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Voorwoord

God is trouw! Dat klinkt in de korte studie over de priesterlijke
zegen door: Hij zal je bewaken, Hij zal Zich over jou erbar-
men, Hij zal je vrede geven.

In het slotartikel van deze uitgave wordt Gods trouw en be-
trokkenheid samengevat in het feit dat Hij Vader is, Zijn hoog-
ste naam en het geheim van Zijn onmetelijke liefde voor ons.

Tussen deze twee fijne studies in ontdekken wij, Wie er ten
diepste wordt onthuld in ‘De openbaring van Johannes’ en voor
wie dit Bijbelboek bestemd is.

Het tweede deel van de ‘vastgestelde feesten’ gaat deze keer
over het Wekenfeest, ofwel Pinksteren.

In deze UR heeft de studie ‘het dal van Hinnom of de hel?’ een
centrale plaats gekregen. Hierin wordt aan het Woord getoetst
of de traditionele begrippen over de hel die toets wel kunnen
doorstaan. De Schrift maakt zo heel duidelijk, dat de God, Die
liefde is, géén hel op ‘Zijn geweten’ heeft.

‘De reikwijdte van Gods wet’ is een studie, die in twee de-
len zal worden gepubliceerd. Het geeft aan welke beperkingen
de toepassing van de wet heeft, zowel wat betreft plaats als tijd.

Een aantal van de genoemde studies heeft zijn wortels in de
Hebreeuwse Geschriften. Ze ontwikkelen zich in de Griekse
Geschriften verder tot een veilig houvast voor gelovigen in
deze tijd.

Dat de Vader van de heerlijkheid ons geeft een geest van wijs-
heid en onthulling in de erkenning van Hem.

Gijs Bernouw
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De priesterlijke zegen
Numeri 6:24-26

�׃ ְיָבֶרְכ� ְיהָוה ְוִיְׁשְמֶרֽ 24

 ָּך׃ יֻחֶּנֽ ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶלי� ִוֽ 25

ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשֽ�ום׃ 26

NBG-1951
24 De HERE zegene u en behoede u;
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u gena-
dig;
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Concordante vertaling
24 Hij, Jahweh, zal jou zegenen en Hij zal jou bewaken!
25 Hij, Jahweh, zal Zijn aangezicht naar jou laten schijnen

en Hij zal Zich over jou erbarmen!
26 Hij, Jahweh, zal Zijn aangezicht naar jou opheffen

en Hij zal bij jou vrede plaatsen!

Opmerkingen
• Jahweh heeft Mozes de opdracht gegeven om zijn broeder

Aäron deze zegen over de zonen van Israël te laten uitspre-
ken. Num.6:23 Uit Numeri 7 blijkt dat dit zou gebeuren toen de
tabernakel gereed was gekomen. Strikt genomen gaat het
hier dus om een priesterlijke zegen voor Israël. Het is niet de
bedoeling dat niet-Joden die uitspreken of op zich van toe-
passing achten.

Voor ons, geroepenen uit de heidenen, is onze Heer Je-
zus Christus het kanaal van zegen, meer nog: van ‘iedere
geestelijke zegen te midden van de hemelingen’. Ef.3:1

• Niettemin zegt deze zegen ons, geroepenen uit de heidenen,
veel over Wie Jahweh is, wat Zijn aard en intenties zijn. La-
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ten wij de woorden van deze zegen dan ook in die zin ver-
staan. Zij zullen ons des te meer aanspreken, wanneer wij
weten, dat Jahweh (IEUE, hwhy) in de Septuaginta steeds met
Kurios is vertaald en dat het feitelijk de woorden zijn van
Hem Die wij als Kurios kennen, Jezus Christus, hier nog in
de vorm van God tot Mozes sprekend. Fil.2:5

Het eerste zinsdeel van iedere regel bevat een algemene
zegen, het tweede zinsdeel geeft een concretere invulling
daarvan – in wat andere bewoordingen:
 Wie Jahweh zegent, zal Hij ook bewaken!
 Naar wie Jahweh het licht van Zijn gelaat laat schijnen,

naar hem zal Hij Zich ook toe neigen!
 Naar wie Jahweh Zijn gelaat toekeert, bij hem zal Hij

ook vrede geven!
• Opvallend is dat Jahweh hieraan geen voorwaarden ver-

bindt. Hij geeft hier aan wat Zijn basale intentie is: de Zij-
nen beschermen, nabij zijn en in vrede laten leven.

Numeri 6:24
Het Hebreeuwse woord voor zegenen (BRK, Krb) komt onge-
veer 330 maal in de Schrift voor, het eerst in Genesis 1:22, op
de vijfde scheppingsdag, toen Hij, Elohim (ALUEIM, Myhwla),
de eerste levende zielen had geschapen. Hij zegent zo ook de
levende zielen die Hij op de zesde dag geschapen heeft, waar-
onder de mens! Gods zegen omvat alles wat in het dagelijks
leven van elke levende ziel en vooral in een mensenleven nodig
is én aan Zijn doel beantwoordt.

Hier gaat het specifiek om de bescherming van menselijk
leven: Hij zal het bewaken en bewaren (ShMR, rms). Het her-
innert ons aan wat Paulus geschreven heeft:

‘Moge Hij nu, de God van de vrede, jullie geheel en al heili-
gen; en moge jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam
onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus
Christus bewaard worden!’ 1Thess.5:23
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Numeri 6:25
Hoe kan een gelaat licht uitstralen? Lees dan maar eens hoe
Mozes terugkeerde van zijn ontmoeting met Jahweh op de berg
Sinai: toen straalde zijn gelaat van het licht dat Gods heerlijk-
heid op hem afgestraald had. Ex.34:29; zie ook 2Kor.3:13 Jahweh be-
doelt hier dat Hij de Zijnen zó nabij zal zijn, dat als het ware
Zijn licht op hen zal afstralen.

Voor wie Jahweh zo dichtbij is, zo na aan Zijn hart ligt, kan
dat slechts één gevolg hebben: Hij zal Zich over hen erbarmen,
hen niet in de steek laten en – wat in het Hebreeuwse werk-
woord chanán (ChNN; ChN, ofwel Nx = caris) besloten is –
vooral genade schenken, om niet, voortvloeiend uit Zijn hart
vol liefde! Wij, geroepenen uit de heidenen weten het: in gena-
de zijn wij geredden, door geloof, dat Gods naderingsgave
is. Ef.2:8

Numeri 6:26
Wanneer wij ons gelaat opheffen, is dat een teken van oplet-
tendheid en waakzaamheid. Dan willen wij goed zien wat er
aan de hand is. Hier gaat het om Jahweh Die Zijn blik op de
Zijnen richt. Zijn bedoeling is daarmee duidelijk: zorgen dat zij
in vrede geplaatst worden.

Over ‘vrede’, shalóm (ShLUM, Mwls), valt veel te zeggen.
Het Hebreeuwse woord wordt voor het eerst in Genesis 15:15
gebruikt (‘En jij, jij zal naar jouw vaderen gaan in vrede.’) en
daarna nog 236 maal. Het betekent onder meer afwezigheid
van strijd en dreiging, leven in goede verhouding met anderen,
vrij zijn van ziekte en armoede, innerlijke rust hebben.

