkeurig alle 
genoemde Schriftplaatsen in hun context, en er blijkt geen andere gevolgtrekking mogelijk. 
Het is ook de enige verklaring voor "zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, 
en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood 
toe" (Openbaring 12:11).


De strijd in de hemel 

De "krijg in de hemel" (12:7) ontstond overigens niet bij de opname van de Gemeente, maar 
werd bij die gelegenheid beslecht.


De strijd zelf wordt gevoerd zo lang de Gemeente reeds bestond. Het volstaat om Paulus te 
citeren: "Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelijke boosheden in de lucht" (d.i. in het hemelse) (Efeze 6:12).


Sectie 5B, ná de 70-ste week  
De 144.000 verzegelden en het antichristelijke rijk, Openbaring 13 en 14  
Parallel aan 5A, hoofdstuk 7 

Het eerste beest 

Het eerste beest (vs.1-7) is de uitdrukking van wat wij gemakshalve noemen het 
antichristelijke rijk. Dat is het wereldrijk dat op aarde zal ontstaan na, en op grond van, de 
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nederwerping op aarde van de satan. Deze soort symboliek kennen wij uit Daniël 7. Ook 
daar kwamen de dieren (rijken) uit de zee als uitbeelding van de volkeren. En ook daar loopt 
het uit op 10 hoornen als uitbeelding van koningen of koninkrijken. Een en ander komt 
natuurlijk overeen met het grote beeld uit de droom van Nebukadnezar in Daniël 2.


Let erop, dat dit rijk kenmerken vertoont van voorgaande wereldrijken, maar niet van Rome! 
Het heeft voeten als van een beer, verwijzend naar het Medo-Perzische rijk; het heeft de 
muil als van een leeuw, verwijzend naar het daaraan voorafgaande Babylonische rijk; maar 
het ís een luipaard (pardel), verwijzend naar het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de 
Grote.


Hiermee is ineens verklaard waarom in Daniël 8 de sprong gemaakt wordt van Antiochus 
Epiphanes naar het antichristelijk rijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Dit 
laatste wereldrijk is "een pardel gelijk" en dus in hoge mate een herleving van het oude 
"Griekse" rijk van Alexander. Dit rijk strekte zich uit van de Bosporus tot het tegenwoordige 
Afghanistan en van de Kaukasus tot en met Egypte. Dit gebied wordt heden bewoond door 
Arabische volkeren met als religie de Islam, en omvat circa 10 min of meer onafhankelijke 
staten. En het was inderdaad reeds Alexander, die een verruïneerd Babel herbouwde tot de 
hoofdstad van zijn rijk, alvorens hij plotseling overleed. 


De reeks van 7 hoofden (vs.1) is de voorstelling van de achtereenvolgende rijken:


1) Egypte

2) Assyrië

3) Babel

4) Medo-Perzië

5) Grieks-Macedonisch

6) Rome

7) de federatie van 10 staten


Het herstel van een der hoofden in vs.3 betreft dan ook dit rijk van Alexander met een 
herbouwd Babel als hoofdstad. 

De mond die grote dingen spreekt (vs.5) identificeert deze machthebber o.a. met die uit 
Daniël 7:8. Hij "doet" en gaat zijn gang gedurende 42 maanden, zijnde de eerste helft van 
de 70-ste week, maar vanaf vs.6 richt hij zich rechtstreeks tegen God en doet hij "de 
heiligen krijg aan" (vs.7). Vergelijk dit vers met Daniël 7:25. Dit brengt ons in de 2e helft van 
de 70-ste week, die in dat vers in Daniël wordt aangeduid als "een tijd, een dubbele tijd en 
een halve tijd". Pas daarna - in Openbaring 13:7b - krijgt hij macht "over alle geslacht, en 
taal, en volk". Dat is dus: ná de 70-ste week en vóór de 1000 jaren.
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Deze machthebber uit de volkerenzee is afstammeling van de Bijbelse geslachtslijn   
Ezau - Amalek - Agag - Haman. Bestudeer vooral Exodus 17:14, 16; Numeri 24:20; 
Deuteronomium 25:17-19.


