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De jarenlang gekoesterde begeerle, om lets to nzogen doer veer
het tat-stand-komen van een Nederlandsche Verklaring der Heilige
Schrift, ;mar de behoeften der geloovigen in onze eeztzo, drong er
mij toe, bij lief onlbreken van een henmeneztlisch werk, dal van
Schrift
Gereformeerde beginselen nits oat en dies de Hei
de verklaring als het Woord Gods in haar eenheid tot hoar
recht zoekt to brawn, bijgaand gesc hrif I als hulpmidd el op to
stellen.
Tegelij k met de Verklaring van het Bock Genesis, die o mien
den tied « HET BOEK DER GEBOORTENn als eerste deal en proeve
eener Verklaring van de Heilige Schrift door mij Mans in drank
aangeboden word', leg de zk ook biig aand gest- hnif 1 als lnleiding lot
de Verklaring der Heilige Schrift ter per se.
Tot de afzonderlijke /gave hes loot ik in de vcronderstelling,
dal dit geschrift, oak afgesclteiden van het beoog de Se hrif twerk ,
by de studie tot verklaring tier Heilige Schrift en bij die tier
hermeneuli se he beginselen van eenzg nut kan zijzz.
Vinde min paging welzoillende beoordeeling bz) alien, die de
sludie der Heilige Schrift liefhebben.
Erz geve de HEERE en z n zegen over.
-

-

-

-

-
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DE HEILIGE SCHRIFT HET WOORD GODS.

De verklaring der Heilige Schrift moot uitgaan van de geloovige erkenning, dat de Heilige Schrift het Woord Gods is.
Het feit, dat de Heilige Schrift net Woora Gods is, behoort
tot de dingen, die des Geestes Gods zijn, en die de natuurlijke mensch niet verstaan kan, omdat ze geestelijk onderscheiden
worden (1 Kor. 2 : 14, 15). Deze geestelijke onderscheiding
is slechts mogelijk voor wie geboren is uit water en Geest,
zoodat hij het Koninkrijk Gods kan zicn en bekwaam g emaakt
is, om te gelooven (Joh. 3 : 3 ; i : i 2).
Dat de Heilige Schrift het Woord Gods is, staat vast voor
het ware geloof. Door het geloof alleen verstaan wij, dat de
wereld door het Woord Gods is toebereid en door het geloof
alleen verstaan wij ook, dat de Heilige Schrift het Woord Gods
is. Gelijk de levende God bestaat voor het geloof; gelijk Jezus
voor het geloof de Christus, de Zoon des levenden Gods is ;
gelijk heel de waarheid van het Koninkrijk Gods voor het geloof bestaat ; gelijk voor het geloof alles waarachtig is, wat
God ons geopenbaard heeft ; — zoo is ook voor het geloof
de Heilige Schrift het Woord Gods.
Het is dan ook onmogelijk, de waarheid, dat de Heilige
Schrift het Woord Gods is, voor den natuurlijken mensch te
bewijzen, gelijk het onmogelijk is, hem te bewijzen, dat God
de wereld schiep door zijn Woord en dat de Heere Jezus
Christus onze Verlosser is. Wel kan de natuurlijke mensch veel
-

;
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aangaande de Schrift zien, onderzoeken en weten ; de geestelijk
blinden kunnen in zekeren zin de waarheid der Schrift tasten ; zij
loopen er onophoudelijk tegen aan, gelijk ze met Gods onzienlijke
dingen in de Schepping en in het leven onophoudelijk in aanraking komen ; — maar zoo min als zij den levenden God
vinden en erkennen in zijn werken, zoo min vinden en erkennen
zij Hem in zijn Woord, in de Schrift. Het geloof is ook bier
het bewijs der zaken, die men niet ziet (Hebr. II : I, 3).
Is het ingewrochte geloof, het geloof als verborgen levensbeginsel, de geestelijke band onzer ziele aan onzen God in Jezus
Christus onzen Heer door den Heiligen Geest, waardoor wij tot geloofsonderscheiding bekwaamd zijn, — het geloof in zijn openbaarwording, het gelooven, is de geestelijke zoerkswanzheld onzer ziel,
waardoor wij de dingen, die des HEEREN zijn, onderscheiden, en
waardoor ook de Heilige Schrift door ons als het Woord Gods
onderscheiden, erkend en aangenomen wordt. Dit geloof als werkzaamheid onzer ziel wekt de Heilige Geest door het gehoor van
het Woord Gods zelf; en voor dat gewekte geloof is aanstonds
het Woord Gods waarlijk Gods Woord, waaronder we buigen,
om cr ons door te laten gezeggen, er ons aan te onderwerpen, cr op te bouwen, bewuste gemeenschap te hebben met
den HEERE en met al zijn Volk, en te leven in het Licht (Joh.
3 : 3 3 ; Rom. 16 : 14, 17 ; I Joh. I : I —3).
Zoo heeft het altoos met het Woord Gods in de wereld
gestaan, ook toen het Woord Gods nog geen schrift was ;
het is voor het ongeloovige en Gode vijandige vleesch nooit
waarlijk het Woord van den levenden God geweest, maar het is
immer waarachtig Gods Woord geweest voor het oprechte geloof.
Ook voor den zondeval leefde de mensch Gods in de gemeenschap des HEEREN door het geloof, d.i. in de erkenning
van het Woord, dat de HEERE over en tot hem gesproken had
en sprak.
En na den val heeft met Eva het heilige zaad door het
geloof het Woord Gods erkend, er onder gebogen, er bij ge-
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leefd, het bewaard. Abel geloofde God, hij geloofde zijn Woord ;
dat Woord was voor hem het waarachtige Woord van den
waarachtigen levenden God ; z66 was er voor hem bij zijn offerande door het geloof gemeenschap met den HEERE, terwiji
voor KaIn in diens ongeloof de waarachtigheid van het Woord
Gods niet bestond en de gemeenschap met God door hem werd
gemist (Gen. 4 ; Hebr. I I : 4). Henoch wandelde met
God, immers in gemeenschap met God, door to Leven bij
zijn Woord, door het geloof; en Noach geloofde het Woord
des HEEREN, bouwende de ark. Abraham geloofde God op zijn
Woord. Voor Mozes en de profeten was het Woord Gods
waarachtig. En alle heiligen, heel de schare der geloovigen
(Hebr. I I), zij alien hebben geleefd bij het Woord des HEEREN,
dat vast staat tot in eeuwigheid. Heel de gemeenschap van al
het Volk des HEEREN uit alle geslachten en tijden kenmerkt
zich door het geloof, dat het Woord Gods erkent zij is de
gemeenschap, waarin het Woord van God geldt ; dat Woord
is de voorwaarde en het beginsel van die gemeenschap (Luk.
I I : 28).
De Christus, het Hoofd des Lichaams, de Hoeksteen van
dozen Tempel der Gemeente Gods, is met het Woord Gods
een. Hijzelf is het eeuwige Woord Gods (Joh. t); en het
Woord Gods, dat Hem voorging en volgde, getuigt van Hem
(Toll. 5 : ;8, ;9). Maar naar zijn menschelijke natuur geeft
Hij Zich in heel zijn Middelaarswerk op aarde aan het Woord
Gods, ook aan het gesproken en geschreven Woord Gods,
over, in de gemeenschap met Israel en met zijn Volk uit alle
geslachten. Hij bukt onder het Woord Gods ; Hij spreekt het
Woord Gods ; Hij doet het Woord Gods. Z66 leeft Hij ; z66
lijdt en sterft Hij ; z66 staat Hij uit de dooden op en zoo
vaart Hij ten hemel naar het Woord Gods.
Heel de waarheid en gemeenschap des geloofs staat en yak
met het Woord Gods.
Het Woord Gods is het, waardoor de Gemeente van Christus
uit alle geslachten tot Hem vergaderd wordt. Allen, die den
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Zoon door den Vader gegeven zijn, komen tot Hem, geleerd
door het Woord Gods. Het aannemen van den Christus als
hun Heer en Zaligmaker, en het aannemen van God als hun
Vader, is voor hen een met het aannemen van het Woord
des HEEREN. In het Woord Gods nemen alle heiligen met
Abraham den HEERE en zijn genade aan, en in den Christus
klemmen zij met Petrus zich vast aan de woorden des eeuwigen
levens. Of ze helden Gods worden, pilaren in den Tempel
des HEEREN, of als het gekrookte riet op Hem hopen en de
kruimkens oplezen, die van zijn tafel vallen, — met machtigen
greep of met bevende vingeren vatten zij door het geloof het
Woord des HEEREN aan, omdat het voor hen waarachtig Gods
Woord is (Gen. 15 : 5, 6 ; Joh. 8 : 56 ; 6 : 68, 69).
Door het Woord Gods wordt heel de Gemeente van Christus
gebouwd en bepaald. Door dat Woord geeft de Heilige Geest
haar bewuste gemeenschap met Christus, haar Hoofd. Door dat
Woord leert, troost, leidt, reinigt en siert Hij haar. Dat Woord
Gods wordt in haar en door haar uitgeroepen. Zij bcwaart het
Woord Gods. Door het Woord Gods verlicht zij de wereld
en alle dingen en is zij de pilaar en vastigheid der waarheid.
Het Woord Gods is het Zwaard des Geestes in haar hand.
waardoor zij in het geloof overwint (Jes. 4o : 6 ; i Petr. i :
24, 25 ; Ef. 6 : 17).
Het gesproken Woord Gods, gelijk Christus en zijn apostclen,
Mozes en de profeten, dit deden hooren, is hierin van het
0-eschreven Woord Gods, van de Schrift, niet onderscheiden.
6
Ook het gesproken Woord Gods kwam door me/maim tot
menschen. Slechts de Christus, als de Zoon met den Vader
een, kende, ook in zijn menschelijke natuur, door zijn eenhcid
met den Vader het Woord. Wel heeft de HEERE ook rechtstreeks
door zijn Geest, door droomen en gezichten, en met hoorbare
stem, tot menschen gesproken, ook na den zondeval. Zoo sprak
Hij tot de aartsvaders, tot Mozes en de profeten ; ook wel
tot de apostelen. Maar Hij heeft hen ook aangewezen als zijn
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dienstknechten, in zijn goedertierenheid beschikt, opdat door
hen als menschen zijn Woord tot menschen komen zou (Gen.
18 : 19 ; Ex. 20 : 19 ; Deut. 18 : 18 ; Joh. 4 : 25 ; Matt.
17 : 5 ; Hand. 9 : 15).
Wij kunnen ook sinds onzen val het Woord Gods niet anders
ontvangen dan door den Ali ciclelaar. Hij is de gezalfde Profeet,
om ons het Woord Gods te doen hooren. En Hij moest in de
volheid des tijds mensch worden, opdat het Woord Gods in
den tijd tot ons komen kon. Daarom kwam het dan ook
door Hem, door zijn Geest, tot de aartsvaders, de profeten
en de apostelen, en door hen, door menschen, ons in alles
gelijk, tot ons. Door menschen hebben wij het Woord Gods ;
en in die menschen stoot zich nu het ongeloof aan den
Steen des aanstoots. Het Woord Gods is onder de menschen
gegeven door profeten en apostelen ; wie hen hoort, die
hoort den Christus, en die hoort het Woord Gods_ Heel de
Tempel Gods wordt gebouwd op het fundament der apostelen
en profeten, waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is ; op het
fundament der apostelen en profeten, die door den Geest van
Christus ons het Woord Gods verkondigd hebben. (Luk. 4 :
Ef. 2 : 20-22).
16-21 ; 10 : 16; I Petr. I : I I, I2
;

Nu heeft het den HEERE echter behaagd, ons dit Woord
niet slechts in wegstervende klanken, maar ook in blijvend
schrift te geven. Ook deze menschelijke gestalte heeft
Gods Woord aangenomen. Zelf heeft God in steenen tafelen
de Wet geschreven ; en Hij heeft Mozes bevolen, te schrijven
in een bock. (Ex. 17 : 14 ; 24 : 12 ; 34 : I, 27, 28; Deut.
4 : 13; 5 : 22; I0 : 2, 4; 28 : 58; 29 : 20,

27; 31 : 9,
19, 22, 24) Hiermee kwam het Woord Gods in schrift als het
geschreven Woord Gods, waardoor het Woord Gods op aarde
op menschelijke wijze bewaard werd. De profetische arbeid is,
althans sinds Mozes, dan ook mede een arbeid in schrift, waarbij
ook steeds, wat in losser schrift reeds geboekstaafd was, naar
Gods bestel dienstbaar werd aan zijn geschreven Woord, aan de
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Schrift. Gelijk de HEERE het menschenwoord koos als voertuig
voor zijn Woord, zoo koos Hij nu het menschenschrifi, om er
zijn Woord als de Schrift' door te bouwen. Hierin eerde God
in zijn genade den mensch ; Hij schiep den mensch naar zijn
beeld ; en Hij gaf zijn Woord op aarde door menschenwoord,
door het menschelijk verzekerde en duurzame menschenwoord,
door menschenschrifi.
Het Woord Gods wordt cen Bock, dat in boeken uitkomt.
Ook het «hock, is niet slechts cen menschelijke gedachte
het is allereerst een gedachte Gods, door menschen gevonden
-en gegrepen, en door hen in hun boeken menschclijk uitgewerkt. De eenheid der Gedachten Gods, zijn Verkiezing, zijn
Besluit, zijn Raad, zijn Oordeel, zijn Openbaring, worth in de
Schrift een «Bock, genocmd. Zoo pleit Mozes, biddend voor
zijn yolk : «Nu dan, indicn Gij hun zonden yergeven zult I
Doch zoo niet, delg mij nu uit uw Bock, hetwelk Gij geschreyen hebt ! Then zeide de Heere : dien zou Ik uit mijn Bock
delgen, die aan Mij zondig t !, (Ex. 32 : 32, 33.) In den Psalm
aanbiddcn wij : «liw oogen hebben mijn ongevormden klomp
gezien ; en al deze ding en waren in uw Bock geschreyen, de
dagen, als zij geformeerd zouden worden, torn nog Been van
die was., (Ps. 139 : 16.) In de rolle van dat Bock ook is van
den Christus geschreven. (Ps. 4o : 8.) Zoo wordt ook elders
gesproken van het Bock des HEEREN ; van de namen, die geschreven zijn in de hemelen ; van het Bock des Levens, des
Lams, dat geslacht is. (Jes. 34 : 1 6 ; Dan. 12 : I ; Luk. 1 o : 20 ;
Openb. 1 3 : 8 ; 20 : 12.) Het Woord, de openbaring, het gezicht Gods, wordt daarom ook gezegd te komen als cen bock,
dat aan den profeet wordt gegeven, opdat hij het zou opeten en
daarna profeteeren ; of dat verzegeld is en geopend moet worden.
(Jes. 29 : 11, I 8 ; EZCCII. 2 : 9 •, 3 : 1, 2, 3 ; Dan. 7 : I 0 ;
12 : 4 ; Nah. i : I ; Zach. 5 : I , 2 ; Openb. 10 : 2, 8 t 1.)
-