Het Griekse equivalent van shalom, eirênê (eirhnh), drukt
dit ook uit, maar ook nog iets bijzonders: wij, leden van de
uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is, hebben
door onze Heer Jezus Christus, vrede met God, omdat wij ge-
rechtvaardigd zijn door geloof. Rom.5:1 Voor ons gaat vrede hand
in hand met leven, Rom.8:6 vreugde, Rom.15:13 barmhartig-
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heid Gal.6:16 en gerechtigheid. Rom.14:19 Vrede komt van God en is
te danken aan onze Kurios en Redder, Christus Jezus.

Want Híj is onze vrede, Die beiden één maakt en de mid-
denmuur van de stenen omheining (de vijandschap in Zijn
vlees) wegbreekt en de wet van geboden in inzettingen bui-
ten werking stelt, opdat Hij de twee in Zichzelf tot één nieu-
we mensheid zal scheppen, vrede makend en beiden in één
lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen,
de vijandschap erin dodend.
En in Zijn komen, verkondigt Hij als evangelie vrede aan
jullie die veraf en vrede aan hen die nabij waren, want door
Hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Va-
der. Ef.2:14-18

AED
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De openbaring van Johannes

“De openbaring van Johannes”, zo wordt het gezegd. Maar
het gaat niet om een apostel als Johannes. Het is de onthulling
van Jezus Christus. Niet Johannes, maar Hij wordt in deze
boekrol onthuld!

In onze bijbels staat Openbaring als laatste boek. Wanneer je
het leest, lijkt het alsof de hoofdstukken 21 en 22 het slot van
Gods plan beschrijven; het einde. Hierdoor krijg je de indruk,
dat het einde van Gods plan is, dat er velen op de nieuwe aarde
zijn, en dat er nog veel meer voor eeuwig in de tweede dood,
het meer van vuur, zijn.

In deze hoofdstukken wordt niets gezegd over de situatie
van de hemelse machten. Evenmin over wat Paulus te onthul-
len kreeg. Als je 1 Corinthiërs 15 leest, kom je verder. Dan lees
je, dat de laatste vijand de dood is. vs.26 En die wordt buiten
werking gesteld!

Het resultaat daarvan is, dat God alles in allen zal zijn; vs.28

niet slechts in degenen die tijdens de eonen geloofden, nee, in
Allen! Zonder uitzondering. Uiteindelijk deelt iedereen in de
heerlijkheid van de Vader.

Dát is de uitkomst van de Bijbelse profetie.

In deze boekrol, deze openbaring (onthulling), wordt veel ge-
zegd. Het is goed, te lezen aan wie ze gericht werd. Er staat:

Onthulling van Jezus Christus, die God Hem geeft, om Zijn
slaven te tonen wat snel moet gebeuren; en Hij tekent het, en
zendt het door Zijn boodschapper aan Zijn slaaf Johannes,
die getuigt van het woord van God en het getuigenis van Je-
zus Christus; van wat hij heeft waargenomen. Openb.1:1
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De Afzender
De afzender is God, en Hij stuurt de onthulling door Zijn Zoon
via een boodschapper aan Johannes. Die laatste schreef wat hij
zag. En wat hij zag is indrukwekkend en groots.

Wanneer en hoe?
Goed is het vast te stellen, dat er in het eerste vers niet spoedig
staat, alsof het kort na het schrijven allemaal moest gaan
plaatsvinden, maar snel. Dat is: wanneer het gebeurt, gaat het
ineens heel snel.

Het begin van de vervulling van deze grote profetie is nog
niet aangebroken. Dat zal pas ná de bazuin van God, ná het
weggrissen (wegrukken) van het lichaam van Christus, zijn.
Eerst de gemeente weg van de aarde. Pas dan zal deze boekrol
vervuld worden.

Aan wie?
Johannes ontving dit visioen over de eindtijd en schreef …
Maar aan wie schreef hij eigenlijk? Welke mensen moesten
deze boodschap ontvangen?

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade
voor jullie, en vrede, van Hem Die is, Die was en Die komt,
en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn … Openb.1:4

Hij moest dit adresseren aan de zeven gemeenten die in Asia
zijn.

Toen hij schreef, was niet in al die plaatsen een gemeente.
Dat riep destijds vragen op – moest Openbaring wel in de Bij-
bel opgenomen worden? Maar God leidde het zo, dat het wel in
de rollen van de Schrift kwam.

Nooit zijn er tegelijkertijd zeven gemeenten in de in Open-
baring 2 en 3 genoemde plaatsen geweest. Dat brengt ons als
vanzelf tot de conclusie, dat deze zeven gemeenten er in de
toekomst wél moeten zijn.
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Waar? In wat toen Asia heette: het huidige Aziatische Tur-
kije.

Wanneer je de zeven boodschappen aan deze zeven gemeen-
ten leest, word je getroffen door het zeer Joodse karakter van
de inhoud. Dat leidt ertoe, dat het niet om het lichaam van
Christus gaat, maar om zeven christengemeenten, die uit leden
van Zijn volk Israël bestaan. Aan hen werd de boekrol Open-
baring gericht!

Daarmee is de inhoud van de hele boekrol Openbaring veel
duidelijker: het betreft vooral het volk Israël.

Wij kunnen lezen, wat in de eindtijd, ná onze verdwijning
van de aarde, zal gebeuren. Israël en de volkeren gaan dan een
moeilijke tijd meemaken.

Afsluiting
Ten slotte: het hele boek wordt afgesloten zoals een brief door-
gaans in de Schrift beëindigd wordt:

‘De genade van de Heer Jezus zij met al de heiligen!
Amen!’ Openb.22:21

Date Gorter
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De vastgestelde ‘feesten’ van Ieue:
Wekenfeest, ofwel Pinksteren

Inleiding:
Eerder keken wij naar de eerste van de drie grote groepen
‘vastgestelde tijden’, die IEUE [Jahweh] aan Israël gaf om te
houden:
∗ het Pascha, het Feest van ongezuurde broden en het Be-

weegoffer – in de eerste maand, Nisan.
Nu de tweede:
∗ het Wekenfeest [Hebr.: sjavoeōt], Ex.34:22 ; Deut.16:10 ook Oogst-

feest Ex.23:16 genoemd, of de Dag van de Eerstelingen. Num.28:26

Wanneer viel dit Wekenfeest?
Vanaf het bewegen van de eerste schoof van de eerste oogst
voor IEUE moest men zeven volle ‘zeveners’ (weken) tellen. De
dag na die 49 getelde dagen, de vijftigste, is er het Wekenfeest.
(Dit tellen is men de ‘omertelling’ gaan noemen. Schoof of
garve is in het Hebreeuws 'omer'.)

Naar Leviticus 23:15 telde men vanaf de morgen na de sab-
bat.

Welke sabbat is dat?
In Leviticus 23: 6,7 zien wij, dat op de dag ná het Pèsachof-

fer (14de Nisan) het Feest van de Ongezuurde Broden begon,
dus de 15de Nisan. Die dag gold als sabbat (een jaarsabbat). Hij
viel niet noodzakelijk op zaterdag.