Het tweede beest, antichrist 

Dit beest komt uit de aarde, niet noodzakelijk als tegenstelling tot de zee uit vers 1, maar 
als tegenstelling tot de hemel uit hoofdstuk 12. Hij spreekt als de draak (vs.11) want hij ís de 
draak! Hij is niemand anders dan "de baarlijke (lichamelijke) duivel", in zijn inmiddels aardse 
gedaante. In de beschrijving is hij degene, die "maakt, dat de aarde, en die daarin wonen 
het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was". En hij "verleidt (vgl. 12:9 
de verleider) degenen, die op de aarde wonen" om het eerste beest te aanbidden via de 
oprichting van een beeld. Over het eerste beest lazen wij reeds "de draak gaf hem zijn 
kracht en zijn troon en grote macht" (vs.2) en "zij aanbaden de draak, die het beest macht 
gegeven had".


Hij is niet de officiële koning of machthebber van dit rijk, maar degene die zorgt voor een 
leer, een ideologie, een filosofie, een religie, die nodig is om te komen tot zo'n wereldrijk. En 
daarin herkennen wij de duivel, die de eeuwen door reeds de inspirator was tot het 
oprichten van een wereldrijk over alle volken buiten God om! Dat is kenmerkend voor Babel. 
Dat wist Alexander en de duivel weet dat ook.


Het is nu hoog tijd om iets anders vast te stellen: Het Bijbelse woord antichrist wordt 
allerwegen misbruikt. En hoe lastig dat ook voor ons is, wij moeten zoveel als mogelijk terug 
naar het Bijbelse gebruik, dat uitsluitend te vinden is in de eerste twee brieven van 
Johannes. Daar is hij de leugenaar, die ontkent dat Jezus als Zoon van God de Christus is 
(1 Johannes 2:22), en wordt hij gerekend tot de valse profeten (1 Johannes 4:1).


Teruggekoppeld naar 1 Johannes 2:18 is dé antichrist dus dé valse profeet, die daarom ook 
zo wordt genoemd in Openbaring 19:20 en 20:10. Niet een koning, maar een profeet! Hier in 
Openbaring 13 is het eerste beest de koning en het tweede beest de valse profeet, zijnde 
de satan in zijn aardse verschijningsvorm na zijn nederwerping uit de hemel! En samen 
beheren zij dit "antichristelijke rijk". Bestudeer nauwkeurig de aangehaalde Schriftplaatsen!


Overigens betekent "anti" niet "tegen", maar "in plaats van". Antichrist is niet slechts tegen 
Christus, maar stelt zichzelf in de plaats van Christus. En ook hierin herkennen wij 
ogenblikkelijk de satan.


De oprichting van een beeld, dat men verplicht moet aanbidden, is ontleend aan de droom 
van Nebukadnezar, maar meer nog aan het daaropvolgende hoofdstuk (Daniël 3) en Daniël 
6. Wij moeten ook vaststellen dat een dergelijk beeld als "gruwelijke vleugel" of als "gruwel 
der verwoesting" zal worden opgesteld in Jeruzalem in het midden van de 70-ste week, 
leidend tot de val van Jeruzalem en de Joodse staat. Maar pas ná de val van Jeruzalem zal 
de satan/antichrist zijn rijk oprichten met Babel als hoofdstad, alwaar opnieuw en alsnog 
zo'n gruwel zal worden geplaatst.
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666 

Met de talloze speculaties rondom het getal 666 zou men een boek kunnen vullen, maar wij 
laten dat liever achterwege. Niettemin past de hier gegeven beschrijving van de antichrist, 
als de komende wereldleraar, uitstekend op een bepaalde stroming binnen de Islam, waar 
men de Imam Mahdi binnenkort verwacht, maar ook binnen het boeddhisme met zijn 
verwachting van de komst van boeddha Maytreia. Deze naam wordt in Hebreeuwse letters/
cijfers gespeld als 40-10-400-200-10-1-5 = 666.


144.000 

Terwijl enerzijds sprake is van een valse profeet en de totstandkoming van een satanisch 
wereldrijk rondom Babel, wordt anderzijds het eeuwig evangelie (14:6) gepredikt door een 
hemelse kracht, uitgebeeld in de engel, maar natuurlijk ook door de 144.000 (14:1) 
verzegelde dienstknechten van God. Net als in hoofdstuk 7 gaat het om alle natie en 
geslacht en taal en volk (14:6). En dat alles terwijl wordt aangekondigd de val van het 
antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad en hoofdbeginsel. "Zij is gevallen, zij is gevallen, 
Babylon, die grote stad ... " (14:8) is letterlijk ontleend aan de profetie van Jesaja (21:9), en 
is hier de aankondiging van wat binnen één generatie moet geschieden.