-
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overeen met de behoefte, waaraan het Woord Gods op aarde
moest voldoen.
Wij konden het Woord Gods niet anders ontvangen dan
door den Middelaarsdienst en alzoo door menschen. Het moest
in ons eigen menschenwoord komen, in ons eigen gcsproken woord.
Maar bet gesproken menschelijk woord werd noodzakelijk in
de menschelijke historic schrift. Het moest schrift worden, zoo
het zich in zijn beteekenis als woord onder zondige en sterfelijke menschen Wilde handhaven. Z66 alleen kon het menschenwoord als woord vast staan bij het uiteengaan van het menschelijk geslacht, en in de gemeenschap van dat geslacht, dat
ons en alien menschen aangaat ; in de gemeenschap van het
menschelijk geslacht van voorgaande en volgende tijden.
Heel het menschelijk denken is onze, heel de menschelijke
geschiedenis, heel het menschelijk geslacht, heel het menschelijk
woord. Daarom moat het menschenwoord schrift, bock worden.
Het gesproken woord is voor den enkelen tijdkring ; voor den
persoonlijken kring ; voor de ingewijden ; voor het eigen yolk;
voor de plaats, waar het klinkt. Het hangt aan het oogenblik
en het oog_,enblikkelijke ; aan den mensch, die het spreekt of
hoort. Het is afhankelijk van de kaste, die het bewaart.
Het maakt afhankelijk en houdt afhankelijk van enkelen.
Maar het geschreven woord, het bock, behoort aan de menschheid ;
aan alle volken ; aan alle volgende tijden ; aan den enkelen
mensch en aan heel de menschelijke gemeenschap ; en het is van
alle menschen en van heel de menschheid veelszins onafhankelijk.
Zoo is dan ook het Woord Gods schrift, bock geworder.,
een menschenboek ; in gewone gebrekkige menschelijke taal ;
in een bepaalde menschelijke taal. Het is schrift, bock, geworden in het echte menschelijke schrift met al zijn vastheid
en met al zijn zwakheid. Het is bock geworden, en van hand
tot hand voortgeschreven ; straks van taal in taal vertolkt ; en
eindelijk door de drukpers vrij en onwankelbaar staande in het
leven der menschheid.
Vrij spreekt God door de Schrift tot zijn menschen in al hun
-
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levenskringen. Tot al de zijnen, in hun binnenkamer en in heel
bun leyen ; en tot heel het menschelijk geslacht, dat bij boeken
leeft. Onder onze boeken staat het Bock des HEEREN, de Heilige
Schrift, het Woord Gods, het Boek voor alle volken ; -- palladium der vrijheid voor het menschelijk geslacht ; der vrijheid,
der eenheid, der gemeenschap vooral van alien, die gelooven
in den levenden God.

Zander de Schrift kan het historische Yolk des HEEREN, Israel,
niet bestaan. Met de Schrift komt het als yolk op en treedt het
als yolk onder de volken in de Historic, het eigen yolk Gods ;
het profetische Yolk voor het menschelijk geslacht alley eeuwen,
aan hetwelk als yolk de heilige traditie der menschheid, de
belofte des HEEREN, de woorden Gods, toebetrouwd zijn ; het
yolk van het Woord Gods.
Israel wordt Israel met de opkomende Schrift, en de Schrift
wordt de Schrift met het opkomende Israel. Met het feit van
het bestaan van Israel is het feit van het bestaan der Schrift als
de Schrift, het geschreven Woord Gods, noodzakelijk. Het
eene feit kan het andere niet missen. Want het Woord Gods
wordt in bijzonderen zin historic, volkshistorie en volksleven,
met en in Israel. Dit Israel is het wonderzaad uit Abraham,
met en in Abrahams verkiezing en roeping ten zegen voor
alle geslachten der aarde gegeven ; het is de levende vleeschen
profetie, die met het zaad der belofte het profetisch woord
draagt en bewaart, dat sinds Adam, Enos, Henoch, Noach,
Abraham, Izak, Jakob met de profetische genade opkwam, en
dat doorging met de bijzondere openbaring des HEEREN in
Israel en in zijn historic. Dit Israel moat zijn historie schrijven ;
bet macs/ de Wet, de woorden en de daden des HEEREN boeken ; het limes/ de Profetie spreken en in schrift bewaren, en
zijn eigen Leven uit God vertolken. Het Woord Gods wordt
met en door Israel voortgaand Schrift, Boek, literatuur. Gelijk
dit yolk in den gang van zijn historic, in zijn zijn en in zijn
worden, het yolk Gods was, de heiligheid des HEEREN droeg,
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zijn Stad had en zijn Tempel, zijn Weg en zijn Woning op
aarde, zijn Troon en zijn Schepter, zoo was het en had het
zijn Woord, dat het belichaamde in zijn bestaan, in heel zijn
type en leven, in zijn religie en historie ; en dat het door zijn
profeten als de mond des HEEREN vertolkte en met hun griffie
schreef.
De Schrift is menschelijk en historisch, maar Israelitisch en
profetisch. Zij is het menschelijk en historisch geschreven Woord
van God ; een met het gesproken Woord Gods in Israel en
vOOr Israel ; een met Israel, dat het historische Woord Gods
was en voortzette ; een met het Woord, dat vleesch werd, met
den Christus, die uit Israel is, zooveel het vleesch aangaat.
(Rom. 9 : 4, 5 ; 3 : I , 2 .)
Met de komst van dien Christus in de Historie, met zijn
vernedering en verhooging tot vrijmaking en vergadering zijner
Gemeente uit alle volken, voltooit zich het in bijzonderen zin
historische en het geschreven Woord Gods door zijn apostelen
en evangelisten. Zoo voltooit zich het Bock, dat het Woord
Gods is. (Hebr. I : I ; Openb. I : I v. v.) En met de voltooiing
der Schrift wordt de Gemeente van Christus vrij en mondig,
in de bewuste gemeenschap met haar verheerlijkt Hoofd. Met
de Schrift als het Woord Gods is zij des HEEREN getuige in
heel het menschelijk geslacht, in heel de voortgaande menschelijke historic, van Jeruzalem en Rome uit, tot aan de einden
der aarde en der tijden.
Met de heilige linie en bepaald sinds Israels opkomen werd
dan het Woord Gods schrift, bock, de Schrift, het Boek. En
gelijk het geloof het Woord Gods onderscheidt en verstaat,
zoo onderscheidt en verstaat ook het geloof de Schrift, het
Boek, dat Gods Woord is.
Dit wil niet zeggen, dat ieder geloovige afzonderlijk uit de
menschelijke schriften moet uitmaken, wat de Schrift, het Woord
Gods is ; de HEERE geeft dit zijn Volk als gemeenschap te
onderscheiden, te verstaan.
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Bij het groeien der Schriften heeft Israel als Israel, naar de
bedeeling des Heiligen Geestes onder het Oude Verbond, de
Schrift gegrepen, bewaard en overgeleverd. Aanstonds met het
opkomen en groeien der Schrift als Bock wordt het yolk des
HEEREN door Mozes aan dat Bock gebonden (Deut. 28 : 58 ;
29 : 20, 27 ; 31 : 26.) En sinds blijft die band erkend (Joz.
: 8 ; 8 : 31 ; 23 : 6.) De Schrift is voor Israel als Israel het
Woord Gods. Aile volgende Schrift bouwt op de voorgaande,
die als het Woord Gods onderscheiden is. Israel onderscheidt
in zijn voortgaande historic en levensgang zijn heilige Schriften
en voegt ze ten laatste met voorbijgang van andere schriften als
de Sckriften, als de Schrift, bijeen. Ook dit is een feit, dat door
het geloof erkend en geeerbiedigd wordt.
Voor den Christus is dan ook (de Schrift), gelijk die voor
Israel geldt, het Woord Gods. Het «daar staat geschreven, is
voor Hem de aanwijzing van wat God gesproken heeft en
-spreekt. (Matt. 4: 4 v. v.) Het zijn de Schriften, die naar
zijn uitdrukkelijk zeggen voor en in en door Hem vervuld
moeten worden (Matt. 13 : 14 ; 2 1 : 42 ; 26 : 54 ; Mark. 12 : 0 ;
14 : 49 ; Luk. 4 : 2 I ; 21 : 22 ; 2 4: 27, 44; Joh. 7 : 38; 13 : IS ;
15 : 25 ; 17 : 12 ; 19 : 28.) Hijzelf verklaart Zich de vervulling
der Schrift •en wil uit de Schrift worden gekend. (Joh. 5 : 39
Luk. 24: 27, 45.) Het gelooven der Schrift is voor Hem een
met het gelooven van het Woord Gods en met het gelooven
van Hem als den Christus. (Joh. 5 : 46, 47.) De Schrift kan
dan ook niet gebroken worden. Zij staat voor den Christus
vast als het Woord van God (Luk. 16 : 17 ; Joh. Io : 35 ; Mark.
12 : 36).

De apostelen en evangelisten staan niet antlers tegenover
de Schrift. Voor hen is Jezus de Christus, omdat Hij de vervulling is der Schrift. Zij zien de Schrift zich in Hem vervullen (Matt. I : 22 ; 2 : 15, 23 ; 4 : 14 ; 8:17 ; 12 : 17 ;
13 : 35 ; 21 : 4 ; 27 : 35 ; Mark. 15 : 28 ; Joh. 12 : 38 ; 18 : 9 ;
19: 34, 37). Jezus is voor hen gestorven, begraven en opgestaan
naar de Schriften (1 Kor. 15 : 3, 4). Zij verkondigen door de
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Schriften, dat Jezus de Christus is. (Hand. 18 : 28 ; I : 16 ; 8 : 35
17 : 2; Rom. I : 2; 16 : 25, 26.) De Schrift spreekt voor hen
het Woord Gods. (Rom. 3 : to—i8 ; 4 : 3, 17 ; 9 : 17 ; to : I I ;
I I : 2, 8; 15 : 4; Gal. 3: 8, 22 ; 4: 3o ; I Tim. 5: 18 ; 2
Tim. 3 : 15, 16 ; Jak. 2 : 8 ; 4 : 5, 6 ; 2 Petr. I : 20 ; 3 : i6.)
Zij erkennen al de Schrift als van God door den Heiligen Geest
ingegeven ; God, de Heilige Geest, spreekt voor hen in de
Schrift. (2 Tim. 3 : 16 ; 2 Petr. 1 : 19 21 ; Hand. I : 16 ;
Hebr. 3 : 7 ; 9 • 8 ; to : 15.)
De Gemeente van Christus stemde door alle eeuwen met
het geloof der apostelen in. Hoe zou zij ook anders ! Zonder
de Schrift is zij zelf niet. Zij is met de Schrift geboren ; en
wederom, zij is geboren door de Schrift. De Schrift is voor
haar het Woord Gods, omdat zij gelooft ; en zij gelooft door
de Schrift. De Schrift geeft den inhoud aan haar geloof. Haar bewust geloof is de zekere geestelijke kennis van haar God en
van zijn Gezalfde, van zijn beloften en van zijn Heil, van zijn
Wil en Welbehagen, van zijn Gedachten, Wegen en Raad,
van zijn Deugden en van zijn Wezen, waarvan de inhoud haar
toegebracht wordt door de Schrift. De Schrift is voor haar het
Woord Gods.
Dit geldt van de Schrift in haar geheel, van de Schriften
des Nieuwen Testaments zoo goed als van die des Ouden.
In de komst van Christus, in zijn woord en werk, in zijn
vernedering en verhooging, in de uitstorting des Heiligen Geestes,
in het apostolaat, in het wegvallen van den .middelmuur des
afscheidsels), in de prediking des Evangelies, in het optreden
der Gemeente van Christus uit Joden en Heidenen, in den
opkomenden strijd der Gemeente naar haar roeping voor alle
tijden, in .den aanvang van haar worsteling met en in het menschelijk geslacht tot de eindbeslissing toe, was met de bijzondere openbaring Gods en de bijzondere historic de noodzakelijkheid, de zekerheid gegeven, dat de Schrift zich bij haar
uitgang in de wereld volloolen moest. De Christus had daarvoor ook den waarborg gegeven. Al de zijnen zouden door het
-
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woord der apostelen in Hem g-elooven ; deze moesten alle volken
onderwijzen, het Evangelic prediken in de geheele wergild aan
alle creaturen ; zijn getuigen zijn onder alle volken, tot aan het
uiterste einde der aarde (Joh. 17 : 20 ; Matt. 28 : 19 ; Mark.
16 : i5 ; Luk. 24 : 47 49 ; Hand. 1 : 8). Aan die roeping zouden
zij, als geroepen apostelen van Jezus Christus, beantwoorden
door den Heiligen Geest, dien zij ontvangen zouden. Die zou
hen in al de waarheid leiden ; Hij zou het nemen uit den schat
der openbaring, die de Christus van den Vader ontving, en die
in den Christus gegeven is, en Hij zou het hun verkondigen ; Hij
zou hun alles leeren en hun alles indachtig maken, wat de Christus
hun g ezegd had ; de toekomende dingen zou Hij hun verkondigen ; zij zouden het niet zijn, die zouden spreken, maar het zou
de Geest des Vaders zijn, die in hen spreken zou. (Joh. 16 : I 2—
15 ; 14 : 25, 26 ; 15 : 26, 27 ; Matt. 10 : 2o.) De apostelen,
ook Paulus, spreken dan ook in het onwankelbaar bewustzijn,
dat zij door openbaring van Jezus Christus spreken, als geroepen apostelen van Christus en als dienstknechten van God.
Zoo spraken zij. En zoo schreven zij ; zoo moesten zij schrijven,
en doen schrijven. Zoo werd ook hun woord schrift voor alle
volgende tijden, de Heilige Schrift, het Woord Gods. (Hand.
2 : 36, 38, 42 ; 3 : 6, 26 ; 4 : 10---12, 19, 31 ; 5 : 9, 32 ;
7 : 51 ; 9 : 27, 29 ; 10 : 36 ; 13 : 32, 47 ; 15 : 28 ; 17 : 3o ;
20: 27; 22 : 14; 26 : 16, 18; 28 : 28; 1 Joh. 1 : 1-3; I Petr
I : I, 25 ; 2 Petr. I : I, 15 ; 3 : 16 ; Jak. T : I ; Rom. I : 1-7 ;
15 : 16 ; 16 : 25, 26; Gal. 1 : I 1, 12 ; I Kor. 1 1 : 23 ; 15 : 3 ;
Openb. I : 1-3 ; 22 : 18-20 ; enz.)
De Schriften des Nieuwen Testaments werden door de Gemeente van Christus onderscheiden en aanvaard, gelijk die des
Ouden. Haar was geen mindere genade gegeven dan aan OudIsrael. Maar de bedeeling des Heiligen Geestes over haar was
een andere, een rijkere. Gelijk de Schriften des Nieuwen Verbonds den Christus ontsluiten, zoo ontsluiten zij in Hem Israel,
het Woord Gods, de Schriften des Ouden Verbonds ; zij ontsluiten
voltooiend heel de Schrift. De bloem der Schrift gaat in de
-
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Schriften des Nieuwen Testaments ten voile open. Met den
Christus en zijn Gemeente wordt de verborgenheid der Schrift
onthuld. Voor de Gemeente van Christus wordt de Schrift eerst
ten voile de Schrift, het Woord Gods, gelijk zijzelf eerst ten
voile het Volk Gods is. Zij kept het Woord Gods. Het geloof der geloovigen, de geloofskennis, het oordeel des geloofs, onderscheidt sedert de uitstorting des Heiligen Geestes
het Woord Gods en grijpt de Heilige Schrift in haar eenheid als Gods Woord. Niet een gezagsuitspraak der apostelen
voegt de Schriften des Nieuwen Testaments bijeen, maar
de Heilige Geest leidt het oordeel des geloofs in de Gemeente
van Christus, om bij de heilige Schriften te leven, en te kiezen,
wat Hij koos.
Daarom ook was er in de Christelijke Kcrk weifeling over
sommige der heilige Schriften, eer ze tot de Heilige Schrift gerekend werden. Gclijk het geloof der Gemeente worstelen moest
met alle ketterij, doorbreken moest tot het zuivere en voile belijden, en niet aanstonds en in alle geloovigen, aan den omtrek
gelijk in het middelpunt, scherp onderscheidde, zoo mocst de
geloofsbeslissing der Christelijke Kerk over de grenslijn van
den Kanon der Schriften worstelen, evenals haar Belijdenis zich
worstelend in de voile breedte en hoogte uitwerkte.
De Gemeente van Christus in ons vaderland, gelijk zij zich
door het geloof vrij worstelde in de Reformatie, boekte de
Heilige Schrift in haar Belijdenis als het heilig en goa'delijk