De dag ná deze sabbat, op de 16de Nisan, dag 2 van het Feest
van Ongezuurde Broden, was er het Beweegoffer van (o.a.) de
eerste schoof. Lev.23:11

Het Wekenfeest viel dus: op de 50ste dag (vanaf de 16de

Nisan), ná de gersteoogst, begin tarweoogst. Ex.9:31-32; 34:22 Je
komt dan uit in de derde maand (Sivan).

Wij kennen dit als het Pinksterfeest. Pinksteren [Oud
Grieks: pentèkostè] betekent vijftigste.
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Wat hield het Wekenfeest in?
Tijdens het Feest van Ongezuurde Broden bewoog men o.a.
een eerste schoof van de oogst voor IEUE. Maar nu, voor dit
tarweoffer, moest men van twee tienden ‘efa’ meelbloem plus
zuurdesem twee broden bakken Lev.23:16-20, die (met bijbehoren-
de offers) weer als beweegoffer gebracht werden aan IEUE.

De schoof was de eersteling van de eerste oogst; nu werden
de eerstelingen van de tweede oogst bewogen, aan Hem aange-
boden.

Na dit bewegen was het offer voor de priester(s), Lev.23:20 die
ervan mocht(en) eten.

Een bijzonder detail bij de eerstelingen, de twee broden, is,
dat deze broden niet op het altaar mochten komen. Niets ge-
zuurds mocht voor IEUE als vuuroffer aangestoken wor-
den. Lev.2:11,12

Een dag van blijdschap en dankbaarheid
De dag is een (jaar)sabbat en ook een feest, waarop men zich
zal verblijden. Deut.16:10,11 De armen mochten hierbij niet verge-
ten worden. Want wanneer men ging oogsten, mochten de aren
die groeiden op de rand van de akker níet geoogst worden; die
moesten blijven liggen voor de arme en de bijwoner. Lev.23:22

Vandaar dat ook het verhaal van Ruth aan bod komt bij dit
feest.

Zodra Israël in het land woonde, moest men de eerstelingen
van de oogst (de twee broden Lev.23:16-20) in een mand naar de
priester brengen Deut.26:1-11 en er ook bij vertellen, o.a. hoe God
hen uit Egypte had bevrijd en dan ook zeggen: ‘... zie, ik breng
het eerste van de vrucht van de grond die U, IEUE, mij gegeven
hebt.’ Deut.26:10 Ook moet men zich verblijden.

Israël erkende op deze manier dat alleen Hij het was, van
Wie zij de oogst hadden ontvangen; dat Hij het ook was aan
Wie zowel het land als de oogst toebehoorde. Deut.26:2 Hij is de
Eigenaar van het land en de oogst en Hij is hun God, Die hun
dit geeft.
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Tussendoor: waarmee verbindt Israël deze ‘vijftigste dag’?
Uit Exodus 19:1 leidt men af, dat Israël op de 50ste dag na de
uittocht uit Egypte in de Sinaïwoestijn de berg(keten) bereikte,
waar IEUE op de derde dag(!) tot hen neerdaalde en Zijn Woor-
den (‘geboden’) aan Israël bekend maakte; en wat later ook het
verbond met hen sloot.

Vandaar dat Israël ook nu nog in de nacht van dit feest de
‘wetgeving’ (en verbondssluiting) in de Sinaï herdenkt en men
de hele nacht samen in de synagoge wakker blijft, biddend en
studerend. (Overigens waren ook de discipelen vroeg op Pink-
sterdag eensgezind in het huis, een bovenzaal in Jeruza-
lem, Hand.1:13-15 bijeen, toen Gods geest op hen kwam.) Hand.2:1-4

Hij daalde op de berg in de Sinaï af tot Zijn volk om in de
dagen daarna met hen Zijn verbond te sluiten. Hoe bijzonder is
het dan, dat Gods geest als het ware weer afdaalt en op de 50ste

dag op de discipelen komt, zodat zij volop van de (opgestane)
Heer gaan getuigen.

Vervulling en diepere betekenis van het Wekenfeest
In Handelingen lezen wij over een groep van 120 (10 x 12)
broeders die eendrachtig in gebed zijn in Jeruzalem. Hand.1:13-15

Hoofdstuk 2:1,2 zegt vervolgens, dat bij de vervulling van
de dag van Pinksteren de discipelen bijeen waren. Nadat Gods
geest over hen gekomen is, vs4 getuigen zij in allerlei talen (o.a.
van de opgestane Heer). Dit zijn talen en dialecten van de Jo-
den/Jodengenoten, Hand.2:5,14,36 namelijk van Joden (naast de
Joden uit Jeruzalem) van elders vandaan. Zij waren in Jeruza-
lem, omdat ze daar moeten verschijnen voor IEUE om het feest
te vieren.

‘… en op die dag namen ongeveer drieduizend zielen het
woord aan en lieten zich dopen.’ Hand.2:41

Hier zien wij de eerstelingen van de tweede oogst. Het ging
nu niet om het Beweegoffer van Pèsach: de Eersteling (de Heer
Zelf) Die ongezuurd (zonder zonde) 2Cor.5:21 was. Maar nu was
er een oogst van eerstelingen (zoals de twee broden met zuur-
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deeg gebakken). Zuurdeeg wijst naar mensen, die in ‘kwaad en
boosaardigheid’ 1Cor.5:6-8 zijn.

Dus: op de dag dat Israël het jaarlijkse beweegoffer van o.a.
twee gezuurde broden bracht, werden nu eerstelingen aan Hem
aangeboden. Naast de symbolische broden waren er de discipe-
len en 3000 personen: zij, die het woord aannamen en zich lie-
ten dopen; Hand.2:41 hierdoor niet langer gezuurd, maar als onge-
zuurd (brood) van ‘oprechtheid en waarheid’! 1Cor.5:6-8 Deze
eerstelingen mochten, en hoefden ook niet op het altaar ge-
bracht, Lev.2:11,12 omdat de Eersteling, Christus, ons Paas-
lam, 1Cor.5:6-8 al voor allen geslacht was.