De Zoon des Mensen 

Onvermijdelijk zal de Heer nederdalen van de hemel om de werken van Babel te bezien en 
te oordelen (Genesis 11). Want de Zoon des Mensen (14:14) zal wederkomen, maar nu niet 
primair om te dienen, maar om gediend te worden (Mattheüs 20:28). Want de Vader heeft 
Hem al het oordeel gegeven en daarmee alle heerschappij. Lees Daniël 7 vers 13 en 14.


Sectie 6B, de 7 fiolen, Openbaring 15 en 16  
Parallel aan 6A en 6AA, De 7 bazuinen, Openbaring 8 en 9 en 11:15-19 

De voorgaande sectie (Openbaring 13 en 14) handelde enerzijds over het werk van de 
antichrist en de openbaring van zijn rijk, en anderzijds over het werk van Christus en de 
openbaring van Zijn rijk. Een derde aspect van deze periode tussen de 70-ste week van 
Daniël en het begin van de 1000 jaren vinden we hier in de beschrijving van de 
"natuurrampen", uitgedrukt in het uitgieten van "schalen van toorn". 


Een fiool is een fles, een platliggende schaal. Dit gedeelte begint met het vermelden van 
een "gelovig overblijfsel" (15:2-4), om vervolgens vast te stellen dat de hier beschreven 
oordelen zijn tot eer van God.


Net als bij de 7 bazuinen betreft de reeks oordelen achtereenvolgens:


1) de aarde

2) de zee

3) de rivieren

4) de zon
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5) de afgrond

6) de Eufraat

7) de hemel


Wij moeten dan ook concluderen dat dit niet een nieuwe reeks oordelen is, maar een 
nieuwe beschrijving van dezelfde oordelen, die dan ook eindigt met de ondergang van 
Babel in 16:19.


Beschreven wordt hoe onder de zesde bazuin en fiool legers verschijnen van over de 
Eufraat (Babel), vanuit het oosten (de opgang der zon) en uiteindelijk optrekken naar 
Jeruzalem, dat dan blijkbaar in vergaande staat van herbouw verkeert. Zij komen echter niet 
verder dan de berg van Megiddo ("Ar - Mageddon"), de vlakte van Jizreël, het dal van 
Josafath, waar de grootste aardbeving uit de geschiedenis hen vernietigt. Maar ook Babel 
zelf, en daarmee het hele antichristelijke rijk, gaat bij deze gelegenheid ten onder.


Dit is wellicht ook de plaats om vast te stellen dat dit Bijbelboek nauwelijks spreekt over de 
gebeurtenissen tíjdens de 70-ste week van Daniël. Dat was ook niet nodig, omdat die 
periode specifiek gerelateerd is aan het Joodse volk, de Joodse stad en de Joodse staat. 
Deze dingen zijn reeds geopenbaard in Daniël en eventueel in de Evangeliën. Maar wat 
gebeuren zou ná de officiële bekering van het Joodse volk en de val van de Joodse staat en 
stad, werd niet geopenbaard. Daniël komt niet verder dan te verwijzen naar twee data, 
volgend op de 70-ste week (Daniël 12:11, 12), waarop wij hier niet verder zullen ingaan.


Chronologie 

De periode van de 70-ste week is de tijd van:


• De prediking door de 2 getuigen, leidend tot de officiële bekering van Juda.

• Vrede en geen gevaar en daarna een haastig verderf.

• De "gruwel der verwoesting" vanaf het midden der week.

• De grote verdrukking gedurende de 2e helft.

• Zeven jaren sinds de opname tot de verschijning op de Olijfberg.


De periode ná de 70-ste week is de tijd van:


• De verzameling en terugkeer van de beide huizen van Israël.

• De herbouw van Jeruzalem tot "stad van de Grote Koning".

• De prediking door 144.000 daartoe aangestelde Israëlieten.

• De dag des Heeren.

• De grote verdrukking over de overige volken.

• De heerschappij van Israël

• De herbouw van Babel tot hoofdstad van het wereldrijk.

• De verplichte aanbidding van het beeld van het beest.

• De "natuurrampen" der 7 bazuinen en fiolen.
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Deze periode eindigt met:


• De val van Babel en het antichristelijke rijk.

• Het binden van satan en zijn personeel voor 1000 jaren.

• Het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde.

• De wederopstanding van de martelaren uit de grote verdrukking.


De totale periode vanaf de opname der Gemeente en de nederwerping van de satan tot aan 
het binden van de satan en daarmee het begin van de 1000 jaren wordt in Efeze 1:10 
aangeduid als "de bedeling van de volheid der tijden".