Woord, het geopenbaara'e Woord van God, in schrift gesteld.
(Nederl. Geloofsbel. Art. III.) En met haar belijden wij in onze
Nederlandsche Belijdenis
Wij vervatten de Heilige Schriftuur in twee Boeken, des
t Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn Kanonieke
(Boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus
gesteld in de Kerke Gods. De Boeken des Ouden Testa, ments : de vijf Boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus,
Numeri, Deuteronomium ; het Boek Jozua ; der Richteren ;
g Rut ; twee Boeken Samuels, en twee Boeken der Koningen ;
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g twee Boeken der Kronieken ; Ezra ; Nehemia ; Ester ; Job ; de
«Psalmen van David ; drie Boeken van Salomo, namelijk de
Spreuken, de Prediker en het Hooglied ; de vier groote Pro« feten Jesaja, Jeremia (met de Klaagliederen van denzelfden),
g Ezechiel en Daniel ; en voorts de andere twaalf kleine Profeten,
g namelijk Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Haba.kuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. Het Nieuwe Testa. ment : de vier Evangelisten Matteils, Markus, Lukas, Johannes ;
. de Handelingen der Apostelen ; de veertien Brieven van den
g Apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de
Korinthiers, aan de Galaten, aan de Efesiers, aan de Filippensen,
g aan de Kolossensen, twee aan de Tessalonicensen, twee aan
«Timotetis, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreen ; de zeven
Brieven der andere Apostelen, te weten de Brief van Jakobus,
g twee Brieven van Petrus, drie van Johannes, de Brief van
g Judas ; en de Openbaring van den Apostel Johannes.,
.A1 deze Boeken alleen ontvangen wij voor heilig en Kano.niek, om ons geloof daarnaar te reguleeren, daarop te gronden
en daarmee te bevestigen. En wij gelooven zonder eenige
gtwijfeling al, wat daarin begrepen is ; en dat niet zoozeer,
g omdat de Kerk ze aanneemt en voor zoodanige houdt ; maar
g inzonderheid, omdat de Heilige Geest getuigenis geeft in onze
gharten, dat zij van God zijn ; en dewijl zij ook het bewijs
g daarvan bij zichzelf hebben, gemerkt de blinden zelf tasten
g kunnen, dat de dingen, die daarin voorzegd zijn, geschieden.
Wij gelooven, dat deze Heilige Schriftuur den wil van God
volkomenlijk vervat, en dat al hetgeen de mensch schuldig
g is te gelooven, om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd
wordt. Want overmits de geheele wijze des dienstes, dien God
« van ons eischt, aldaar in het Lange beschreven is, zoo is het
g den menschen, al waren het zelfs Apostelen, niet geoorloofd
anders te leeren, dan ons nu geleerd is door de Heilige
g Schrifturen ; ja, al ware het ook een engel uit den hemel,
g elijk de Apostel Paulus zegt. Want dewijl het verboden is,
g den Woorde Gods jets toe of jets of te doen, zoo blijkt daaruit
-
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< wel,

dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren
<volkomen is. Men mag ook geener menschen schriften, hoe
< heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke Schrifturen,
<noch de gewoonte met de waarheid Gods, (want de waarheid
<is boven alles), noch de successie van tijden of personen,
<noch de concilien, decreten of besluiten ; want alle menschen
tzijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf.
<Daarom verwerpen wij van ganscher harte al, wat met dezen
<onfeilbaren regel niet overeenkomt, gelijk ons de Apostelen
<geleerd hebben : Beproeft de geesten, of ze uit God zijn.,
tInsgelijks : <Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer
niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis. A (Art. IV, V en VII
(der Nederl. Geloofsbel.)
Het geloof beroept zich in dit belijden op liet Aretitigenis des
Heilis-en Geestes in once luirten, dat de Heilige Schrift het Woord
van God is.
Dit wil niet zeggen, dat de Heilige Geest den geloovigen
inwendig door een woord bekend maakt, wat het Woord van
God is, terwijI zij dit Woord dan in de Heilige Schrift terugvinden. Het wil ook niet zeggen, dat het geloof bepaalt, wat
het Woord Gods is. Natuurlijk niet.
God alleen bepaalt, wat zijn Woord is. Zijn Woord bestaat
eeuwig in de hemelen (Ps. 119 : 89), met en in Hem, die als
het Woord in den beginne was en bij God was. (Joh. i : i.)
Dit geldt ook van het Woord Gods als de Schrift. Die Schrift
is eeuwig in Gods Raad, in zijn Besluit, in zijn genade, waarin
Ilij den Zoon tot een Christus gaf. De HEERE bracht haar uit
in den Christus door den Heiligen Geest. Israel, de profeten,
de apostelen en evangelisten, waren daarin zijn instrumenten.
Als zoodanig zijn ze door Hem uitverkoren, en toebereid
(Ex. 33 : 1 2 Jes. 49 : I, 2, 5 ; 6 : 7 ; Jer. I : 5 ; Gal. 1
15 ; Joh. 15 : 16). Deze goddelijke verordineering en beschikking geldt de personen en de begenadiging der heilige schrijvers,
maar ook de gemeenschap, waartoe ze behooren, het geslacht van
;
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Abraham, de historic van Israel, de ligging van Kanadn,den loop
der tijden, en de levensomstandigheden. In en met en bij dit alles
waren echter de heilige schrijvers instrumenten Gods, die de
HEERE door zijn Geest gebruikte, om tot stand to brengen,
wat zijzelf niet ten voile konden kennen noch bedoelen, namelijk
de Cene Heilige Schrift, het geschreven Woord Gods, zooals
dit lag in Gods Besluit, vaststond in den gezalfden Zoon van
God, die in de Historie komen moest, en gewrocht werd door
den Heiligen Geest. De Schrift is alzoo het werk van den Heiligen Geest. De heilige schrijvers hebben ons het Woord Gods
gegeven, gedreven zijndc door den Heiligen Geest Petr.
: 20, 2 I). Al de Schrift is van God ingegeven (2 Tim.
3 : 16). De eenige autoriteit, die op aarde verklaren kan, dat
de Schrift het Woord Gods is, is God zelf, de Christus, de
Heilige Geest, en daarom de Schrift zelf, die het Woord Gods
is. Z6O getuigt dan ook de Schrift. Zij staat daarin boven alle
menschen, boven de schrijvers zelf, boven alle profetcn en
apostelen, ja boven de engelen Gods.
Maar nu woont de Heilige Geest in de Gemeente Gods, in
de geloovigen. Hij wederbaart hen en leidt hen in alle waarheid. Hij werkt het geloof in de harten door het Woord Gods.
Hij doet het Woord Gods kennen en onderscheiden, erkennen
en belijden. ZO6 verstaan de geloovigen, door het geloof, dat
de Schrift het Woord Gods is ; en hun geest getuigt met den
Geest Gods mee ; zij belijden het, zij beleven het, zij bukken
onder de Schrift als het Woord Gods. Zij roepen de Schrift
als het Woord Gods in de wereld uit.
Dit getuigenis des Heiligen Geestes in de geloovigen is dus
niet een inwendige leer buiten het Woord, buiten de Schrift
om, maar het is het getuigenis der Schrift zelf, onder de verlichting des Heiligen Geestes door het geloof verstaan, erkend,
tot overtuiging in ons geworden, vcrzegeld in ons. Gelijk de
Geest getuigt met onzen geest al, wat de HEERE tot ons spreekt
in zijn Woord : dat God waarachtig is ; dat Jezus is de Christus,
onze Heer en Zaligmaker ; en dat wij kinderen Gods zijn ;
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zoo getuigt ook de Geest met onzen geest, dat de Schrift is
het Woord Gods. Die in den Zoon van God gelooft, die heeft
het getuigenis in zichzelf. (Joh. 3 : 33 ; Matt. 16 : 17 ; Rom.
8 : 16 ; I job. 5 : 9).
Dit getuigenis des Heiligen Geestes in onze harten wordt
alzoo met het geloof geboren ; het behoort tot het geloof, ontkiemt
met het geloof, en wast met het geloof op. Het geloof, dat tot
God komt, komt ook tot de Schrift ; het geloof, dat Jezus als
den Christus erkent, erkent ook de Schrift als het Woord Gods.
Het geloof, dat in bange worstelingen doorbreekt, en levenslang
met zwakheden en twijfelingen te strijden heeft, maar dat niettemin welverzekerd wordt en onze hoogste gewisheicl is, door
geen beproeving noch lijden, ja door de doodsverschrikkingen
niet teniet te doen, dat geloof kent dezelfde verzekerheid en
onwankelbaarheid met betrekking tot de Schrift, het Woord
Gods, als met betrekking tot God en zijn genadewerk, tot den
Christus en zijn zoenbloed, tot den Heiligen Geest en zijn
vertroostingen.
De hclUdenils der Ger/manic Gods staat met dit getuigenis des
Heiligen Geestes in de geloovigen in nauw verband. Wij hebben
de Schrift allereerst door Israel, door de Gemeente Gods des
Ouden Verbonds. Dat Israel der eeuwen heeft het Woord Gods,
hem toebetrouwd, ons overgeleverd. Jeruzalem is ook hierin onze
moeder. En de Gemeente Gods des Nieuwen Verbonds, de
Kerk van Christus, heeft ingelijks het Woord Gods voor ons
ontvangen ; zij heeft het bewaard en ons toegebracht ; ook zij
is Jeruzalem, het Sion Gods. Het geloof staat dan ook in de
gemeenschap der heiligen, en het wordt door die gemeenschap,
voor zooveel den dienst der middelen aangaat, van 's HEEREN
wege gewekt, gesterkt, gezegend en verrijkt.
Toch hebben wij onzen band aan den HEERE, onze gemeenschap aan Christus, ons deel aan de genade, onze bijzondere
Geestesgaven, met door Israel, en niet door de Kerk des HEEREN, maar onmiddelijk door den Heiligen Geest. Wekt Hij en
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sterkt Hij het geloof in de gemeenschap der heilig,en, Hij brengt
niettemin uit den Christus alle genade persoonlijk toe aan wie
van Christus zijn. En zoo ook deelt Hij persoonlijk de genade
des geloofs uit voor zooveel de Schrift als het Woord Gods aangaat.
De gemeenschap der Kerk kan ook zwak zijn in het geloof:
de gemeenschappelijke verlichting kan slechts gering zijn. Dan
leeft de Gemeente niet in de ruimte. Dan spreekt het Woord van
God haar niet machtig toe. Dan is de eenige Naam, onder den
hemel gegeven, haar niet hoog en heerlijk. Dan leeft zij niet diep
in de verborgenheden Gods. En dan ook raakt zij slechts de oppervlakte der Schrift met haar blik aan. Dan is menig Schriftdeel
haar gesloten. Dan drijft de twijfel het riet been en weer, en
staat zij aarzelend tegenover meer dan een Bock der Schrift.
Dan komt zij in de eenheid, volheid en diepte der Schrift niet
in, en mist zij de kracht, om het Zwaard des Geestes te laten
blinken en treffen.
En dan kan nochtans voor de enkele geloovigen, die door
genade verlichte oogen des verstands ontvangen, de Schrift als
bet Woord Gods in haar inhoud en volheid spreken. Dan
kunnen de enkele geloovigen nochtans zoo met bun God bij
zijn Woord verkeeren. Dan kunnen zij nochtans zoo inblikken
in de Schrift en haar in haar heerlijkheid als bet Woord Gods
doorschouwen, al kunnen zij dit niet uitleggen. Dan kan het
getuigenis des Heiligen Geestes nochtans machtig zijn in hen,
ook tegen het doffe bewustzijnsleven der Gemeente Gods in.
Dit neemt echter de roeping der Christelijke Kerk als gemeenschap niet weg, om met voile bewustheid en kracht de
Schrift als het Woord Gods te belijden. Zij moet de Schrift
als het Woord Gods aan de geloovigen en aan de menschheid
voorhouden, prediken en op de conscientien binden. Zij moet
de Schrift als het Woord Gods tot alle volken brengen en
voor heel het menschelijk leven uitroepen.
Zij moet die Schrift als Gods Woord steeds meer kennen
en verstaan, en haar aan alle geloovigen en hun zaad doen
kennen en doen verstaan. Zij moet in die Schrift al dieper door-
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dringen, in de volheid en eenheid van dit Woord Gods, en in zijn
strekking voor heel het leven der tijden en van elken tijd, door
welken zij geleid wordt. Zij moet in haar Belijdenis dat Woord
Gods vertolken tegenover ongeloof en dwaling. Zij moet door
haar Dienst des Woords, in de verklaring der Schrift en in
haar toepassing, het Volk des HEEREN weiden en hoeden in en
door het Woord Gods ; en alle deelen der Schrift tot hun recht
zoeken to brengen in de eenheid van het geheel, opdat het
eene en het gansche Woord van God worde gekend, genoten,
beleden en beleefd.
Daarin moet zij voortgaan van licht tot licht en van kracht
tot kracht. Zij moet uit den ouden schat altoos oude en nieuwe
dingen voortbrengen. Gelijk het eene zonnelicht, door heel het
firmament uitgebreid en door heel de aarde in kleuren,
tinten en glansen weerspiegeld, altoos voller moet worden
gekend en genoten, en gelijk de eerie en dezelfde Schepping Gods altoos weer nieuw, rijker en voller wordt aanschouwd,
zoo is de Schrift als het Woord Gods wel gekend van ouds,
maar moet zij immer weer en meer ontsloten en gekend worden.
Gelijk Adam en Eva het eene Woord Gods ontvingen en dat eene
Woord straks in heel de Schrift uitstraalt over heel het menschelijk geslacht en over alle tijden, in de openbaring der hoogten
Gods en in de ontdekking van de diepten des Satans, zoo
moet de Gemeente Gods in de kennis der Schrift als het Woord
des HEEREN voortvaren tot de volmaaktheid. De Profetie kent
Abraham, Mozes en David in hun beteekenis beter, dieper,
breeder, voller, dan zij zichzelf gekend hebben ; het Woord
Gods in Mozes en David wordt ontsloten door de Profeten,
door den Christus en zijn apostelen. Zoo wordt ook de Profetie
zelf ontsloten door den Christus. En de Christus ontsluit Zich
als het Woord door het Apostolaat. En dan pas is de Schrift
als Gods Woord voltooid, opdat zijzelf voor alle tijden en
voor alle leven en in heel haar inhoud en volheid als het Woord
Gods ontsloten zou worden door de Gemeente Gods, in welke
de Heilige Geest woont. Zoo wordt het Woord in steeds rijker
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volheid ontvouwd, toegebracht aan de geloovigen en door den
I leiligen Geest hun toegeeigend, opdat zij stork en rijk zouden
zijn in de kennis van het Woord des HEEREN en in de welgegronde en vruchtbare overtuiging,
dat de Schrift het Woord
t,
Gods is. Tot heerlijkheid van God.
-