Het nieuwe verbond en Zijn heilige geest in harten
Wij zagen al dat Israël het Wekenfeest verbindt aan Zijn neer-
dalen op de berg Sinaï met de wetgeving en de verbondsslui-
ting van IEUE met hen. Met de vervulling van het Pinksterfeest
werd de aanzet gegeven die d.m.v. profeten al beloofd was: dat
Hij een nieuw verbond met hen zou sluiten. Jer.31:31-34; Hebr.8:8-13;

10:16,17 Door genade zijn wij gaan zien, dat Israël tijdelijk, ook
nú nog, ‘een geest van diepe slaap’ heeft gekregen, ‘ogen om
niet te zien en oren om niet te horen ...’ Rom.11:8-12 Dit is echter
een periode (door Hem ‘ingevoegd’) om ook mensen uit andere
volkeren (heidenen) te roepen tot het Lichaam van Chris-
tus, 1Cor12:13,27; Ef.1:22,23; 4:12 ‘... totdat de volheid van de heidenen
binnengaat.’ Rom.11:25-32

Wanneer de Heer echter deze gelovigen volgens 1 Thessa-
lonicenzen 4:17 ‘weggrist’ in wolken voor een ontmoeting met
Hem in de lucht, zal Hij daarna de draad met Zijn volk weer
oppakken en sluit Hij met het huis van Israël en het huis van
Juda een nieuw verbond! Dan zal Hij Zijn wetten in hun ver-
stand geven en in hun harten schrijven; Hij zal hun tot God zijn
en zij zullen Hem kennen van klein tot groot. Jer.31:31-34; Hebr.8:8-13;

10:16,17
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Zoals Zijn heilige geest al met Pinksteren Zijn eerstelingen
vervulde, zo zal Hij aan Israël nu dit nieuwe verbond geven en
Zijn geest in hen geven.

Dan zal het koningschap en de jurisdictie en de majesteit
van het koninkrijk onder de gehele hemel gegeven worden aan
Zijn (getrouw gebleven Openb.20:4) volk, Dan.7:27 en alle ‘autoritei-
ten’ zullen Hem Die op de troon zit, eren en gehoorzamen.
Hem komt deze oogst toe!

Het kan toch bijna niet anders, dan dat men zich zal verblij-
den! Wij, die dit nu al horen, mogen ook nu al blij en dankbaar
zijn, te beseffen hoe Hij dit alles al gepland heeft, en Israël al
via de feesten hierop voorbereidt.

Hém alleen alle eer en glorie!

Ans Bouman
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Het dal van Hinnom of de hel?

Vrij om een bijbel te kopen en te lezen
Wij zijn rijk gezegend dat wij in een land leven waar we een
bijbel kunnen kopen en vrij zijn om rondom het Woord samen
te komen en het te delen. Dankzij ons goede onderwijssysteem
worden wij in staat gesteld om het Woord te lezen. Wat wij wel
zouden moeten beseffen is, dat wat wij lezen in onze bijbel een
Nederlandse vertaling is van Hebreeuwse en Griekse grondtek-
sten.

De levende God, redder van allen
Het goede bericht, want dat betekent het Griekse woord evan-
gelie, verheugt ons zeer. Wij mogen in genade de waarheid
onderkennen:
∗ dat alle mensen gerechtvaardigd worden ten leven, Rom.5:18

∗ dat de levende God de Heiland (de Redder) is van alle men-
sen, 1Tim.4:10

∗ dat de dood als laatste vijand teniet zal worden ge-
daan, 1Kor.15:22-28 en

∗ dat elke knie zich zal buigen en elke tong God van harte zal
loven. Rom.14:11

Let op: God zweert dat bij Zichzelf, de allerhoogste autori-
teit! Het staat vast dat, dit zal gebeuren (zie Jes.45:23).

Uitspraken over hel?
Ondanks deze geweldige waarheden lezen wij, in onze verta-
lingen, dat onze Heer, in Zijn rondgang op aarde uitspraken
doet over het ‘gehenna’, wat vertalers vertalen met de hel.
Een paar voorbeelden:
∗ ‘Maar Ik zeg u: “Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn

broeder, (…) en wie zegt: dwaas, zal vervallen aan het hel-
levuur.”’ Matt.5:22
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∗ ‘Vreest Hem, Die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in
de hel te werpen.’ Luc.12:5

∗ ‘Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij
met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare
vuur.’ Marc.9:43

Dat roept vragen op, want als sommigen vervallen aan het ‘hel-
levuur’ en er een macht is om in ‘de hel te werpen’ en onze
Heer een oproep doet om ‘te allen tijde te voorkomen’ dat je in
de hel vaart, hoe zit het dan met de woorden uit 1 Timo-
theüs 4:10: ‘... de levende God, Die de redder is van alle men-
sen, inzonderheid van de gelovigen?’ (De gelovigen mogen dat
nu al weten!) Of hoe met, dat alle mensen gerechtvaardigd
worden ten leven? Rom.5:18

Termen toetsen aan het woord
De twee verschillende Griekse woorden ‘gehenna’ en ‘hades’
worden door de Staten Vertaling en de NBG vele malen ver-
taald met hel.

Wij hebben allemaal gedachten bij de term ‘hel’. In deze
Bijbelstudie toetsen wij onze gedachten aan het woord van God
om zo zicht te krijgen op de context, en begrip te krijgen van
wat de oorspronkelijke Griekse (en Hebreeuwse) termen die
men vertaalt met hel volgens de Schrift betekenen.1

Wat is ‘gehenna’ of beter waar ligt ‘gehenna’?
Het Griekse woord ‘ge-henna’ is een vertaling van het He-
breeuwse woord ‘ge-hinnom’. Ge-hinnom betekent dal van
Hinnom. Het is een historisch en geografisch aan te wijzen
aards dal dat ligt aan de zuidwestkant van Jeruzalem. In iedere
encyclopedie kunt u dit terug vinden. In de Schrift vindt u deze
naam o.a. terug in Jozua 15:8 en 18:16.

1 Een verwijzing naar een aantal Bijbelteksten waarin het Griekse woord
‘hades’ of ‘gehenna’ voorkomt, vindt u na het eind van dit artikel.
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Het is niet correct dat vertalers een locatie of plaatsnaam
vertalen. De plaatsnamen Bethlehem, Galilea of Jeruzalem ver-
taalt men (terecht) ook niet.

Dat plaatsnamen verwijzingen bevatten en een betekenis
hebben naar wat er plaats vond, of zal plaatsvinden, is iets an-
ders.

Wat gebeurde er in dat dal?
De afvallige koning Achaz ontstak offers in het dal Ben-
Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstem-
ming met de gruwelen der volken. 2Kron.28:3

Zijn kleinzoon koning Manasse overtrof koning Achaz in
slechtheid. ‘Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader
Jechizkia had afgebroken, richtte altaren en gewijde palen op
en boog zich daarvoor.’ 2Kron.33:3 ‘Ja, hij deed zijn zonen door
het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom …’ vs. 6

Jeremia moest een pottenbakkerskruik nemen en breken en een
profetie over het dal Ben-Hinnom uitspreken:

De Heer der heerscharen, de God van Israël sprak: ‘… zie
Ik breng rampspoed over deze plaats (…) omdat ze Mij ver-
laten hebben (…) deze plaats ontwijd hebben (…) en offers
met het bloed van onschuldigen hebben vervuld (…) en zij
hoogten van de Baäl gebouwd hebben om hun kinderen als
brandoffer voor de Baäl met vuur te verbranden.’ Jer.19:3-5

De gebroken kruik staat voor dit volk en deze stad. vs.10 Het is
er een beeld van, dat het volk zou worden overgeven in de
macht van de koning van Babel. Ook zou het dal niet meer To-
fet en dal Ben-Hinnom genoemd worden maar Moorddal.