Deze periode wordt genoemd "de toekomst (parousia = aanwezigheid) van de Zoon des 
Mensen en vergeleken met de dagen van Noach (Mattheüs 24:37-25:46), die uitlopen op het 
wegnemen van alle ongelovigen van de aarde en een oordeel over "de wereld der 
goddelozen" (2 Petrus 2:5).


Deze gehele periode begint met de 7 jaren van de 70-ste week van Daniël, en op grond van 
analogieën in de Bijbel geloven wij dat de totale periode 40 jaren in beslag neemt (één 
generatie; Mattheüs 24:34), verdeeld in 7 en 33 jaren.


Bestudeer daarvoor de symboliek van:


Mozes 	 	 Exodus 24:16-18

De Kraamvrouw 	 Leviticus 12:2-4

David	 	 1 Koningen 2:11; 2 Kronieken 29:27; 2 Samuël 5:5; 1 Kronieken 3:4

Thomas	 	 Johannes 20:19, 26; Handelingen 1:3


Leviticus 12:5 en de jaartallen uit het leven van Jozef leveren dubbele cijfers op: 14 en 66.
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Sectie 7B, terugblik m.b.t. de verborgenheid (van Babel), Openbaring 17 tot 19:5  
Parallel aan Sectie 7A, hoofdstuk 10 tot 11:14 

Sectie 7A handelde over de verborgenheid van het Koninkrijk van Christus. Sectie 7B 
handelt over de "verborgenheid der ongerechtigheid", die zou worden geopenbaard ná de 
opname van de Gemeente (2 Thessalonicenzen 2:7), of zoals het hier heet "Verborgenheid, 
het grote Babylon". 


Babel is niet alleen de naam van het hoofd van het beeld uit de droom van Nebukadnezar, 
maar ook de naam van het gehele beeld en daarmee van alle achtereenvolgende 
wereldrijken. Babel was trouwens letterlijk de hoofdstad van al die rijken, behalve het 
Romeinse, dat daarom "verscheiden" was (Daniël 7:7) van de andere.


De totale reeks grijpt niet alleen terug naar het Egyptische rijk, maar eigenlijk naar dat van 
Nimrod en de torenbouw uit Genesis 10 en 11. In Babel vinden alle volken hun oorsprong 
en het streven van "Babel" is altijd geweest om de volkeren te verzamelen onder één hoofd: 
niet Christus maar de satan, die in Jesaja 11 dan ook wordt voorgesteld als "de koning van 
Babel". Deze hoofdstukken van Openbaring spreken voor zich. Babel is: "de grote stad, die 
het koninkrijk heeft over de koningen der aarde" (Openbaring 17:18). Er is geen enkele 
reden om deze uitspraak niet letterlijk te nemen. 


Dat de beginselen van Babel de hele geschiedenis door de kop opsteken en dat de 
menselijke ontwikkeling en cultuur steeds weer gericht is op eenwording buiten God, is een 
historisch gegeven. Maar dat Babel nooit is verwoest op de wijze die door de profeten is 
beschreven, is eveneens een historisch feit. Dat Babel in 482 v.Chr. officieel werd 
"ontluisterd" onder de Perzen en ophield de hoofdstad van het rijk te zijn, leidde tot een 
zodanig verval van de stad, dat die uiteindelijk gebruikt werd als steengroeve voor de 
nieuwe hoofdstad Seleucia in 305 v. Chr.


Babel is nooit door geweld verwoest, het werd systematisch afgebroken. Dat betekent dat 
met name de profetieën van Jeremia 50 en 51 nog letterlijk vervuld moeten worden, en die 
worden dan ook uitdrukkelijk hier geciteerd. Bestudeer deze profetieën en tevens Jesaja 13, 
14, 21 en 47.


De val van Babel betekent het einde van de bedeling van het menselijk bestuur (die, althans 
in de praktijk, bịj Babel en de toren begon) daar de volkeren hierna zijn verenigd onder de 
Grote Koning van Jeruzalem.