Aan dien arbeid der Gemeente des HEEREN, aan die roeping
van den Dienst des Woords, aan die volmaking der heiligen, en.
alzoo aan de verlichting der menschhcid, aan de verheerlijking
Gods, moet de shale tot verklaring der Heilige Schrift dienstbaar zijn.
Zij moet van het levend geloof in God, van het geloof in
den Christus, van het geloof en de belijdenis, dat de Schrift
het Woord Gods is, uitgaan. En daarmee moet zij uitgaan van
de eenheid der Schrift als het Woord van God. Zij moet die
eenheid in de veelheid en de veelheid en volheid van die eenheid in het licht zoeken te stellen. Zij moet de Schrift verklaren
in de Schriften, den weg en het licht Gods in de Schriftfiguren en Schriftfeiten, het Woord in de woorden der Schrift.
Zij moet zich van den inhoud en het karakter der Schrift als
het eene Woord Gods en van het Woord Gods als de Schrift
welbewust zijn, opdat zij bekwaam zij, om het geheel door
de deelen en in de deelen het geheel niet te verduisteren
maar te verklaren. De plaats en de beteekenis van elk Boek
in de eene Schrift moet door haar vastgesteld worden. In dat
verband moet zij elk Bock in zijn bouw en gang zoeken te
verstaan, en van deel tot deel, van zin tot zin, van woord tot
woord, ontvouwen. Altoos weer moet ze na haar indalen in
het afzonderlijke en bijzondere tot het eerie Woord Gods
opklimmen, gelijk dat uitgaat tot zijn Gemeente, tot de menschheid en tot alle menschen.
Zij moet daarbij staan izz de gemeenschap des Heiligen Geestes.
In de gemeenschap der Schrift zelf. In de gemeenschap der
profeten en apostelen, die ons het Woord Gods verkondigd
en de Schriften ontsloten hebben. In de gemeenschap met
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Christus, die de sleutel der Schrift is en die den sleutel der
Schrift heeft ; die de Schriften in Zichzelf opendc en opent, en
die ons verstand opent, opdat wij de Schriften verstaan. (Luk.
24 : 32, 45.) De verklaring der Schrift, gelijk ons die uit
Christus' mond door de Schrift zelf gegeven wordt, en gelijk
de profetische en apostolische Schriften ons die bieden, is
daarom niet aan onzc critiek onderworpen, maar is ons door
den Heiligen Geest zelf als zijn verklaring der Schrift gegeven, ook om ons in den arbeid tot verklaring der Heilige
Schrift ten Licht te zijn.
Zoo zal dan ook de verklaring der Schrift staan in de
gemeenschap der heili gen. In de gemeenschap der Belijdenis
van de Gemeente Gods. In de gemeenschap van den arbeid
tot verklaring der Schrift, gelijk die zich in de Kerk van Christus
ontwikkeld heeft. Dien arbeid van eeuwen zet de studie tot
verklaring der Schrift voort, getrouw aan de Gemeente des
HEEREN, en dankbaar voor alles, wat Naar door dien arbeid
en tot voortzetting van dien arbeid werd toegevoerd.
leder, die de Heilige Schrift verklaart, moet zich daarbij
echter bewust zijn van eigen roepbtg, om zelf in het geloof
den HEERE te dienen door de genade en gaven des Heiligen
Geestes. En waar de Geest des HEEREN is en in heel zijn werk
en ordening geeerbiedigd wordt, daar is, ook in de verklaring
der Schrift, de vrijheid.
Aldus arbeidende en jagende naar het wit tot den prijs der
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus, kan, mag
en moet de arbeid tot verklaring der Heilige Schrift een weten
schappek7ke arbeid zijn.
De eisch van den wetenschappelijken arbeid is hier evenwel
niet slechts, dat wij beschikken over kennis van taal en historic
en andere vakken van wetenschap ; dat we geoefend zijn in
letterkundige en zielkundige onderscheiding en ontleding.
Wie niet geestelijk tot een schrijver of spreker doordringt, en niet
geestelijk kent en onderscheidt de personen of den kring, tot wel-
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ken de spreker of schrijver zich richt, en het doel, dat deze in dien
kring of bij die personen zoekt te bereiken, die is tot verklaring van alle toespraak of schrift wetenschappelijk onbekwaam.
Zoo kan dan ook de man van wetenschap, die niet zelf in
het Huis des HEEREN geplant is, en met zijn wetenschappelijk
bewustzijn niet wortelt in den bodem der Schrift als het Woord
Gods, hoogstens knechtelijken dienst in den wetenschappelijken
arbeid tot verklaring der Heilige Schrift verrichten, gelijk Hiram,
de koning van Tyrus, in den tempelbouw te Jeruzalem ; --- tot
den eigenlijken arbeid der Schriftverklaring is hij niet gerechtigd en niet bekwaam.
Tot wetenschappelijke verklaring der Heilige Schrift is juist
het Schriftuurlijke geloof noodzakelijk, de gemeenschap des
Heiligen Geestes, de gemeenschap met Christus, de gemeenschap met de Schrift zelf, de gemeenschap met de belijdende
Gemeente des HEEREN.
De zoogenaamde verklaring der Heilige Schrift, die onder
de pretensie van echt wetenschappelijke arbeid te zijn, de
Schrift overlevert aan het oordeel van een boven haar zich
verheffende wetenschap, opdat deze wetenschap zonder geloof
over de waarheid en waarde der Heilige Schrift beslisse, behoort dan ook door wie in het licht Gods wil leven en daarom juist de echt wetenschappelijke verklaring der Heilige Schrift
begeert, te worden afgewezen.
Zeker, alle kennis, die hier dienen kan, moet dienstbaar gemaakt worden aan de verklaring der Heilige Schrift ; alle kundigheden moeten hier dienen. Op het nauwkeurigst moeten de zin
der woorden en de omstandigheden der tijden bij de verklaring
der Heilige Schrift in het oog gevat en in het licht gesteld
worden ; de historische inhoud van Schriftverhaal, Schriftfeit
en Schriftwoord moot bij de verklaring helder uitkomen. Maar
die verklaring zou toch naar den zuiver wetenschappelijken
eisch tot de Schrift niet doordringen en haar sprake niet uitbrengen, zoo zij niet uitging van de erkenning en belijdenis
,
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der Heilige Schrift als het Woord van God, om er in aanbidding van den volzaligen levenden God, die ons zijn Woord
doet hooren, zelf knielend onder te bukken en naar te luisteren.
Tot de zuivere meeninc des Heiligen Geestes, tot de ware
bedoeling Gods, in de Schrift als geheel en in verband daarmee
in het Schriftdeel, in het Schriftfeit en in het Schriftwoord,
heeft de verklaring der Heilige Schrift, voor zooveel het haar
gegeven is, door te dringen, en de bedoeling des HEEREN,
zonder meer, zonder minder, te vertolken. Daartoe heeft zij
dat Woord des HEEREN op te vangen in een oor, dat voor
het Woord Gods ontsloten is ; dat het Woord Gods in woorden en feiten onderscheidt naar de onderscheiding, die Gods
Woord zelf geeft ; en dat gemeenschap heeft met hen, tot wie
het Woord des HEEREN gericht is en in wie het moet doen,
wat den HEERE behaagt.
Niet slechts wetenschappelijke toerusting, maar de gemeenschap met God naar zijn Woord is dus tot wetenschappelijke
verklaring der Heilige Schrift onmisbaar. Ook de gemeenschap
met Christus' Kerk in haar leven en roeping, in haar zwakheid
en in haar kracht. Niets menschelijks ook mag ons daarbij vreemd
zijn ; we moeten bewust staan in het menschelijke leven, in
het historische leven van het gevallen menschelijk geslacht, in
de gemeenschap der tijden en der geslachten, in het leven en
de gemeenschap ook van onzen tijd.
Alzoo haar roeping verstaande zal de arbeid tot verklaring
der Heilige Schrift zich immer gesteld zien voor een veelomvattende en nooit eindigende tack. Over de voile kennis en
het voile verstand der Schrift beschikt niemand onder de menschen, noch wetenschappelijk, noch geestelijk. Altoos blijven
weer tal van duisterheden, raadselen en onverklaarbaarheden
over. Onze blik reikt maar een eind ver. De kennis is ons te
wonderbaar en te hoog. Zelfs de historie en de taal der
Schriften laten vele vragen over. De Schriften zelf zijn ook slechts
in afschriften tot ons gekomen, eer de drukpers ze vermenigvuldigen kon ; en die afschriften zijn niet altoos tot op de
,
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letter toe eensluidend. Tal van Schriftplaatsen wachten dan
ook nog op meer licht, eer de juiste zin geheel vastgesteld
kan worden. Zoo kennen we ook de Schrift slechts ten deele.
Och of we haar maar mochten kennen, voor zooveel de HEERE
ons den weg tot die kennis ontsloot ! Of we haar kennen
mochten in de gemeenschap met Christus als het Woord van
onzen God !
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HET WOORD GODS EN GODS WERKEN.