Mythologische gedachten
De locatie-/plaatsnaam ‘dal van Hinnom’ komt meer dan tien
maal voor in het Oude Testament en wordt daar NOOIT ver-
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taald met hel. Ze zegt wat het is: een dal ten zuidwesten van
Jeruzalem. Dit dal staat in verbinding met het Kidrondal.

Als de vertalers in het Nieuwe Testament, net als bij de He-
breeuwse geschriften, de locatienaam hadden weergegeven als
‘dal van Hinnom’, was het zeer verwerpelijke en niet Schrif-
tuurlijke gedachtegoed van een God die mensen in een hel
gooit, waar een niet eindigende, altijd voortdurende foltering
plaatsvindt, nooit ontstaan.

De Heer sprak niet over een mythologische hel (die vertalers
vanuit een bepaald gedachtegoed hebben geïntroduceerd) maar
over een locatie, over een plaats, namelijk het dal van Hinnom!

In dit dal zullen, tijdens het komende Messiaanse konink-
rijk, de lijken liggen van omgekomen goddeloze mannen. Zij
worden niet begraven, maar verteren door vuur, dan wel wor-
den door wormen (op)gegeten.

Zij zullen een afschrikwekkend voorbeeld zijn voor al wat
leeft; voor hen die van tijd tot tijd zullen komen en buigen voor
de Heer te Jeruzalem. Jes.66 Wat zij zien zijn lijken die ‘branden’
en door wormen worden gegeten.

Aantoonbaar foutieve vertaling van het Griekse woord ha-
des
De Staten Vertaling vertaalt ‘hades’ standaard met hel. Zo ook
in Openbaring 20:13 waar staat: ‘En de zee gaf de doden, die in
haar waren; en de dood en de hel [hier staat het Griekse woord
‘hades’] gaven de doden, die in hen waren; en zij werden ge-
oordeeld, een iegelijk naar hun werken.’

Als de hel een plaats zou zijn, waar je zou komen na ver-
oordeling [maar dat is dus niet zo], waarom zouden zij die in
de hel zijn dan nog geoordeeld worden? Met deze vertaling
geeft men de eigen onkunde aan. Hades is ‘het niet waarneem-
bare’, het dodenrijk. Dat is totaal iets anders dan ‘gehenna’, dat
men ook verkeerd vertaalt met hel – waarmee God tot een ka-
rikatuur gemaakt wordt.
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Context uitspraken Heer Jezus
Als we Jesaja 66 erbij nemen, zien wij de context waarbinnen
de uitspraken van de Heer geplaatst moeten worden.

‘Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die
haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen
die over haar treurt …’ vs.10 (…) ‘Want zo zegt de Heer: Zie,
Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier …’ vs.12 (…)
‘Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden …’ vs.14

‘Want zie, de Heer zal komen als vuur en Zijn wagens zullen
zijn als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en
Zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de
Heer gericht oefenen over al wat leeft …’ vs.15,16 (…)

‘Want Ik (ken) hun werken en hun gedachten, (de tijd)
komt om alle volken en talen te vergaderen, zij zullen komen
en Mijn heerlijkheid zien.’ vs18 (…) ‘En zij zullen al uw
broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Heer
(…) naar Mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Heer
…’ vs.20 (…) ‘En het zal geschieden van nieuwe maan tot
nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal
komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de
Heer. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der man-
nen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal
niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor
al wat leeft een afgrijzen wezen. vs.23,24

Als wij nu met de kennis van de bovengenoemde teksten Mat-
theüs 5 of Marcus 9 of Lucas 12 erbij nemen, zien wij, dat
sommige ongelovige mensen in een bepaalde tijd – tijdens het
millenium – en op een bepaalde aanwijsbare geografische loca-
tie (namelijk het dal van Hinnom, dat ten zuidwesten van Jeru-
zalem ligt) dood liggen als een weerzinwekkend voorbeeld.
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De dood overwonnen
In 1 Korintiërs 15 vers 22 lezen wij een geweldige belofte:
‘Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Chris-
tus ALLEN levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen
rangorde.’
‘Allen’ bij Adam betekent, dat iedereen zal sterven. ‘Allen’ bij
Christus betekent dat iedereen levend gemaakt zal worden.

Wat betekent levend gemaakt worden? Zie vers 42 en 43.
Christus was de eerste Die werd levend gemaakt in onvergan-
kelijkheid, heerlijkheid en kracht.

Weet u wat zo mooi is, als allen leven? Wat is er dan niet
meer? Juist! De dood! De dood, de laatste vijand zal teniet
gedaan worden door Christus onze Heer. 1Kor.15:26 Wat een ge-
weldig evangelie!

Dodenrijk en poel des vuurs?
Er bestaat dus geen hel? Inderdaad! De Heer sprak dus nooit
over de hel? Inderdaad! De Heer sprak over het gehenna.

De Schrift spreekt wel over gerichten [het rechtzetten van
iets] en in de Schrift wordt ook gesproken over het dodenrijk
en de poel van vuur. Maar ook die termen en gedachten moeten
we toetsen aan de Schrift, voordat we conclusies trekken.

In de komende U.R.-uitgaven (D.V) zullen wij deze termen
ook nader bestuderen vanuit de Schrift.

Wolter Brakshoofden
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Gehenna
In de NBG51-vertaling komt u het Griekse woord ‘gehenna’
twaalf maal tegen als hel. Namelijk in:
Mattheüs 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33
Markus 9:43,45,47
Lucas 12:5
Jakobus.3:6

In de Staten Vertaling komt u het Griekse woord ‘gehenna’
tegen als hels vuur:
Mattheüs 5:22; 18:9
en als hel:
Mattheüs 5:29,30; 10:28; 23:15,33
Markus 9:43,45,47
Lucas 12:5
Jacobus 3:6

Hades
In de NBG51-vertaling komt u het Griekse woord ‘hades’ te-
gen als dodenrijk. Namelijk in:
Mattheüs 11:23; 16:18
Lucas 10:15; 16:23
Handelingen 2:27,31
Openbaring 20:13,14

In de Staten Vertaling komt u het Griekse woord ‘hades’ tegen
als hel in bijvoorbeeld:
Mattheüs 11:23; 16:18
Lucas 10:15
Handelingen 2:27
Openbaring 20:13,14
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De reikwijdte van Gods wet

Gods wet (of: de ‘wet van de Heer’), door God aan Mozes ge-
geven, heeft in de moderne Christenheid een plaats gekregen,
die niet overeenstemt met Gods plan.

Men beseft niet, dat deze wet gegeven is aan Israël, en aan
Israël alléén; niet om duidelijk te maken wat de mens kan,
maar om wat hij niet kan.

Op dit moment zijn er veel bewegingen die naleving van deze
wet aanmoedigen. Het idee daarbij is vooral, dat de mens ver-
plicht is Gods ‘morele wet’ te houden, vooral de tien geboden.
Deze inzettingen stonden centraal in het Mozaïsche systeem.
Het is echter niet Schriftuurlijk om te menen, dat zij een blij-
vende morele grondslag zijn voor ons gedrag, en dat men zich
daar vandaag de dag aan zal (moeten) onderwerpen.