Sectie 2B, het geopenbaarde Koninkrijk, Openbaring 19:6-21:1  
Parallel aan Sectie 2A, Het verborgen Koninkrijk, hoofdstuk 2 en 3 

De woorden van 19:6 "heeft als Koning geheerst" komen overeen met 11:17 en betekenen: 
heeft het Koningschap aanvaard. Dit Koninkrijk, als voorloper op de Nieuwe Hemel en 
Aarde, wordt beschouwd als de bruiloft van Christus en Zijn lichaam, de Gemeente als 
hemelse Bruidegom en Israël als de aardse Bruid! Dat de Gemeente die "bruid" zou zijn,    
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is een overblijfsel uit de opvatting dat de Gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen: 
de zogeheten "vervangingsleer". Men doet er goed aan om na Hosea 1 en 2 ook o.a. Jesaja 
62 te bestuderen: De Bruidegom en de Bruid zijn beiden een volk! En zelfs verwant!


In het visioen vanaf 19:11 ziet Johannes eerst Christus, "het Woord Gods", uitgedrukt ook 
in het scherpe zwaard uit zijn mond. En als Koning der koningen en Heer der heren (19:16). 
Hij is het, Die al de volkeren aan Zich heeft onderworpen.


Wat in hoofdstuk 13 nog heette: "de twee beesten" heet hier in 19:20 "het beest en de valse 
profeet", in overeenstemming met wat wij lazen in hoofdstuk 13. Zij worden hoe dan ook 
gegrepen om uiteindelijk in "de poel des vuurs" te verdwijnen. Vervolgens meldt het laatste 
vers van dit hoofdstuk het eveneens verdwijnen van alle ongelovigen van de aarde, 
overeenkomend met Mattheüs 24:40 en 41.


Hoofdstuk 20:1-3 is weer een nieuw visioen waarin gezien wordt dat "de draak, de oude 
slang, de duivel en satanas" wordt gevangengezet in de afgrond, voor de duur van 1000 
jaren. Let op de met Openbaring 12:9 overeenkomende woordkeus: In 12:9 wordt hij uit de 
hemel nedergeworpen op de aarde, en hier wordt hij vervolgens nedergeworpen naar onder 
de aarde. En daar wacht hem het ontvangstcomité van Jesaja 14:9-20.


Merk op dat hier zes maal de uitdrukking "duizend jaren" voorkomt en het is met grote 
nadruk niet de tijdsduur van Christus' Koninkrijk, maar van de gevangenschap van de 
satan. Natuurlijk, in die dagen regeert Christus, maar Hij zal dat doen in alle eeuwigheid en 
wij kenden Hem al bijna 2000 jaren als met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan de 
rechterhand Gods, uitermate verhoogd! De uitdrukking "Duizendjarig Rijk" is weliswaar heel 
goed bedoeld, maar volstrekt on-Bijbels en leidt slechts tot verwarring.


Vóór de 1000 jaren 

De verzen 4 en 5 van hoofdstuk 20 sluiten aan bij hoofdstuk 6:9 tot 11. In hoofdstuk 6 
vonden wij de martelaren uit de grote verdrukking van de 2e helft der 70-ste week, maar 
hier gaat het - zoals daar aangekondigd - om ook de martelaren uit de voortgezette grote 
verdrukking (die immers over alle volkeren zou komen) in de periode van 33 jaren. Zij 
worden weer levend en hebben als eerstelingen deel aan de heerlijkheid van Christus in de 
1000 jaren. Zij hebben daarnaar uitgezien en ondanks hun martelaarschap krijgen zij er ook 
deel aan. Deze "eerste opstanding" (20:5 en 6) is daarom een terugkeer in het oude 
lichaam, daar elke indicatie van een nieuw en verheerlijkt lichaam ontbreekt. Deze 
opstanding is van geheel andere aard dan die van 1 Korinthe 15:20-24 en wordt daar dan 
ook niet genoemd.


Deze situatie is overigens vergelijkbaar met die van Mattheüs 27:52 en 53, waar mensen 
opstonden uit de graven en ná de opstanding van Christus nog levend zijn gezien. In plaats 
van oudtestamentische gelovigen, die opgewekt zullen worden "ten laatsten dage" met een 
toekomst op de nieuwe aarde (Johannes 11:24), waren zij nu nieuwtestamentische 

Opmaak: Vlichthus - vlichthus.nl Pagina  van 586 591

http://vlichthus.nl


SCOFIELD - KLEIN HANEVELD - 86 LESSEN

gelovigen geworden, met een hemelse erfenis! Zij werden opgewekt om alsnog deel te 
krijgen aan een volgende fase in Gods heilsplan.