De Heilige Schrift is het Woord Gods tot verlichting van
het menschelijk leven ; tot verlichting van alle wegen en werken
des HEEREN in Schepping en Historie ; tot kennis des HEEREN
in zijn wegen en werken, in zijn wil en bedoelen, bepaaldelijk
voor en met den mensch en de menschheid. De Schrift staat
als zoodanig met Gods wegen en werken in nauw verband
en behoort er ook zelf toe. De verklaring der Schrift moet dit
verband doen uitkomen, en alzoo bet Woord Gods aan zijn
weg en wil en werk dienstbaar maken. Tot verklarino- der Heilige
Schrift moeten wij echter ook zelf door het Woord Gods, door
de Schrift, verlicht worden, om bet verband tusschen het Woord
Gods en zijn wegen en werken in Schepping en Historie te
verstaan, en zoo de Heilige Schrift in haar beteekenis en bedoeling recht te onderscheiden en te kunnen verklaren.
Wij vragen daarom tot recht verstand van de Heilige Schrift
als het Woord Gods voor het leven der menschheid, en met
het oog op de verklaring der Heilige Schrift als het Woord
Gods, naar het verband tusschen het ifoora' Gods en ziin werken
en wegen. De Schrift zelf moet ook bier voor onze kennis en
ons oordeel de gegevens bieden.
-

Het Woord Gods is de uitdrukking en bekendmaking van •
zijn Gedachten, zijn Raad, zijn Wil, zijn Bedoelen ; alleen door
het Woord Gods is voor onzen geest bewuste kennis en bewuste gemeenschap met God mogelijk.
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De Zoon des Vaders is het eenwiv Woord Gods, en er
bestaat daarom voor den mensch, naar Gods beeld geschapen,
geen kennis en green bewuste gemeenschap met God dan alleen
door het eeuwige Woord. Gods Geest legt den levensband
tusschen het eeuwige Woord en onzen geest ; maar het eeuwige
Woord zeif is het licht in den menschelijken geest, waardoor
wij kennen en bewust zijn. Dit geldt niet slechts voor het gevallen menschelijk geslacht, maar het geldt voor den mensch
in het algemeen, voor den mensch als mensch, ook voor den
zondeval en buiten den val (Joh. I : I, 2, 4, 5, 9, I o ; vgl.
Joh. i : 14, I 8 ; Matt. I I : 2 7).
Er is ook geen openbaring Gods zonder het Woord Gods.
God openbaart Zich ook in en door zijn werken, allereerst in
en door zijn scheppen en zijn Schepping. De Schepping Gods
treedt echter niet in het aanzijn dan door het Woord Gods.
God openbaart Zich in zijn scheppen door het Woord, en doordat Hij zijn Woord doet, is de Schepping er ; zij is het gewrocht van het Woord Gods. Door het Woord des HEEREN zijn
de hemelen gemaakt en door den Geest zijns moncls al hun
heir ; Hij spreekt, en het is er ; Hij gebiedt, en het staat er.
Aileen in dien zin openbaart God Zich in en door de Schepping ; de Schepping is de openbaring Gods door zijn Woord
(Gen. I : 3 V. V ; Ps. 33 : 6, 9; Joh. I : 3 ; Kol. I : 16).
Z66 openbaart God Zich ook in de onderhouding en regeering der wereld. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn Woord
loopt zeer snel. In al wat er geschiedt, geschiedt het Woord
des HEEREN ; Hij doet zijn Woord, de gedachten zijns harten,
van geslacht tot geslacht. (Ps. 147 : 15 ; 33 : 7—I I ; Jes. 55 : I I.)
Hetgeen is, hetgeen geschied is, en hetgeen geschiedt, heeft
alzoo zijn verklaring in het Woord Gods, waardoor het is en
geschiedt. Slechts door en in gemeenschap met dat Woord
Gods worden de dingen, die zijn en die gebeuren, gekend. Aileen
zoo het licht van het Woord - Gods in onzen geest doordringt,
kunnen we de dingen zien, zooals ze zijn. Zonder het Woord
Gods zijn de Schepping, het leven en de Historie voor ons onge.
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kende dingen, ondoorgrondelijke raadselen, ondoordringbare duisternis, en is ook onze geest de duisternis zelf. Aileen door
de aanwezigheid van het eeuwige Woord Gods in de schepselen, in de dingen, die gebeuren, en door de werking van dit
Woord in ons en in onzen geest, is voor ons kennis mog elijk ;
alle menschen zien alles, wat ze waarlijk bewust zien, altijd door
het licht van het Woord Gods (Kol. I : 17 ; Ps. 19 : 9 ; 36 : I o ;
119 : 105, 130 ; Joh. I : 5, 9 ; 3 : 19 ; S : 12 ; I 2 : 46).
God schept echter niet alleen de dingen door zijn eeuwig
Woord, maar Hij spreekt bij zijn scheppen. Hij drukt zijn Woord
niet slechts in zijn schepselen uit, maar Hij spreekt zijn Woord
in woorden uit, voordat Hij het in schepselen uitdrukt. Hij schept
zijn schepselen door zijn Woord, gelijk Hij tevoren door zijn
Woord spreekt. Zoo ordineert God ook scheppend zijn schepselen door zijn Woord in hun wezen en onderlinge verhouding-en en in hun verhouclingen tot God, tot zijn Raad en werk ;
maar Hij spreekt ook hun ordening uit door zijn sprekend
Woord, voordat Hij zc door zijn werkend Woord in hun bestaan
ordineert. En over zijn geschapen en in hun schepping geordineerde schepselen spreekt God weer het Woord zijner
ordinantic uit (Gen. I).
Zoo schept God ook den mensch, eerst sprekend zijn raadslag over den mensch in diens wezen en in diens ordineering- tot
God en de Schepping. Dan schept Hij den mensch, werkend door
zijn Woord. Maar daarna spreekt Hij zijn ordinantie over den
mensch uit. Ja, H .spreekt den mensch haven alle schepselen
toe. licht niet slechts in den menschelijken geest door zijn
eeuwig Woord, maar ook door zijn sprekend, zijn toesprekend
Woord ; Hij geeft niet slechts den mensch zijn Schepping over,
maar Hij deelt den mensch sprekend kennis van zijn scheppen,
van zijn sprekend en werkend scheppen, van zijn Schepping
en van zijn ordening, mee. Hij geeft den mensch zijn gesproken
Woord, zijn gebod. Zoo ziet de mensch de Schepping, de
werken Gods, bij het licht van het gesproken TVoord des HEEREN.
Zoo heeft de mensch bewuste geestelijke gemeenschap met
-
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den HEERE. Zoo kent de mensch zijn God ; en zoo kent hij
zichzelf en de Schepping, den wil en den weg des HEEREN
(Gen. I : 26 30; 2 : 15-18).
Wel ligt het Woord Gods, ook bet gesproken scheppingswoord
Gods, in het wezen en de verhoudingen der schepselen als in letteren uitgedrukt, maar dat Woord Gods, de gedachten en ordinantien des HEEREN in en voor zijn Schepping, die de mensch door
de aanschouwing der schepselen ontmoet, komen tot 's menschen voile bewustzijn in het Paradijs in verband met zijn
levend verkeer met den HEERE, in verband met zijn persoonlijke gemeenschap met God door bet spreken Gods, door het
Woord, dat de HEERE tot hem spreekt.
Hoe de mensch dit spreken Gods hoorde en verstond, hoe
dit gesproken Woord Gods tot hem kwam, hetzij onmiddelijk
in zijn bewustzijn, of middelijk door woorden in geluiden van
buiten af, chit is hier bijkomstig. De zaak, waar het op aankomt, is, dat voor het bewustzijn des menschen God zelf tot hem
sprak; dit spreken Gods was van de sprake door de schepselen
onderscheiden, en het was onderscheiden van de gedachten des
menschen. Hier was een opzettelijke daad Gods, die het spreken
Gods beet ; de mensch hoorde Gods [Voord, Gods Stem.
Van de schepping der wereld aan worden Gods onzienlijke
Bingen nit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, maar de mensch, naar Gods
beeld geschapen, mocha en moest en kon naar de bedoeling
Gods alleen in de bewuste gemeenschap met God bij het Licht
van het Woord des HEEREN, en in het sprekend verkeer van
den HEERE met hem, in voile bewustheid als Gods mensch
leven en den HEERE in zijn werken ten voile kennen en verstaan.
Boven Gods werken was zijn Raad, die in en door de
Schepping, in en door den mensch, moest worden uitg evoerd,
en waarvoor de mensch in het eigen Licht des HEEREN verkeeren moest. Daarom sprak de HEERE tot den mensch zijn
gebod, dat nit Been schepsel sprak, en waar de sprake van
het schepsel in zekeren zin zelfs tegenover stond. Zedelzjk, door
-
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het geloof, door de bewuste kennis en de gehoorzaamheid
van het Woord des HEEREN, moest de mensch in Gods Schepping zijn pad onderscheiden ; zoo alleen diende Hij God.
Zonder den zondeval zou dan ook ongetwijfeld in de bewuste
zedelijke-geestelijke gemeenschap met God den Vader bij het
gesproken Woord des HEEREN, in de gemeenschap des Zoons,
die het eeuwige Woord is, door den Heiligen Geest het eeuwige
leven, de eeuwige dienst van God in heerlijkheid, het deel
des menschen geweest zijn. En juist het loslaten van het gesproken Woord Gods voor de sprake van het schepsel bij het
aanschouwen der dingen, het leenen van het oor aan het leugenwoord des Satans, dat merle de spraak van het schepsel op de
zinnen van den mensch richtte, om den geloofsband zijner ziel aan
het gesproken Woord Gods to breken, is de zondeval, de
geestelijke verduistering des menschen, de leugen in het
menschelijk kennen, de flood (Gen. i : 28-3o ; 2 : 15-18 ;
Ps. 19 : 1-7, 8-12 ; Rom. I : 19-21 ; Gen. 3 : 6, 7, 8, 12 ;
Gen. 3 : I, 4, 5, 6 ; 2 : 17 ; j011. 8 : 44-47).
Ook na den zondeval gebeuren de dingen niet slechts, maar
ze komen, worden en ontwikkelen zich door he' Woord Gods.
Het Woord Gods komt in de dingen, die komen. Dit geldt
van heel de Schepping en het leven, van heel de menschelijke
historie ; in alles, wat geschiedt, geschiedt het Woord Gods, en
het Woord Gods is dan ook in dat alles. Het kan echter alles
slechts ontraadseld worden door het Woord Gods, dat de HEERE
opzettelijk ulkspreekt voor ons bewustzijn. En de HEERE spreekt
dan ook tot den mensch, opdat deze de dingen, die gebeuren
en komen, zou kennen ; en opdat hij zoo in de dingen, die
komen en gebeuren, God zou kennen en erkennen, en bij
het licht van het Woord Gods zou leven (Gen. 3: 9, II, 13,
14, 15, 16, 17
19, 22, enz.)
-

-

Na den zondeval gebeuren echter niet slechts gewone dingen, maar buitengewone.
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Heel de gewone loop der dingen is door de zonde in zekeren
zin gestuit en veranderd. Het Woord Gods is in vloek uitgegaan en werkt in den dood uit. Niet meer tot volmaking maar
tot het oordeel werkt het Woord Gods ; de Zondvloed komt
er door ; en de hemelen en de aarde, die nu zijn, worden
sinds door hetzelfde Woord, dat ze schiep, als een schat weggelegd en ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en
der verderving der goddelooze menschen. (2 Petr. 3 : 5-7
Ps. 102 : 27 ; Jes. 51 : 6 ; 2 Petr. 3 : i o.)
Maar behalve dit gebeuren er nog andere dingen, nieuwe
dingen. Door de liefde, waarmee God de wereld liefheeft,
geeft de Vader zijn eeniggeboren Zoon. Er komt een ;zieuw
werk Gods in de wereld, in de menschheid : de vijandschap,
door God gezet, en de strijd tegen de zonde en den Booze.
Er komt een Zaad der vrouw, dat dengene, die het geweld
des doods had, dat is den Duivel, overwinnen zou, en verlossing zou teweegbrengen. (Gen. 3 : 15 ; Hebr. 2 : 14-18 ; Luk.
: 68, 69.) De eeuwige Raad, het eeuwige Woord Gods tot
verlossing en zaligheid, tot verheerlijking van den Naam des
HEEREN in al zijn werken in gerechtigheid en eeuwige ontfermingen, gaat in vervulling. God openbaart Zich in het vleesch.
Het Woord, door hetwelk de wereld gemaakt is, en dat alle
dingen draagt door zijn kracht, gaat vleesch worden. De Zoon
Gods komt in de wereld, als de Middelaar Gods en der menschen ; als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Hij komt als de tweede Adam, die tot een levendmakenden
geest zal zijn. Hij komt in de wereld als de Priester des HEEREN, die verzoening zal aanbrengen ; die Gode zijn werken in
gerechtigheid ter verheerlijking zal toevoeren en zijn zegen
over de Schepping zal uitbrengen. Hij komt in de wereld als
de Profeet, die den verborgen wil van God zal bekend maken,
de oogen zal verlichten tot kennis, en het licht over alle dingen
zal doen schijnen. Hij komt als de gezalfde Koning der eere,
die de erfgenaam is van alles. Hij zal heel Gods uitverkoren
geslacht levendmaken en tot een vergaderen. Hij zal hen als
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de kinderen Gods, als profeten, priesters en koningen, Gode
wijden en tot de eeuwige heerlijkheid leiden. Alle macht in
hemel en op aarde en al het oordeel zijn Hem overgegeven.
Hij draagt den Naam boven alle namen. Gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen, zal Hij alle dingen
nieuw maken, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop
gerechtigheid woont ; in Gods Tempel en voor zijn Troon zal
de HEERE in heerlijkheid gediend worden en God zal alles zijn
in alien. (Joh, 3 : 16 ; Rom. 16 : 25-27 ; I Kor. 2 : 7-9 ; Ef.
I: 9, 10 vgl. 3-23; 3: 9 12; 5 : 22 ; Kol. is 26, 27 ; 4 : 3
I Tim. 3 : 16 ; Joh. I : 14, 29, 36 ; Hebr. I : 3 ; Dent. i I : 15,
I 8 ; Hand. 3 : 21-26 ; Joh. 4 ; 25, 26 ; Luk. 4 : 1 7-2 I ; Joh.
8 : 12 ; Matt. 28 : I 9 ; Ps. II0 ; Hebr. 8 : i v. v. ; 3 : I V. V. ;
4: 14 v. v. ; 9: II v. v. ; Ps. 2; 2 4; 47; Rom. 3 : 23-26;
Ef. 1 : IO ; Kol. I : 15-20 ; Ef. 4 : I-1 6 ; I Petr. 2 : 9 ; Rom.
9 1i ; Joh. 17 ; Filipp. 2 : 6 1i ; Matt. 28 : 18-20 ; Hebr.
I : 2, 3 ; Jes. 65 : 17 ; 66 : 22 ; 2 Petr. 3 : 13 ; Openb. 21 : I ,
5, 6 ; Ef. 2 : 21, 22 ; Openb. 7 : 15 ; 21 : 22 ; 22 : 3 ; 1 Kor.
15 : 28.)
Met en in cut nieuwe werk Gods komen sinds den zondeval
nieuwe dingen ; en ze komen door het Woord Gods, dat in nieuwe
sprake uitgaat (Tes. 42 : 9 ; 48 : 3 7.) Deze nieuwe dingen staan
niet buiten de wereld en het menschdom, maar ze staan er in,
ze behooren er nu toe ; ze zijn werken Gods in zijn wereld en
menschdom. Ze komen echter tegen den achtergrond van den
gestoorden gewonen loop der dingen uit als het Licht tegen de
duisternis, het leven tegen den dood, het nieuwe tegen het
oude. En ze verlichten alle dingen ; ze verklaren alle dingen.
Ze werpen hun glans over alles, over het enkele en het algemeene, over leven en historic, over de schepselen en de Schepping, over den tijd en naar de eeuwigheid. Ze verlichten, bewaren, redden, vernieuwen het oude ; en ze doen het oude uitkomen
als symbool van het nieuwe, het tijdelijke in zijn beteekenis
voor het eeuwige. Zij belichamen en dragen het Woord Gods,
waardoor ze komen, in bijzonderen zin.
-