Sommigen streven er zelfs naar de wet van Mozes tot ‘burger-
lijke’ voorschriften voor hun land of volk te maken. Zij hopen
via politieke hervormingen ‘macht te krijgen’ en de wet van
Mozes te ‘herstellen’, met de bedoeling deze op te leggen. Het
doel is: bestaande systemen vervangen en een Mozaïschachtige
theocratie1 tot stand te brengen, niet alleen in de westerse we-
reld, maar uiteindelijk over heel de aarde.
Volgens voorstanders hiervan zal Christus niet terugkomen
vóór de eon van het Koninkrijk, maar daarna. Dan resteert het
laatste oordeel als de (volgens de wet van Mozes) rechtvaardi-
gen en onrechtvaardigen hun ‘eeuwige bestemming’ toegewe-
zen krijgen.

De eerstgenoemde groep krijgt hemelse zegen, de tweede
gaat naar de hel om eindeloze straf te ondergaan: pijn lijden in
het vuur voor de vervloekten.

1
regeringsvorm: bestuur door God [Red.]
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In deze opvatting meent men, dat de mens ‘zelf verantwoor-
delijk’ is voor zijn daden. Men kan door een vrije wil een keu-
ze maken. Gedrag van de mens is zijn eigen ‘verantwoordelijk-
heid’. Dan is rechtvaardiging uiteindelijk niet afhankelijk van
Gods genade, maar van de mens zelf. Afhankelijk van het vlees
dus, dat zelfde vlees, waar Paulus geen vertrouwen in had; Fil.3:3

het vlees waar vijanden van het kruis van Christus op vertrou-
wen. Fil.3:18

Onder het evangelie van de Besnijdenis is de wet ‘de toevoe-
ging van een betere verwachting’, waardoor de gelovigen van
die roeping God dichter naderen. Hebr.7:19

De wet was in werkelijkheid ‘zwak’ door het vlees. Rom.8:3

De voorschriften waren zwak en nutteloos, de wet is krachte-
loos en onnut. Hebr.7:18 Daarom bracht en brengt de wet voor
Israël geen zegen, maar veroordeling en dood.

Gods raad voor deze tijd
Gelovigen van vandaag zijn niet onder de wet die vanouds aan
Israël gegeven was. God heeft deze wetten niet op ons gelegd,
hoe voortreffelijk ze ons ook kunnen lijken, of ondanks onze
eigen mening, dat wij die nu moeten gehoorzamen.

Je kan niet zomaar enkele inzettingen uitkiezen en naar ei-
gen inzicht op jezelf betrekken, waardoor sommige van deze
wetten worden nageleefd en andere niet.

Op zich is de hele wet tot in detail heilig, rechtvaardig en goed,
ideaal zelfs. De Israëliet onder de wet moest die in acht nemen.

Toch kun je niet concluderen, dat de verordeningen en voor-
schriften tijdloze rechtvaardiging kunnen bewerken voor het
persoonlijke gedrag van alle mensen, overal, ongeacht welke
tijd of periode van goddelijk beheer. Daarom is het onjuist en
dwaas, te menen dat wij eerst moeten doen wat de wet van
Mozes zegt, wanneer we heilig willen zijn en doen wat recht en
goed is.
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Als God ons wilde laten weten wat Hem welgevallig is voor de
wandel van de gelovige vandaag, dan moest Hij een apostel
sturen om dat bekend te maken. En wanneer Hij voor ons aan-
wijzingen van Zijn wil heeft, waarin incidenteel zaken zitten
die destijds ook voor het oude Israël golden, dan zal Hij een
woordvoerder of profeet moeten zenden die dat duidelijk
maakt. Het mag de lezer duidelijk zijn: God heeft dát gedaan
door de bediening van de apostel Paulus, de apostel van de
natiën, opgetekend in zijn profetische schriften. Vgl. Rom.

11:13; 16:26

Zonde en overtreding
Je kunt niet zeggen: alles wat geen overtreding van de wet van
Mozes is, is geen ‘zonde’. Omgekeerd kun je ook niet zeggen:
wat niet overeenkomstig Mozes’ woorden is, is zondig. Imma-
nente1 zonde omvat meer dan wat het ‘overtreden’ van de wet
van IEUE [Ik ben – Red.] zou zijn, de wet die via Mozes was
gegeven.
Je zondigt niet per se als je die wet niet in acht neemt. Zonde is
niet: ‘overtreding van de wet’ (zoals in 1 Johannes 3:4 in di-
verse vertalingen2 weergegeven wordt). Deze misleidende
weergave van het Griekse woord anomia is de bron van veel
verwarring en de basis van veel dwaling. Zonde is simpelweg:
wetteloosheid. 1 Johannes 3:4 juist vertaald luidt: zonde is wet-
teloosheid 3.
Ondanks dat het oude Israël zich in de wildernis niet hield aan
de woorden van Paulus, was deze nalatigheid geen zonde.

1
[Red.:] Immanent: aanklevend, inwonend, innerlijk. Zonde is sinds Adam
onlosmakelijk met de mens verbonden, ook toen er nog geen wet was.
Rom.5:12,13

a

2
[Red.:] NBG: ‘Ieder, die de zonde doet, verloochent de wet, en de zonde
is wetsverloochening’;
Leidse vertaling: ‘Ieder die zonde bedrijft, overtreedt ook de wet; want de
zonde is wetsovertreding.’

3
Niet alleen de Concordante Vertaling vertaalt dit zo, maar ook o.a. de
American Standard; de New American Standard en de Revised Version.



24

Ook op gelovigen van nu is dat van toepassing. Wanneer wij
de wet van Mozes of de (van de wet van Mozes afgeleide) op-
drachten van Christus voor Israël of voor de twaalf in Zijn be-
diening niet naleven, zondigen wij niet. 1Kor.15:5; Gal.1:9; 2:7

Zondigen betekent: doel missen (Grieks: hamartanoo, niet-
merkteken). Richt.20:16 Zondigen is zich vergissen, een fout ma-
ken. Zonde is niet op zichzelf zonde, maar ze staat altijd in
relatie tot een doel. Zonde is dus relatief, het moet gerelateerd
zijn aan een standaard of een norm.

Bijvoorbeeld: de werken van het vlees Gal.5:19-21 zijn altijd,
onder elk beheer, tegen het ‘doel’ van Gods wil; dat is het goe-
de, het welgevallige en het volkomene. Rom.12:2 Anderzijds is de
vrucht van de geest, Gal.5:22,23a altijd in harmonie met Gods wil.
Zoals Paulus zegt: ‘… tegen zulke dingen is de wet niet.’ Gal.5:23b

Aan de gelovigen van vandaag is de wet niet gegeven. De wet
is geen tijdloze norm van gerechtigheid. Daarom is het voor
ons niet zondig, als wij ons niet aan de sabbat (of aan andere
punten van de wet van IEUE voor Israël) houden.

Iemand die in Canada woont, hoeft zich niet te houden aan
de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika.

Israël moet, om de wet correct te houden, in het land wonen,
een tempel en een priesterschap hebben. Dat is nodig om de
rituelen en het Goddelijk dienstbetoon van de wet te kunnen
uitvoeren. Belangrijke delen van de wet kunnen slechts in het
land, dat van oorsprong aan Israël werd gegeven, vervuld wor-
den. Als men niet in het land is, kan men de wet niet uitvoeren.