Tijdens de 1000 jaren 

Bestudeer o.a. de volgende Schriftgedeelten:


Jesaja 2:4	 	 Geen oorlog of oorlogsonderricht (militaire dienst) meer

Jesaja 11:4, 5 	 Heerschappij in gerechtigheid en waarheid

Jesaja 11:13	 Efraïm en Juda weer herenigd

Ezra 37:16	 	 Efraïm en Juda weer herenigd

Jesaja 65:20, 22	 letterlijk: de jongeling van 100 jaar zal sterven

                            	 ... en (= namelijk) de zondaar van 100 jaar zal vervloekt zijn.

Jesaja 14:1, 2	 De volken onderdanig aan Israël

Jesaja 60:10	 De volken onderdanig aan Israël

Jesaja 61:4, 5	 De volken onderdanig aan Israël

Zacharia 14:16	 De volken onderdanig aan Israël

Psalm 72	 	 Via Salomo van toepassing op Christus


Ná de 1000 jaren 

Het weer loslaten van de satan heeft tot gevolg dat hij de volkeren weer verleidt (vgl. 12:9), 
waarbij Gog en Magog blijkbaar de leiding hebben. Dit is de verwijzing naar de profetie van 
Ezra 38, waar dit uitgebreid werd aangekondigd. Ezra 38:8 vertelt ook dat deze veldtocht 
gericht is tegen een volk dat "in het laatste der dagen" is "vergaderd uit vele volken op de 
bergen Israëls" en dat woont in dorpen zonder grendel of muur (vs. 11). Volgens 
Openbaring 20:9 en 10 loopt dit uit op een definitieve ondergang van de satan en zijn 
voltallig personeel.


Dat neemt niet weg dat ook Ezra 39 spreekt over deze volken die optrekken tegen Israël, 
eveneens uitlopend op hun ondergang, maar in dit geval ook uitlopend op de ondergang 
van alle inwoners van het land, zodat een overblijfsel zeven maanden nodig heeft om het 
land te reinigen van de lijken! Het verslag in Ezechiël 39 beschrijft namelijk niet dezelfde 
gebeurtenis als die in Openbaring 20, maar die in Joël 2. Daar wordt gesproken over de dag 
des Heeren en de komst van "een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest 
is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten". Het is niet een volk uit 
de bekende volkeren der oudheid, en het zal na "jaren van vele geslachten" deze actie 
herhalen. Die herhaling is die van Ezra 38 en Openbaring 20. Maar wat hier in Joël wordt 
beschreven, en tevens in Zacharia 14, vindt plaats gedurende de 3,5-jarige verdrukking in 
de 2e helft van de 70-ste week: de verwoesting van de Joodse staat door Gog en zijn 
benden, uitlopend op de val van Jeruzalem en het einde der 70-ste week. De zeven 
maanden die men nodig heeft om het land te reinigen zijn dus het allereerste begin van het 
herstel van het gelovig overblijfsel van Israël in het beloofde land.
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Bedenk vooral dat gedurende deze 1000 jaren de natuurlijke mens nog steeds een zondaar 
is. Voor wat er mis gaat kan hij niet de duivel de schuld geven! En ondanks een ideale 
regering en ideale omstandigheden en 1000 jaren om daarmee te leren leven, blijkt de mens 
alsnog vatbaar voor de bedrieger en verleider! Reden en aanleiding voor een definitief 
oordeel over een onverbeterlijke wereld!


De "Jongste Dag" 

De aanhalingstekens hierboven zijn om aan te geven dat dit niet een letterlijke Bijbelse 
uitdrukking is, maar een theologische. Waar men niet gelooft in een toekomstig koninkrijk 
van de Heere Jezus Christus op aarde en op Davids troon - waar men dus geen chiliast is - 
wordt deze term gelijkgesteld aan Dag des Heeren, Dag van Christus, Dag Gods, het laatste 
oordeel, et cetera.


De Bijbelse (Statenvertaling) uitdrukking luidt "laatste dag" of "uiterste dag" en wordt alleen 
bij Johannes gevonden in de volgende Schriftplaatsen:


Johannes 11:24	 Opstanding ten laatsten dage

Johannes 12:48	 Oordelen ten laatsten dage

Johannes 6:39	 Niet verliezen ten uitersten dage

Johannes 6:40	 Ik zal hem opwekken ten uitersten dage

Johannes 6:44	 Ik zal hem opwekken ten uitersten dage

Johannes 6:54	 Ik zal hem opwekken ten uitersten dage


Buiten een opstanding, waarbịj iemand teruggebracht wordt in het leven om daarna alsnog 
te sterven, zoals Lazarus, de jongeling van Naïn, het dochtertje van Jaïrus, Tabitha, enz., 
kent de Bijbel twee opstandingen, als volgt:


Daniël 12:2, 3 	 opwaken ... ten eeuwigen leven ... tot eeuwige afgrijzing 

Johannes 5:28, 29 	 opstanding des levens en ter verdoemenis

Lukas 14:14 	 vergelding in de opstanding der rechtvaardigen

Handelingen 24:15 	 opstanding ... der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen


Al deze teksten verwijzen naar de beschrijving van "het laatste oordeel", hier in Openbaring 
20. "De doden, klein en groot", wie zij ook zijn, staan terecht voor "de grote witte troon". De 
grondslag van dit oordeel wordt als volgt gegeven:


"En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen 
in den poel des vuurs" (Openbaring 20:15).


Uit dit vers, maar ook alle bovenstaande verzen, blijkt dat bij deze gelegenheid zowel 
gelovigen als ongelovigen verschijnen. Zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Met 
voorbijgaan aan zovele verschillende theorieën stellen wij vast dat niet alleen alle mensen, 
maar ook de engelen en demonen (Mattheüs 8:29; 1 Korinthe 6:3; 2 Petrus 2:4; Judas:6)   
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bij deze gelegenheid zullen worden geoordeeld. Niet in hun sterven, maar in hun opstanding 
ten laatsten dage.


De enige uitzondering is: Christus en de Gemeente, of zoals geformuleerd in 1 Korinthe  
15:23: "de Eersteling Christus, daarna die van (de) Christus zijn in Zijn toekomst". De 
Gemeente, bestaande uit eerstelingen die deel kregen aan de zegeningen van Christus en 
Zijn Nieuwe Verbond en zelfs "nieuwe schepping" (2 Korinthe 5:17) staan op "uit de doden" 
om als Gemeente van Eerstgeborenen een hemelse bestemming te ontvangen. Dat is de 
enige uitzondering.


De oudtestamentische gelovigen zowel als de gelovigen van ná de opname der Gemeente 
hebben hun toekomst en erfenis na de jongste dag op de nieuwe aarde. Dat is de regel. Alle 
ongelovigen, uit alle tijden zullen eveneens op de jongste dag worden geoordeeld en 
"geworpen in de poel des vuurs". Dat is ook de regel.


Alle afwijkende opvattingen, naar links of rechts, komen voort uit het niet verstaan van de 
uitzonderlijke positie van de Gemeente uit onze "bedeling der verborgenheid". Overigens 
komt dit oordeel primair over de gehele oude schepping van hemel en aarde. Die oude 
schepping zou niet worden verbeterd of gemodificeerd, maar weggedaan. Zie in dit verband 
Jesaja 65:17; 66:22; 2 Petrus 3:13. Overigens behoort Openbaring 21:1 feitelijk nog bij het 
voorgaande hoofdstuk, het is het laatste vers van de perikoop over "het laatste oordeel", 
beginnend met het definitieve verdwijnen van de hemel en de aarde en eindigend met " ... ik 
zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was 
voorbijgegaan, en de zee was niet meer".


Sectie 1B, Jeruzalem, de stad van de Koning, Openbaring 21:2-22:5  
Parallel aan sectie 1A, hoofdstuk 1 

"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is" (Openbaring 21:2).


Dit zijn de introducerende woorden van een nieuw visioen. U moet vooral goed begrijpen 
dat hoofdstukindeling hier hoogst ongelukkig is. Het heeft er mede toe geleid dat men dit 
nieuwe Jeruzalem ziet als een min of meer letterlijk geprefabriceerd bouwsel, dat uit de 
ruimte nederdaalt op de nieuwe aarde. Echt problematisch wordt het dan in 22:15, waar het 
platteland buiten de stad blijkbaar wordt bewoond door honden, tovenaars, hoereerders en 
leugenaars in het algemeen. Deze en andere moeilijkheden worden vermeden als u verstaat, 
dat dit uit de hemel nederdalende Jeruzalem - naar het voorbeeld van zovele voorgaande 
visioenen - een symbolische uitbeelding is van het nederdalen van het Koninkrijk van 
Christus. Het ééuwige Koninkrijk van Christus. Dat is immers ook de strekking van Het 
Gebed:" ... Uw Koninkrijke kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 
aarde" (Mattheüs 6:10). En omdat het uit de hemel (van God) komt, heet het "Koninkrijk der 
Hemelen" (31 x) of "Koninkrijk Gods" (69 x). Het eerste (1000-jarige) deel van het Koninkrijk 
werd reeds in Openbaring 19:7 beschouwd als een bruiloft, en dat vinden wij hier terug in 
vers 2 en 9.
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De twaalf poorten - symbolen van toegang en heerschappij - van de stad worden 
gerelateerd aan de 12 stammen (vs.12) van Israël: Het Koninkrijk zou immers aan geen 
ander volk worden overgelaten! (Daniël 2:44). De verdeling in 4 maal 3 (vs.13) komt 
onmiskenbaar overeen met de inrichting van het legerkamp van Israël in de woestijn 
volgens Numeri 2. De twaalf fundamenten (grondstenen) worden gerelateerd aan de 12 
apostelen, die als profeten en eerste predikers het fundament legden voor de Gemeente en 
daarmee voor het gehele Koninkrijk. Zie Efeze 2:20; Mattheüs 19:28; Lukas 22:29.