-

-
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In bijzonderen zin is daarom in deze nieuwe dingen het
Woord Gods geteekend en als in letteren uitgedrukt, gelijk in
de Schepping en in den gewonen gang der dingen in algemeenen zin. Het Woord Gods in de nieuwe dingen moet het
oorspronkelijkc, het door zonde en vloek verduisterde "Woord
Gods in de oude dingen verlichten en doen uitkomen ; maar
het moet ook eenerzijds het Woord van Gods vloek en toorn, dat
in zijn wereld werkt, en anderzijds het Woord van zijn gemeene genade, die het zinkende leven ophoudt en opheft, en
het Woord van zijn bijzondere verlossende, reddende, verheerlijkende genade doen onderscheiden. Daartoe brengen deze
nieuwe dingen ook mee, wat tot de kennis van Gods Woord
noodig is. Zij brengen verlichting van den geest en de conscientie aller menschen tegen de verduistering in ; maar zij brengen ook de herstelling der gemeenschap met God in Christus
door den Heiligen Geest, de levendmaking der zielen en de
opening en verlichting van de oogen des verstands. Ja, deze
nieuwe dingen overheeren al de oude, al de tijden. Zij heffen
ze op, zij richten hun loop en doen ze alien meewerken naar
het Woord Gods ; het oude wordt in het einde door het nieuwe
geoordeeld ter verwerping, of het wordt er door geeigend en
vernieuwd. Zoo worden de oude dingen in den gang der nieuwe
getrokken, ook waar de nieuwe dingen tegen den gang der
oude ingaan. Het nieuwe wordt over het oude uitgerOepen,
stelt het zijn paten, eischt het op, grijpt en vernieuwt het en
wijst het zijn weg en zijn rocping van den HEER E.
Tot deze nieuwe dingen, die met de vleeschwording des
Woords in de Schepping en in de Historic zijn gegeven, beboort niet slechts de bedeeling der algemeenc opheffende en
sterkende genade Gods, maar ook vooral de bedeeling van de
bijzondere genade des HEEREN, in verband met de heilige linie
der eerste eeuwen na de schepping, en voorts met de aartsvaders en met lisra:Vi
Deze bedeeling der genade Gods rijst naar de volheid der
tijden in Jezus Christus, in zijn leven en work op aarde, in zijn
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sterven en verrijzenis, in zijn hemelvaart en verheerlijking in
den Troon van God, in de uitstorting des Heiligen Geestes
en het opkomen der Gemeente van Christus in de wereld.
Hier is een veelvoudig bijzonder werk Gods, maar een werk
Gods in de wereld, een werk, dat betrekking heeft op de wereld ; op alle tijden en geslachten ; dat in verband staat met
heel het historische volkerenleven, en met alle dingen. (Gen.
13 : 3 ; 18 : 18 ; 22 : 18 ; 26 : 4 ; 49 : 10 ; Dent. 32 : 8, 9 ; Hand.
17 : 26 ; Gen. Io ; I I : I --9, io-32 ; Deut. 4 : 19 ; Jo : 14,
15 ; 14 : 2 ; Jes. 41 : 8 V. V. Ps. 2 ; 68 : 33-36 ; Jes. I I : 10 ;
56 : 7 ; enz. Dan. 2 : 44 ; 7 : 13, 14 ; Luk. 24 : 47 ; Matt.
28 : 19, 20 ; Hand. I : 8 ; 2 : 5 ; Rom. I : 5 ; Openb. I :
v. v. ; Matt. I I : 27 vgl. 25, 26.)
Dit eene nieuwe wereldwerk Gods vertoont een eigen karakter.
Het is een werk van grenade. Het is een werk van beschutting,
opheffing en vrijmaking door de gemeene genade ; het is door
de bijzondere genade Gods een werk van verlossing, opstanding
uit den dood, verlichting, vernieuwing tot de liefde, de gemeenschap, den dienst en de heerlijkheid Gods, in en door en om
den Christus, den tweeden Adam, den Zoon des Vaders, het
eeuwige Woord. Het is daarorn een werk, dat door vele wonderan
zich kenmerkt, een wondervol wonderwerk, dat zijn eenheid heeft
in Hem, wiens Naam is Wonderlijk. (Jes. 9 : 5 ; Richt. 13 : 18.)
Het is een werk Gods, waarvan het volgende het voorgaande
en het voorgaande het volgende bepaalt en verklaart. Het geheel
heeft zijn verklaring in God, in den Christus, in het Koninkrijk
Gods, in het einde aller dingen. Naar mate het geheel komt,
gnat er meer Licht in op. Daarom mag en kan het oude werk
Gods niet gekend worden zonder dit nieuwe ; maar in dit eene
nieuwe werk Gods ook mag en kan het voorgaande niet enkel
uit zichzelf verklaard worden, waar het volgende gekomen is ;
en ook het volgende wordt niet recht gekend dan door het
voorgaande. Abraham kan niet verklaard worden zonder de
Gemeente Gods uit alle geslachten, en Israel niet zonder den
Christus ; maar ook in Israels wegen en levensvormen is de
-
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Christus gepraefigurecrd ; de schaduw der toekomende dingen
verklaart het heilgoed zelf, en de verwerkelijking van het
Koninkrijk der hcmelen verklaart de verwachting en de belofte ; gelijk de a( den eikel en de eikel den eik verklaart.
Hier is de beteekenis der alga/name symbolen, die in de
tijdelijke dingen van de eeuwige spreken en in de natuurlijke
dingen het Koninkrijk der hemelen openbaren. Maar bier is
ook de beteekenis der bijondere symbolen, der tVen en allegorien, der schathewen en der Messiaansche Psalmen op het
gebied der bijzonderc openbaring. Heel de gang der nieuwe
dingen draagt tot op de komst van den Christus cen symbolisch-typisch-allegorisch-profetisch karakter, altoos weer praeformeerend wat in hoogere gestalte, in de gestalte van den
Eene en van het geheel komt ; wat komt in den Christus en
in zijn Gemeente, in het oordeel van den grooten dag en in
het Rijk der heerlijkheid. De afzonderlijke symbolen en typen
in instellingen, handelingen, gebeurtenissen en personen zijn
in dit geheel begrepen ; zij komen er meer sprekend in uit,
maar ze mogen van den geheelen symbolisch-typischcn bouw
en gang der nieuwe dingen niet losgerukt worden of deze
doen voorbijzien ; geheel Israel en zijn historie, en geheel de
vO6r-Israelitische historic, zijn typisch.
Is zoo in dezc nieuwe dingen, in gebeurtenissen, feiten en
ordeningen, in historic en leven, het Woord Gods gewrocht,
dat over de oude licht en dat het Woord Gods in alle dingen
moet leesbaar maken en verklaren, ja dat ook het Woord
Gods in de oude dingen tot vervulling brengt ; en is met en
in deze nieuwe dingen, in den Christus door den Hciligen
Geest, de wedergeboorte uit God en de gemeenschap met God
gegeven, opdat menschen dit Woord Gods kunnen kennen en
doen ; niettemin is het opzettelijk spreken Gods bij het
komen van dit Woord Gods noodzakelijk, opdat er beams&
gemeenschap met God zij door het geloof, en opdat in die
bewuste gemeenschap met God, bij het lichten van zijn gesproken
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Woord over zijn gewrochte Woord, de Christus en zijn werk
en heel het nieuwe werk Gods worden gekend en verstaan.
Zoo alleen kunnen de vertroostingen Gods worden genoten en
de liefde tot God opwaken, bloeien en vruchtbaar warden.
Zoo kan heel het Woord Gods in zijn werk bij het licht van
zijn gesproken Woord worden g elezen, in zijn nieuwe werk
en daardoor ook in het oude werk Gods, dat Hij tijdelijk
opheft of vernieuwt. Zoo kan de Vader der lichten in al zijn
goede gaven worden gekend en verheerlijkt. Zoo worden de
Raad, de Gedachte, de Bedoeling en de Wil van God in den
gang van zijn werk en in alle bedeelingen der tijden, in alle
dingen, verstaan, en ook mede door den mensch Gods in Schepping en Historic met bewustheid volbracht.
-

Met het nieuwe werk Gods is dan ook dit bepaalde en
opzettelijke spreken Gods gegeven.
God spreekt in zijn bijzondere openbaring. Hij spreekt met
hoorbare stem van den hemel (I Sam. 3 : 8, 9 ; Matt. 3 : 17 ;
17 : 5 ; Joh. 12 : 28 ; Ex. 20 ; Deut. 5 : 26 ; enz.) 1\flaar Hij
spreekt ook door menschen ; door den mond van den Christus
en door de apostelen en profeten, door Mozes en de vaderen ;
ja ook door instrumenten als Kajafas en Bileam, en door
Bileams ezelin. (Joh. I i : 5o, 52 ; Num. 22 : 38, 28.)
Dit Woord Gods komt tot den Christus en tot wie Hem voorgingen en volgden op onderscheiden wijzen. De Christus,
gezalfd met den Heiligen Geest, is een met het Woord ; en
Hij ontvangt het Woord onmiddelijk van den Vader (Joh. 3 : I I ;
5 : 30 : 7 16; 8 28 ; 12 : 49 ; 14 : 1o, 24.) Dit neemt
echter niet weg, dat de Christus leeft bij het licht der Schrift,
en dat Hij Gods Woord leest in Israel en in de Schepping, in
het leven en de Historic. Mozes ontvangt het Woord Gods
door een bijzondere gemeenschap met den HEERE, van mond
tot mond (Num. 12 : 8, 9), maar ook bij de aanschouwing van
wat de HEERE hem toonde op den berg, en in den weg der
leidingen Gods in zijn leven. Op allerlei wijze komt voorts het
:

:
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Woord des HEEREN tot zijn tolken. Door en in verband met de
gebeurtenissen van den dag of met bijzondere droomen, verschijningen en visiocnen. Door engelen en door den Geest van God,
den Geest van Christus, die in de profeten en apostelen spreekt.
Zonder medewerking van hun persoonlijkheid en toestand, of
in mcerder of minder verband daarmee.
Alle omstandigheden kunnen hier in aanmerking komen.
Deze zijn dan onder de regeering Gods dienstbaar aan zijn
bijzonder openbarend Woord en worden door dit Woord opgenomen. Gelijk de HEE-RE den nzensck gebruikt, om zijn Woord
to brengen, zoo gebruikt Hij daarbij naar zijn welbehagen
alle dingen ; zoowel zijn werken en wegen op het gebied der
bijzondere genade, als zijn werken en wegen onder de algemeene genade, in het natuurlijke leven en in de Schepping;
ook de werken en wegen der menschen. Zoo waren de dag
en de nacht dienstbaar aan het Woord des HEEREN, de regenboog en de sterren, de plant,het gedierte, de mensch, het leven
en de gebeurtenissen. Hier sprak de sprake Gods in alle dingen
met het Woord der bijzondere openbaring mee, word er door gegrepen, gaf er zich aan. Zoo sprak het Oosten, de Oostersche
natuur, de luisterende natuur ook van den Semiet ; de natuur
van den Israeliet. Zoo sprak zijn vertoeven in de woestijn of
in het heiligdom, in Kanaans strijd of ruste, in de eenzaamheid
of in de levensworsteling. Zoo spraken de eigen stemming en
de volkstocstand. Zoo spraken Israel en de volken. Zoo sprak
elke historische tijd. Zoo spraken de schaduwen en ceremonien ;
de natuurlijke werken des Heeren en zijn wonderen. Zoo spraken
Galilea, Samaria en Judea in het woord van Jezus ; de Paaschzaal, Getsemane en Golgota. Zoo spraken Jeruzalem en Babel,
Filippi en Efese, Athens en Rome. Zoo spraken de oude en
de nieuwe tijd. Zoo sprak de herinnering van het verleden en
de roeping voor de toekomst.
Doch hoe ook, altoos sprak het bijzondere Woord Gods in verband met den Christus en met het werk Gods, met het bijzondere
en met het algemeene werk des HEEREN. Maar ook altoos ont-
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vingen de tolken des HEEREN dit Woord als een spreken Gods,
dat zij door den Heiligen Geest onderscheidden, en dat zij zelf
in den Naam des HEEREN spraken, verkondigden, als het
Woord Gods.
Onder het licht van het gesproken Woord Gods gaat bij de
verlichting des Heiligen Geestes het Woord Gods in al zijn bijzondere werden open. Al het bijzondere werk Gods op de erve der
bijzondere genade wordt onder het gesproken Woord licht ;
het Woord Gods, dat er in gewrocht is, spreekt er nu uit toe.
En dat wcrk Gods in zijn yolk, in het heiligdom ingegaan en
bij het Woord des HEEREN knielcnd (Psalm 119 ; 2 Sam. 7),
ontvangt ook onder de verlichting des Heiligen Geestes self
een stem, om van zichzelf te getuigen en om het Woord Gods
in zijn wegen en werden gewrocht, en gewrocht ook in het
eigen persoonlijke en gemeenschappelijke genadeleven, te vertolken. Zoo spreken de wijzen in Israel het Woord Gods, ontsluierend het geheim der wijsheid in het leven. Zoo ruischt in de Psalmcn
het Woord Gods van de harpe Sions, — instrument wederom
des Heiligen Geestes, om den Raad Gods in het leven van
Israel en in den Christus voor de ooren der eeuwen te openbaren.
God spreekt zijn Woord echter niet slechts door het gesproken menschenwoord. De Christus vaart ten hemel en de tolken
Gods sterven weg. Het gesproken Woord Gods moeten zij
overgeven, en het wordt oyergeleverd aan wie volgen. (Luk. I : 2.)
Ook de dingen, die gewrocht werden, gaan voor het menschelijk
oog op aarde voorbij. De Christus kan thans noch gehoord,
noch gezien worden ; alle heilige mannen Gods, die zijn licht
droegen, zijn heengegaan, en de zangen in den tempel zijn
weggestorven. Wel is de Heilige Geest uitgestort en woont Hij
blijvend in de Gemeente des HEEREN ; het gewrochte Woord Gods
is er ook in de duurzame heerschappij der genade en in de
continuiteit der Gemeente van Christus. Maar zonder het spreken Gods is er geen bewuste gemeenschap met God, en voor
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menschen geen bewuste heldere kennis van den gang van zijn
werk ; geen licht tot kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus jezus ; geen gemcenschap met den Vader en
met al het geslacht, dat Godes is ; geen licht over al de werken
Gods en over bet pad van zijn Raad, waarin we wandelen
moeten.
Daarom gaf de HEERE zijn Woord niet alleen in de historische
gewrochten van zijn openbaring, die voorbijgingen, en op de
lippen van Jezus, in de stemmen van den hemel en in de redenen der profeten en apostelen, bij de harp van David of in de
school van den wijze, maar ook in schrift, in de Schriften,
in de Schrift; cen historisch zverk Gods ; Gods geschreven Woord.
Ook de Schrift behoort tot de nieuwe dingen, die de HEERE
in en met en door den Christus heeft gegeven. De HEERE
God spreekt in de Schrift. Zoo spoedig Hij de Schrift liet
opkomen en stellen, sprak Hij er zijn yolk door toe. Altoos
weer sluit het gesproken Woord Gods aan de Schrift aan ;
het gaat van de Schrift uit ; het is een met de Schrift ; het
is de voortzetting der Schrift ; het verklaart de Schrift ; het
licht over de Schrift. En sinds met het apostolaat het Woord
Gods door bijzondcrc ingeving des Heiligen Geestes ophoudt
te spreken, wordt daarmee tegelijk de Schrift voltooid en
spreekt de HEERE nu allecn door de Schrift zijn toesprekend
Woord. Het „daar staat geschreven" is dan ook volgens de
Schrift zelf de aanwijzing van wat God spreekt door den Heiligen
Geest. Daarom zegt de Schrift ook, dat zij zelf in haar eenheid als „de Schrift" sp reekt, zij zegt het Woord Gods. (Matt.
4 : 4 v. v. ; Rom. 3 : fo, 19 ; 4 : 3 ; to : I I ; Gal. 3 : 13.)
De Heilige Schrift is het Woord Gods ; de HEERE spreekt
ons daarin toe. Slechts zeer ten deele hooren wij door de
Schrift, wat God gesproken heeft tot vroegere geslachten en
in verleden tijden ; maar wij hooren, wat Hij zegt, spreekt tot
ons, nu. Wij hebben bij de Schrift niet slechts te vragen en
to beluisteren, wat de HEERE sprak tot David of Petrus, maar
wat de Schrift zegt, wat God door de Schrift spreekt tot ons ;
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wat de Geest tot de Gemeenten zegt ; wat de HEERE spreekt
in den gang der tijden, die voor ons Belden.
Hierin is het Woord Gods tot ons door de Schrift, dat de
HEERE ons zijn Boek geeft en ons daarin verhactli van zijn
werken en woorden, in zijn scheppen, in het Paradijs en in den
Zondvloed ; in de Noachitische menschheid en in de tenten der
aartsvaders ; in Israel en in Jeruzalem, in David en in de
profeten, in den Christus en in de apostolische Gemeente.
Hij spreekt tot ons het leven der menschheid en de daden
des HEEREN Israels historie ; de Wet, de ceremonien en de
Profetie ; het werk en het Woord van den Christus en van
de apostelen ; de dingen, die Hij wrocht in het werk zijner
genade. Hij geeft ons deze dingen te lezen in het geheel van
zijn openbaring, in den gang der tijden, in de menschelijke
historie, in het menschelijke Leven, in de Schepping Gods.
Opdat wij Gods work zouden weten.
Maar daartoe geeft Hij ons deze dingen ook te kennen,
zooals ze uitgekomen zijn in het licht en de gemeenschap van
het opzettelijke Woord Gods. Hij doet ons Jezus' woord beluisteren en het woord der apostelen en profeten, dat voor
ons beschreven is. (I Petr. I : 12.) Hij geeft ons de beschrijving der heilige dingen, gebeurienissen, wegen en werken, maar
ook hun opzettelijk beschreven verk/aring , opdat wij ze doorschouwen en verstaan. Hij geeft ons de vo-klaring van heel
het groote werk Gods in en door den Gezalfde ; van dat werk
in zijn beleekenis voor de verheerlijking Gods en voor de toekomst der wereld, voor heel het menschelijk geslacht in alle
tijden en voor het waarachtige geloof, voor heel het leven in
Gods wereld, ook voor ons persoonlijk leven. Hij geeft ons
sprekend, verklarend, zijn werk te verstaan, zijn Stem te hooren,
in het leven onder de algemeene en onder de bijzondere begenadiging. Hij geeft ons verklarend de gangen des HEEREN
te kennen in zijn heiligdom en in zijn wereld, zijn Raad, zijn
Getuigenis op aarde over alle volken, over alle leven, tot aan
het einde. Hij geeft ons sprekend, verklarend, Zichzelf te kennen,
;