Als je het anders zegt, keer je je af van de wet; diezelfde wet
waar diegenen die daar onder vallen niets aan mogen toevoe-
gen of afdoen. Deut.4:2; 12:32

Coram, James. (maart 1991) The evangel of our salvation. Un-

searchable Riches, Vol.82/2, blz. 63-67. (Vert.: Marijke van de

Wijngaarden)
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God, de Vader

Al het werken van God gedurende de eonen heeft tot doel, dat
wij Hem in Zijn goddelijkheid kennen: als Onderschikker, als
Beschikker, als Plaatser, als Redder, als Rechtvaardiger, als
Verzoener.

Wat God is, is nog veel meer dan wat Hij doet. Want al Zijn
handelen wordt bepaald door Zijn diepste wezen. Dat is het
uitgangspunt, de bron en de basis van Zijn werken als GOD.

De essentie van Gods Wezen is LIEFDE. En liefde is de ba-
sis van wat Paulus ‘de diepten Gods’ noemt. 1Cor.2:10 En als de
apostel in de Efeziërsbrief over deze diepten schrijft, spreekt
hij over de onmetelijke liefde van God. Ef.2:4

God is de Vader vanwege deze ‘onmetelijke liefde’. Net zoals
de liefde de basis en de vervulling is van het werken van God
tot aan de algehele onderschikking in de voltooiing, zo is Zijn
positie als Vader de basis en voltooiing van Zijn openbaring als
God. Gods liefde is niet van Zijn vaderschap te scheiden. Dat
verzekeren ook de volgende uitspraken: Hij is ‘onze Va-
der’; Ef.1:2 Hij is de ‘Vader van onze Heer Jezus Christus’; Ef.1:3 en

3:14 en Hij is de ‘Vader der heerlijkheid’. Ef.1:17 In volle waarheid
is Hij de Vader. Ef.2:18; vgl. ook 5:20 en 6:23

Johannes, die speciaal onze aandacht op de liefde van God
richt, spreekt dikwijls over Hem als de Vader. Want de Heer
Jezus benadrukt steeds weer, dat God Zijn Vader is. Als Hij
tegen Zijn de discipelen over de toekomst spreekt, zegt Hij: ‘Te
dien dage zullen jullie weten, dat Ik in Mijn Vader ben en jullie
in Mij en Ik in jullie. Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart,
die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd wor-
den door Mijn Vader.’ Joh.4:20,21

Onze Vader
In Zijn wijsheid en macht heeft God ons geschapen en ons on-
ze plaats toegewezen. Hij heeft ons van alles voorzien, wat wij
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nodig hebben. Meer nog, Hij heeft ons in Christus Jezus de
verlossing geschonken. Wij zijn gezegend in Christus: in Hem
hebben wij de rechtvaardiging, de verzoening en de verwach-
ting van heerlijkheid. Dat is oneindig veel; maar als dit alles
zou zijn, konden wij God toch niet echt kennen; veel zou voor
ons verborgen blijven. Het evangelie is meer dan een bood-
schap van redding, het is een boodschap van onthulling van de
wil van God: ‘God wil, dat alle mensen gered worden en tot
erkentenis van de waarheid komen.’ 1Tim.2:4 De diepe betekenis
achter onze ervaringen in het leven – verdriet en falen en frus-
traties – en van het kruis van Christus, dat verlossing brengt,
kan in één zin gezegd worden: wij mogen het hart van God
kennen! Hij is meer dan de som van Zijn macht en grootheid,
Zijn wijsheid en gerechtigheid. Hij is meer dan alleen de
Schepper, Onderhouder en Redder. Hij is de Vader, en als Va-
der mogen wij Hem leren kennen.

Dat is een zaak van verwantschap – net als in iedere fami-
lie – en daarmee ook van gevoelens, die met deze verwant-
schap gepaard gaan. De gelovigen in Christus ontvingen de
geest van het zoonschap, waardoor wij God ‘Vader’ mogen
noemen. Rom.8:15 Dat betekent voor ons een gevoel van absolute
vrede en vertrouwen. God is onze Vader – wat een intens ge-
lukkig makende, heerlijke ervaring!

De vaste overtuiging, dat onze Vader Zich in alles om ons be-
kommert en steeds voor ons zorgt, hoort onlosmakelijk tot deze
geest van het zoonschap. In Romeinen 8:21 noemt Paulus het
de ‘vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods’. Dát is een
heerlijke vrijheid. Wij weten, dat wij ons nergens zorgen over
hoeven te maken, omdat God onze Vader is. Wij zijn ook vrij
van de last van vleselijke gebondenheid, zoals in Romeinen 7
beschreven wordt. Want, omdat wij zonen zijn, vaardigde God
de geest van Zijn Zoon af in onze harten, die roept: Abba, Va-
der! Daarom zijn wij niet langer slaven, maar zonen. Gal.4:6,7
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Helaas maken wij tot onze eigen schade van dit zoonschap
veel te weinig gebruik. Wij erkennen misschien wel, dat God
onze Vader is, zonder er werkelijk van te genieten. Wij spreken
Hem in onze gebeden misschien wel met ‘Vader’ aan, zonder
het echte vertrouwen van een zoon te hebben en daarmee de
diepe innerlijke vrede, die uit deze alle verstand te boven gaan-
de gezegende verwantschap groeit. De geest van het zoonschap
wordt alleen volledig effectief in hen, die zonder beperking,
zonder aarzeling en zonder enige twijfel echt geloven, dat God
onze Vader is.

De Vader van onze Heer Jezus Christus
‘… Christus is de Eerstgeborene van heel de schepping (…)
opdat Hij in alles de Eerste wordt.’ Kol.1:15,18 Zijn bewustzijn
van God als Vader is, wat wij allen op een dag zullen delen.
Het gebed van de Heer in Johannes 17 is uitdrukking van dit
intense bewustzijn en Zijn vertrouwen. Zes keer spreekt Hij
God rechtstreeks aan als Vader. vs.1,5,11,21,24,25 Als Hij zegt: ‘Ik
heb Uw naam geopenbaard aan de mensen …’ vs.6 en vraagt:
‘… heilige Vader, bewaar hen in Uw naam …’, vs.11 dan refe-
reert Hij aan de Naam ‘Vader’.

God als Vader kennen wil zeggen Gods liefde kennen.
‘Rechtvaardige Vader (…) dezen weten, dat Gij Mij gezonden
hebt. Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem be-
kend maken, opdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt
in hen zij en Ik in hen.’ vs.25,26

Bij verschillende gelegenheden wijst Paulus erop, dat God de
Vader is, en meerdere keren benadrukt hij daarbij, dat Hij de
Vader is van onze Heer Jezus Chris-
tus. Rom.15:6; 2Cor.1:3; Ef.1:3; Kol.1:3 Daarmee zegt de apostel in de
eerste plaats, dat God de Vader is van onze Heer en Redder, de
Gezalfde, Die het Hoofd van het lichaam is, alsmede het Hoofd
van het hele universum.
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Ten tweede wordt daarmee een bijzonder belangrijke kant
van de heerlijkheid van de Heer onderstreept, namelijk dat Hij
de Eerstgeborene is, de Eerste vóór allen en in alles.