De getallen in vers 16 en 17 leveren ons geen enkele praktische betekenis op, maar wel een 
geestelijke. Het getal 12 staat voor "heerschappij". En omdat de tijd onverbiddelijk over 
mens en wereld heerst, wordt die gemeten in een 12-tallig stelsel. Het is daarom dat het 
getal 12, naast de 7, zo dominant is in dit Bijbelboek. En het zijn "grote twaalven": 12, 
12.000, 144.000. Het duidt op de Grote Koning en op het grote, allesomvattende Koninkrijk. 
Ook in de tijd, want Zijn heerschappij zou geen einde nemen.


Edelstenen (vs.19-20) en goud als doorluchtig (doorzichtig) glas hebben met elkaar gemeen 
lichtdoorlatend te zijn. Binnen het Koninkrijk is geen schaduw of duisternis, alleen maar 
licht, dat nergens gehinderd wordt. En de Lichtbron (vs.23) is Christus, het Lam uit 
hoofdstuk 5, tevens de Leeuw uit Juda!


Iedereen kan binnenkomen (vs.25), maar alleen op grond van geloof. De "zuivere rivier van 
het water des levens" van 22:1 en 2 maakt deel uit van dit éne grote visioen, want vers 5 
sluit weer aan bij 21:23. Dit type van de rivier is overigens afkomstig uit Ezra 47 en Zacharia 
14 en heeft zijn weerklank in Jesaja 44:3; Johannes 4:10-13; 7:39.


De beschrijving van deze stad, dit Koninkrijk, past op het geheel van het werk des Heeren 
sinds de opstanding van Christus en tot aan "de jongste dag", en daarom wel degelijk op 
de positie van de Gemeente van vandaag (Openbaring 3:12). In onze dagen echter daalt dit 
"hemels Jeruzalem" nog niet neder, maar is in de hemel verborgen. Wij als gelovigen zijn er 
als eerstelingen ingeschreven (Hebreeën 12:22). Dit "Jeruzalem dat boven is" dat is "ons 
aller moeder" (Galaten 4:26). Wij horen daar thuis. De woorden van de Heere Jezus "zoekt 
eerst het Koninkrijk Gods" (Mattheüs 6:33) worden daarom door de apostel Paulus 
aangevuld met:


"Zoekt de dingen, die boven zijn" en

"bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt

gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus

zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard

worden in heerlijkheid" (Kolossenzen 3:1-4).


Het nederdalen van dit Jeruzalem is niets anders dan de uitbeelding van de komst van het 
Koninkrijk der Hemelen naar de aarde; de wederkomst van Christus tezamen met Zijn 
Gemeente van Eerstgeborenen. Wij zien er naar uit.
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Afsluiting - Openbaring 22:6-21 

Openbaring is openbaring:


Voor zover Daniël een verzegeld boek was (Daniël 8:26; 12:4; Openbaring 1:3), worden hier 
als het ware de zegels verbroken.


Voor zover Openbaring een "moeilijk" boek is, wordt dat veroorzaakt door weinig kennis van 
(of geloof in) alles wat voorafging.


Voor degenen die "afdoen van de woorden des boeks dezer profetie" (d.i. de hele Bijbel 
(22:19) blijft in hoge mate de Bijbel, maar in het bijzonder het boek Openbaring, gesloten en 
verzegeld. Maar als wij niet "onverstandigen en tragen van hart" zijn, "om te geloven al 
hetgeen de profeten gesproken hebben" is het de Heer Zelf, die ons de Schriften en de 
ogen opent (Lukas 24:25-32).
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