-
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over ons lichtende door zijn sprekend \Voord, opdat wij Hem
zouden kennen in al zijn werken en Hem erkennen in al onze
wegen.
Alzoo doct Hij ons bij het licht van zijn Woord leven in
welbewuste gemeenschap met Hem, onzen God, en daarin met
zijn Gemeente van het heden en van alle tijden, met heel de
menschheid in heel de Historie en met heel de Schepping Gods,
waarin wij den HEERE moeten dienen en zijn toekomst door
het geloof verwachten.
Zoo werki de HEERE ook door de Schrift als zijn Woord mede
zijn werk op aarde.
Hij verlichi door zijn \Voord zijn werk op aarde voor het .
oog zijner geloovigen, en door hun getuigenis voor de oogen
der menschheid. Hij licht door zijn Woord over het werk, dat
Hij volbracht en dat Hij in verband met zijn Woord voortgaande volbrengt en voleindigt op aarde. Dat Woord vergezelt
zijn werk, gelijk de bliksemschicht den donderslag vergezelt en
voorg-aat ; gelijk de zonne in haar opgaan het openg aan der
bloemen vergezelt. Gods Woord vergezelt zijn werk in de uitvoering van zijn Raad, dien zijn Woord onthult, en in de verheerlijking van zijn Naam, waarom zijn Woord roept. Gods
Woord vergezelt het groote werk Gods, dat het beschrijft en
verklaart ; het groote werk Gods, dat Hij aanving in zijn
scheppen, en dat Hij doorzet tegen zonde en dood in, ja door
de zonde en door den dood been, door heel de Historic en in
heel de Schepping Gods, te midden van alle bedenken en
woelen van Satan en vleesch, van menschen en volken en
menschheid, tot het einde. Het Woord Gods vergezelt het
groote werk Gods, dat doorgaat en voleindigd wordt onder de
hand van den gezalfden Zoon des Vaders, den Profeet-PriesterKoning Jezus Christus, den tweeden Adam, den getrouwen
Getuige, den eerstgeborene uit de dooden, den Overste
van de koningen der aarde ; — die alle macht heeft in hemel
en op aarde ; die komt om te oordeelen de levenden en de
-
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dooden ; die den zijnen het Koninkrijk zal geven, hun van de
orondleo66oinoO oder wereld bereid ; en die alle dingen nieuw
maakt tot heerlijkheid van God den Vader.
Heel zijn weg en werk verlicht de HEERE door zijn Woord ;
en Hij richt daarmee het leven en de werken der menschen
ten leven of ten doode. Gods Woord spreekt in zijn Gemeente,
en het gaat als het licht Gods uit onder alle volken, in heel
het historische menschenleven en in alle levensbeweging der
menschheid. Gods Woord, zijn Boek, Edit en richt over alle
boeken en verlicht het pad, dat ze hebben to gain. Gods
Woord licht en richt over alle woorden en werken der menschen, die mede moeten werken in het werk Gods. Gods Woord
dringt door tot de conscientien, tot de zielen ; het is een oordeelen der gedachten en der overleggingen der harten.
Zoo ontdekt het licht van Gods Woord de duisternis, roepend
tot bekeering. (Hand. 17 : 24-31.) ZoO roept, mede door
het Woord Gods, de Stem van den Zoon Gods de geestelijk
dooden, ze wederbarend ten leven (Joh. 5 : 24, 25). Zoo schijnt
door het Woord Gods voor het lichtzoekend oog het licht in
het duister, totdat de morgenster opgaat (2 Petr. i : i o). Door
het gehoor des Woords is het geloof (Rom. 10 : 17). Door
de Schriften gelooven wij, dat Jezus is de Christus, en hebben
wij het leven in zijn Naam (Joh. 20 : 31). Door het Woord
Gods bekomen wij kennis der zaligheid in de vergeving der
zonden door de barmhartigheden Gods, met welke de Opgang
nit de hoogte ons bezocht heeft ; onze voeten worden zoo op
den weg des vredes g ericht (Luk. I : 77--79). Zoo wordt de
zaligmakende liefde Gods, gerechtig,heid, en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest ons cleel (Rom. 14 : 17). Het
Woord Gods werkt door het geloof de gemeenschap met al
de heiligen in de gemeenschap met den Vader en den Heere
Jezus Christus (1 Joh. I : 3). Door de lijdzaamheid der Schriften hebben wij hoop (Rom. 15 : 4). Bij het licht der Schrift
kennen wij bij toeneming de liefde van Christus, de hoop
van Gods roeping, de rijkdom der heerlijkheid van de erfenis
-

-

-

-
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der heiligen, de toekomst van den Heere Jezus Christus (Ef.
3: 18, 19 ; : I8--22 ; i Tess. 4: 13-17 ; 2 Tess. 2).
De HEERE bouwt zijn Gemeente door het Woord ; Hij leidt
haar kinderen bij dit licht in den weg der gerechtigheid ; Hij
reinigt haar, om vrucht to drag en ; Hij troost haar ; Hij leert
haar van den weg, dien zij gaan moet ; Hij brengt haar tot
eenheid ; Hij wapent haar met het Zwaard des Geestes en vuurt
haar aan tot den strijd in den gebede, waaraan cle overwinning
verbonden is (Ef. 4 : 12 ; Gen. 18 : 19 ; Op. 2 : 13 ; Joh.
15 : 2 , 3 ; 2 Tim. 3 : 16 ; Joh. 17 : 22, 23 ; Ef. 6 : I 7 ;
Hebr. 12 : I-3).
Zoo ook schrijdt onder de werking van Gods Woord de
Gemeente des HEEREN voort op het pad van haar roeping in
de wereld. De volken hooren het getuigenis Gods. Het licht
van Gods Woord werkt onder de menschen. Het leven der
menschheid wordt verlicht; de Historic wordt onthuld ; de gemeene
genade Gods worth ontdekt ; de gemeenschap en de levensroeping der menschheid worden onderscheiden. Vrijmakend werkt
ook bier Gods Woord ; de werking der gemeene genade breicit
zich met Gods Woord uit over alle leven en alle verhoudingen ;
over alle dingen gaat het licht Gods op ; zijn g-edachten in
zijn werken en zijn wil voor alle leven en voor alle dingen
worden bij dat licht ontsloten (Luk. 24 : 47 ; Matt. 28 : 19 ;
Ps. 36 : To; III : 2 ; 78 : 4 ; Job. I : 1-4 ; Ps. 2 : 7;
72 : I I ; Kol. I : 16-20 ; Ef. 6 : 7).
Tegenover het doorbrekend licht van Gods Woord en de
ontsluiting, der werken Gods zal de menschheid, voor zooveel
zij zich den HEERE niet onderwerpt, zich bij de vermenig_
vuldiging zijner gemeene genade vleeschelijk emancipeeren.
Zoo zal onder de werking van Gods Woord g de mensch der
zonde worden geopenbaard, maar ook het Koninkrijk Gods
komen. In den laatsten strijd zullen de uitverkorenen overwinnen
door het Woord van Gods getuigenis; en met hun eeuwige
zaligheid, die zij naar het Woord des HEEREN verwacht hebben,
zal de voleinding aller dingen ingaan, waarin de heerlijkheid
-
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tot in eeuwigheid zal blinken voor den HEERE en door zijn
eeuwig Woord ; door het Woord, dat vleesch werd, en door
het \Toord, dat Hij gesproken heeft (2 Tess. 2 Openb. 17-22 ;
;

Rom. i i : 36; 16 : 25-27).

HI.
HET MENSCHELIJKE IN DE HEILIGE SCHRIFT.

Wij ontvangen in de Heilige Schrift het Woord Gods door
den Heiligen Geest, maar door de scb*ers als instrumenten ;
en in aanraking met de menschen, waaronder zij leven, waarvan
zij verhalen of tot wie zij zich richten.
Bij de verklaring der Heilige Schrift behoort hiermee rekening
crehouden te worden.
De heilige schrijvers zijn dienstknechten Gods en van zijn.
Gezalfde. Zij worden, gelijk de profeten en apostelen, die ons
het Woord Gods verkondigd hebben, door den Heiligen Geest
gedreven en geleid, in verband met heel het bijzondere genadewerk en met heel de bijzondere openbaring, des HEEREN
in Israel en in de Gemeente van Christus. Maar ze zijn ook
als mensch4ke instrumenten Gods verkoren en toebereid ; zij
zijn Been mechanische werktuigen. Heel den weg, dien de
VIEERE in zijn voorzienigheid en ;evade met hen houdt, maakt
Hij naar zijn welbehagen dienstbaar aan hun heilige roeping
.en hun heilig werk. Daarom hebben de persoonlijkheid en de
levensomstandigheden van de schrijvers, voor zooveel die ons
te kennen gegeven worden, mode beteekenis voor de verklaring
van hun geschriften, waardoor de HEERE ons zijn Woord brengt.
En hierin is ook de beteekenis aangeraakt van heel het menschelijk optreden in de historie, waardoor het Woord Gods tot ons komt.
Bij de schrijvers van het Oude Testament geldt de persoon_
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Iijkheid in vele opzichten minder dan bij die onder het Nieuwe.
Of liever, zij geldt anders. Onder het Oude Testament absorbeert de historisch-profetisch-typische roeping en beteekenis van
Israel in de bijzondere openbaring des HEEREN de persoonlijkheid meer, ook de persoonlijkheid der heilige schrijvers.
Dit is ook in overeenstemming met de bedeeling des Heiligen Geestes onder het Oude Testament. Maar toch, de
heilige schrijver schrijft onder Oud- en Nieuw Testament in
zijn eigen taal, stijl en vorm, gelijk ze door zijn persoonlijkheid, ook door zijn persoonlijk zieleleven, een eigen karakter
hebben. Hij schrijft in verband met zijn eigen tijd en met de
omstandigheden, de plaats, den toestand en de bijzondere roeping,
waardoor de HEERE zijn weg en arbeid bepaalde. Hij schrijft onder
inwerking ook der bijzondere leiding en vorming, die hem ten
deel viel. Zijn dagen, zijn gaven, zijn leven, de menschen,
drukken op zijn werk hun sporen. Hij schrijft in de gemeenschap
met Israel en de Gemeente Gods, in de verhoudingen en den
toestand, waarin Hij ze kent en hun leven helder bewust deelt.
Toch Legge men hierop niet te veel nadruk, maar houde
ernstig de maat in het oog, die de Heilige Schrift hier zelf
aangeeft, door de schrijvers der heilige Schriften in hun schrijven
rneest sterk op den achtergrond te doen treden.
Mozes' weg en ambt behooren tot zijn arbeid ook als schrijver,
rnaar onttrekken hem juist ook weer als schrijver in de woestijn, op
den berg Gods en in de tent des HEEREN aan ons oog. De menschen,
de historische personen, komen vooral in Genesis uit, maar
de schrijver verbergt zich in dit Boek geheel. Mozes staat bier
als schrijver aan de spits, aan het hoofd der heilige schrijvers ;
maar hij staat daarbij zoo hoog, waar hij het Woord Gods van
den beginne, het scheppende Woord Gods en het Woord Gods
ever eeuwen, zij het ook aanvankelijk in schrift bewaard, in
blijvend schrift voor alle eeuwen te boek stelt. Hij staat hier
als Middelaar des Ouden Verbonds, die het voorgaande Woord
Gods voor Israel en tegelijk met Israel als Schrift formeert.