En als derde toepassing wordt daarmee ook de heerlijkheid
onderstreept, die door Hem op ons is overgebracht. Als God de
Vader van Christus is en wij Hem gelijkvormig zijn en ‘in
Hem’ zijn, dan genieten wij dezelfde bevoorrechte en gelukkig
makende verwantschap met de Vader als Christus Zelf. Het
geweldige feit, dat God onze Vader is, wordt nog oneindig
kostbaarder door het feit, dat Hij de Vader van onze Heer Jezus
Christus is.

Van alle wonderbaarlijke dingen, die in Kolossenzen 1:13-20
over Christus gezegd worden, is de heerlijkste de vaststelling,
dat Hij niet gewoon Gods Zoon is, maar de Zoon Zijner liefde.
En van alle heerlijkheden van God, die in Efeziërs 1:3-14 op-
gesomd worden, is beslist de grootste, dat Hij de Vader van
onze Heer Jezus Christus is. Alles, wat Christus is en alles, wat
Hij bereikt, heeft zijn oorsprong in Zijn gezegende God en Va-
der. Dit woord ‘gezegend’ komt van de Griekse uitdrukking
eulogeō, zegenen, en betekent ‘goed-spreken’. In Marcus 14:61
staat: ‘de Zoon van God, van de Gezegende.’ [NCV] Dat is het
beste en grootste, wat wij van de Vader kunnen zeggen. Het is
de hoogste lof met het oog op Gods alomvattende heilsplan, dat
Hij voor de nederwerping van de wereld gemaakt heeft en tot
aan de voltooiing bij de afsluiting van de eonen uitvoert. In
alles openbaart God wat het betekent, dat Hij de Vader is van
onze Heer Jezus Christus.

Vader der heerlijkheid
Het gebed van Efeziërs1:15-23 van de apostel Paulus dient
ertoe, dat wij verlicht worden over wat Christus en de ecclesia,
en wat God de Vader en Zijn universum betreft. De verwach-
ting van de heerlijkheid, het lotdeel en de kracht, die in Chris-
tus geconcentreerd zijn, hebben Zijn ‘Hoofdschap’ (Hoofd
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zijn) boven alles, en de completering op het oog, wanneer God
alles in allen zal zijn.

Als wij bidden om ‘een geest van wijsheid en onthulling in
erkenning van Hem’, Ef.1:17 dan vragen wij daarmee om erken-
ning van de God van onze Heer Jezus Christus, van de Vader
der heerlijkheid. God zegent ons met rechtvaardiging, vrede en
heerlijke verwachting op een manier, die boven bidden en na-
tuurlijk menselijk denken uitgaat; maar wij mogen om geeste-
lijke onthulling vragen; en Hij zal ons geestelijke erkenning
schenken, opdat wij Hem, de Vader van alle heerlijkheid, kun-
nen begrijpen.

De genoemde verwachting in het Efeze-gebed, het lotdeel en
de kracht zijn zaken, die tot dan toe in de diepten van God ver-
borgen waren. Wij hebben dit speciale gebed om geestelijke
wijsheid en geestelijke onthulling nodig om te kunnen begrij-
pen wat God voor ons bereid heeft. Want de Vader der heer-
lijkheid brengt een geweldige overwinning tot stand, die allen
tot onmetelijke zegen zal zijn: Hij zal alles in allen zijn, en wij
mogen dat nu al beseffen.

Dit heeft de Vader altijd op het oog gehad; want dat is het
diepste verlangen van Zijn wezen en van Zijn liefhebbende
vaderhart. Alleen zo kan Hij de volheid van Zijn liefde vol-
maakt uitdrukken. Hij is de heerlijke Vader en de Vader der
heerlijkheid. Er kan helemaal geen twijfel aan bestaan, dat er in
de voltooiing een alles overstijgende heerlijkheid zal zijn, want
God is de Vader, Hij, de God van alle heerlijkheid. Als wij dat
bedenken en gelovig vastgrijpen, kunnen wij de verklaring van
de apostel in 2 Corinthiërs 1:3-5 veel beter begrijpen en waar-
deren.

De Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het
medelijden en de God van alle vertroosting, moet ten hoogste
gezegend worden. Zijn hart is altijd gericht op Zijn kinderen; in
alles en altijd is Hij bedacht op hun bestwil; al Zijn werk geldt
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de Zijnen. Laten wij ons voortdurend verheugen over deze ver-
zekering!

De term Vader is de hoogste van al Gods namen. Andere uit-
drukkingen als Rechter en Redder zullen terzijde gesteld wor-
den, evenals de geestelijke gaven van geloof en verwachting.
Ze zijn niet langer nodig zodra allen gered zijn en al het gericht
beëindigd is. Maar net als de gave van liefde zal de uitdrukking
Vader altijd blijven. In het begin zegt de Schrift weinig over de
Vader, maar steeds meer wordt Zijn hart onthuld, totdat in de
voltooiing allen Hem Vader zullen noemen in liefde en dank-
baarheid. Dan zal het totale universum eensgezind met één
mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheer-
lijken. Rom.15:6

D.H. Hough.
Vert.: ajjj.
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Christus en religie

Het middelpunt van religie is de mens zelf: zijn karakter, zijn
werk, zijn waardigheid, zijn verdienste.
Het is ik, ik, ik, ikzelf van begin tot einde.

Het centrum van het leven in Christus is de Heer Jezus
Christus: Zijn karakter, Zijn werk, Zijn waardigheid, Zijn
waarde;
alles is Christus.

Religie kan bestaan en bestaat zonder Christus,
maar het leven in Christus kan niet zonder Hem bestaan.

Alle religie eist voor vandaag de dag hervorming in moreel
opzicht.

Alles waar Christus aanspraak op maakt is een nieuwe
schepping.

Het doel van religie is de verbetering van de mens in veel as-
pecten: politiek, kerkelijk, opvoedkundig, economisch, hygi-
enisch.

Christus is uniek en eenvoudig. Hij heeft maar één doel: de
eer en verheerlijking van God.

Religie kent allerlei soorten en vormen van vroomheid, gods-
dienstigheid.

Christus is werkelijk toewijding.

Christus zet de trots van de mens, het vermogen van de mens,
de gerechtigheid van de mens en de goedheid van de mens op-
zij.

Hij verhoogt eens en voor altijd de God van alle genade.
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Het beste is zelfs niet het zien door het Woord van God naar
Christus,
maar het zien door Christus, een Persoon, een levend Mens,
naar het Woord van God.
Want de Bijbel kan zelfs tot religie worden, zowel onderwerp
als voorwerp van rituelen, en al het andere.

‘Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer
ik, echter in mij leeft Christus.’ Gal.2:20

Samengesteld uit de werken van F.H. Robison,
UR LXIX, blz. 244, vert. D. Gorter
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