III. HET NIENSCHELHKE IN DE IIEILIGE SCHRIFT.
Hier vooral, in het hooge heilige kunstwerk G e n e s i s, spreekt
slechts de heilige historiestift ; alle uiting der persoonlijkheid van
den schrijver ontbreekt bier. Maar hoog staat Mozes ook in objectiviteit, als Hij het \Voord in de tegenwoordigheid Gods op
den heiligen berg- van mond tot mond ontvangt en aan Israel
overgeeft ; als hij den tabernakel beschrijft, gelijk hij dien op den
berg aanschouwcle en als hij Israels Wet van den HEERE in schrift
brengt. In het verhaal der historic van Israel komt de man
Mozes nice voor ons nit, maar niet als schrijver. Slechts in het
profetisch overschouwen van Israels weg in verleden en toekomst, ons in D e u t e r o n o m hi m beschreven, komt Mozes
ons in het Schriftwoord nader. Aan deze objectiviteit der
Boeken van Mozes sluiten zich de historische boeken des Ouden
Testaments aan, wier schrijvers Israel zelfs niet noemt. En ook
in het historisch verhaal treden de personen voor Israel zelf op
den achtergrond.
David staat ons in zijn Schriftwerk nader; zijn persoonlijkheid
teekent heel zijn arbeid als schrijver ; zijn Psalmen worden in
hem, in zijn leven, in zijn ziel, ten deele als voor ons oog, geboren. David dicht niet Psalmen als een dood instrument ;
hij was dichter ; de zang werd in zijn zieleharp levend, en
werd daar Psalm. Hij dicht Psalmen als mensch ; maar ook
als lsraeliet, als koning Israels. Hij dicht in verband met heel
zijn weg en leven, zijn gelooven en vreezen, zijn vallen en
opstaan ; maar ook met heel zijn positie in de openbaring
en het genadewerk des HEEREN, die de Schrift ons onthult ;
naar Gods bijzondere verkiezing, roeping en belofte over hem ;
in de gemeenschap met den Christus en met Israel ; als typisch
instrument ook. Zoo worden door den Heiligen Geest de
Psalmen P.s atinen Israels. Zij hebben daarin hun objectiviteit.
In deze Psalmen Israels zijn niet slechts enkele meer bijzonder
Nessiaansch, maar de gemeenschap van Israel met den Christus,
de beteekenis van Israel, en de beteekenis van het historische
en persoonlijke leven voor en in de gemeenschap van Israel,
-

moeten als de sleutel ter verklaring van heel het Psahnboek,
-
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ook voor de Psalmen van onbekende dichters, gelden. Juist in
de Psalmen, gelijk in de Profctie, moet het persoonlijkc woord
beluisterd worden in het geloof, dat in Israel de Christus is,
de HEERE, de Heilige Geest (Jes. 63 : I 0, I I ; Flagg. 2 5,
6 ; 2 Sam. 23 : 1-3 ; Hand. I : 16 ; 2 : 30, 31 Hebr.
3 : 7 v. v.).
Het is de wriT,c, die in de Israelitische school ons door
S p r c u k e n lecrt, en die om de ontsluiting van het menschelijk
levensgeheim en van het geheim Israels op de erve der genade
worstelt in de Boeken J o b, den Pr e d i k e r en het H o o g1 i c d. De wijze in Israel staat zelf midden in het menschelijke
leven, hetzij dat zijn weg, als bij Salomo, voor ons mcer in
het gezicht trad of wel verb orgen bleef. Maar ook deze wijze
treedt als persoon in zijn kring terug- ; ook in de wijsheid en
haar school was Israel het yolk van den Christus ; en daarom
spreekt de Mond der \Vijsheid ook bier uit dieper en hooger
leven, clan Israels wijzen persoonlijk kenden. (Spr. 8 : 22-32).
Dc schrijvers der historische boeken van het Oude Testament
zijn waarschijnlijk geschoolde profetcn, in de profetenscholen geoefend of haar arbeid voortzettend. Hun Schriftarbeid draagt
een algemeen profetisch karakter, waarbij de persoonlijkheid
van den schrijvcr voor onzen blik schier geheel verborgen blijft.
Israels profetische historiestift schrijft door hun hand. Het objectieve historische Israelitische leven treedt bier als element
in den arbeid der schrijvers in met het objectieve Profetisme,
in overeenstemming met de bedecling des Heiligen Geestes
over Israel. Elke volgende arbeid sluit daarbij aan de voorgaande aan, gelijk de historic aansluit. Maar gelijk de historie
in haar voortgang ook een heden heeft, zoo raken ook de
historische Boeken des Ouden Testaments het - heden aan ;
in het noemen van bronnen ; in het tot op dezen dag. ; in
het onderscheiden gezichtspunt, dat in de boelirn der K on i n g e n en der Kronieken het geheel beheerscht ; in het
eigenaardige der boeken E z r a, N e h e m i a en Este r.
Bij de eig enlijke j5rofelen komt, ondanks hun bijzondere
:
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roeping, om in den meest stelligen zin het Woord Gods over
to brengen, maar toch ook juist weer in verband met die
roeping en met heel het karakter der predikende Profetie, hun
persoonlijkheicl meer uit in hun geschrift ; en hun woord raakt
de menschen, de tijden en gebeurtenissen aan. De persoonlijkheid en de persoonlijke taak van elken profeet houden verband
met den bijzonderen tijd en de bijzondere omstandigheden,
waarin die profeet optreedt en met de bijzondere wijze dan
ook, waarop hij door den HEERE geroepen wordt en waarop
hij het Woord Gods ontvangt. En dit alles drukt een stempel
ook op het Bock van den profeet. Hier ligt het eigen karakter,
het eigen genre der Boeken van Jesaja en Jeremi a, van
Ezechiel en Daniel, van Haggai, Zacharia en Malea c h i, en van de Boeken der andere profeten. Dit eigendommelijke is er cchter om het Woord Gods ; niet omgekeerd.
Het bijzondere en persoonlijke wordt bier door de meening des
Geestes bepaald en gekozen. Van eigen, van louter menschelijke
historisch-psychologische uitlegging is de Schrift in de Profeten daarom allerminst (2 Petr. I : 19-21).
In het Nieuzue Testament treedt ongetwijfeld de persoonlijkheid, het intiemer menschelijke leven, meer op den voorgrond
dan in het Oude. Het Woord is vleesch geworden en het voorhangsel des tempels is gescheurd. Met uitzondering der Openbaring van Johannes, hebben de Nieuw-Testamentische Schriften
een meer populair karakter. Christus woont in de Evangelien
onder de zijnen, onder de menschen. Hij raakt hen aan. De
menschen in hun woonplaats en in hun dagelijksch leven komen
in al de apostolische Schriften meer uit.
Dit geldt allereerst van de historische Boeken van het Nieuwe
Testament. Zij doen ons leven op de wegen of brengen ons
bij het leven in huis, in de stad en op het land of op het
schip. De persoonlijkheid van de schrijvers der Evangelien
en der Handelingen trekt zich echter in hun geschriften meer
terug dan zij zich toont. Toch geldt zij, maar zij stempelt zich
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.---meer in hun work af, dan zij zich afteekent in hun verhaal.
Hoeveel verschillen de Evangelien, ook bij erkenning der verwantschap tusschen de Synoptici (M at t e u s, Mar k u s en L u k a s).
Vergelijk den aanvang dezer geschriften slechts, en het onderscheidend kenmerk springt in het oog. Als Lukas schrijft aan
Teofilus «Nademaal velen ter hand genomen hebben, (Luk.
:. 1-4 ; Hand. 1 : I) ; of als Johannes aanvangt «In den
b-eginne was het Woord, ; als Matteiis beg int « Het Bock des
geslachts van Jezus Christus, den zone Davids, den zone Abrahams', of Markus «Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zone Gods), dan hebt gij in dat kenmerkend verscha
ook to doen met de persoonlijkheid en de bijzondcre roeping;
der schrijvers en daarmcc met het kenmerkende van hun Boek.
Ook bier is echter de vorm aan het wezen, niet het wezen aan
den vorm ondergeschikt. De vorm, waarin de Heilige Geest het
Evangelie door ieder der schrijvers geven wil en geeft, verschilt naar zijn bedoelen, en in verband claarmee verschillen
ook de personen der schrijvers, hun levensloop en toerusting.
Ook hier moeten we tot de meening des Geestes doordringen.
En zoo ook mag het dagelijksch leven in de Evangelien en
Handelingen niet het licht van den Christus en den glans der
openbaring van zijn Gemeente in de wereld verduisteren ; het
wonen des Heeren wider ons dient ons juist, opdat wij de.
heerlijkheid aanschouwen van den Eenzgyeborene des Vaders ;
en het opkomen van zijn Gemeente in de historische wereld
der menschen, in de Joodsche, Grieksche en Romeinsche wereld,
is de o,benbaring der verborgenhezd, die van de tijden der eeuwen
is verborgen geweest in God. (Joh. I : 14 ; Luk. i : 2 ; Mark.
: 1, V. V. I Joh. I : 1, 3 ; Rom. 16 : 25, 26 ; Ef. 3 • 9).
Het persoonlijke element is bijzonder van beteekenis in de
Brieven; schrijver en lezers teekenen bier mee den inhoud. Hier
hebben wij de apostelen van Jezus Christus, maar wij hebben
hier ook de personen Jako b us en P e tr u s, Paulus en Johannes. Flier zien wij de Galatiers, de Filippensen,.
de Tessaionicensen. Hier vestigt onze blik zich op de
-
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Gemeenten en haar omgeving, op de beteekenis der plaats,
waar zij levee, Efeze en Korinte en R o m c. Hier raken
wij de zonden en dwalingen van den tijd en de streek aan en
zien wij de aansluiting der leeringen en vermaningen aan het
oogenblik. Hier ontmoeten wij de broeders en zusters in de
apostolische groeten, en het Woord Gods in de verhoudingen
van man en vrouw, ouders en kinderen, heeren en dienstknechten. Maar in deze ten dcele schier particuliere intieme correspondentic komt ons het apostolisch geschrift toe, de Schrift,
het Woord Gods, in en over de aanschouwelijke menschelijke
Geineente van Christus lichtende.
Ook de Opotharing van Johannes vangt aan in den intiemer
briefstijl. Toch dicteert daar reeds de Stem uit den hemel,
at is het de apostel, die aan de zeven Gemeenten schrijven moet.
Die zeven Gemeenten geven echter aan de zeven gouden kandelaren, waartusschen de Christus wandelt, een historischen
vorm, waarin de bedoeling des Geestes niet verwaarloosd mag
worden. Al komt het visioen der Openbaring voorts niet van
uit die historische Gemeenten op, om zich naar de toekomst
nit to breiden, gelijk bij de profeten, toch treedt het lichtend
van den horizon op in vormen, die met de Gemeenten op den
voorgrond verband houden, en het licht over de gestalten,
die in de historische zeven Gemeenten zijn gegeven.
Aldus treedt in de gewrochten der heilige schrijvers door
vorm en inhoud het Woord Gods als menschelijk schrift op ;
in zekeren zin in alles aan onze menschelijke geschriften gelijk ; nationaal-Israelitisch en historisch-menschelijk ; gegevens
samelend uit heden en verleden ; uit bestaande geschriften en
mondelinge mededeelingen ze op getrouwe menschelijke wijze
samenvoegend ; kroniekmatig ze bewarend, ze geestelijk verlichtend, ze doorlevend in eigen zielsberoering of ze schouwend
als symbolen in het licht van den ontsloten Raad des HEEREN ;
meer subjectief of meer objectief; in eenvoudiger gang of in
hooger vlucht. De schrijvers schrijven in menschelijke vormen,

111

■

ICU 11:.1

1,11,, 41

IIL HET MENSCHELIJKE IN DE HEILIGE SCHRIFT.

57

naar hun onderscheiden talent meer of minder ontwikkeld. Zij
geven menschelijke historic, menschelijk lief en Iced, menschelijke zonde en strijd, menschelijken zang en klacht, menschelijke hoop en vrecs, tc zien en to beluisteren.
In den weg, waarin de schrijvers met de historic en het
Leven, waaruit zij opkomen, zich bewegen, is echter de HEERE.
In dicn weg is zijn bijzonder genadewerk, zijn bijzondere openbaring, in feiten en vormen, in menschen en woorden, en in
het eigen week, het eigen licht en het eigen Woord des HEEREN.
Zoo geeft de Heilige Schrift ons door de heilige schrijvcrs
het Woord Gods in menschelijke g-eschriften op veelvoudig
menschelijke wijze ; nochtans geurt de olie des Heiligen Geestes uit heel de Schrift op, en blinkt het licht Gods, het licht
van den Christus, uit heel haar menschelijke gestalte door.
Hier noteert, schrijft en teekent de pen der Schrift in gemoedelijkc nuchtcre trouw ; daar slingert ze hoog herdiek machtig het Woord. Hier schrcit de Schrift cen stille traan ; daar
dirigeert ze de symfonie, het halleluja van alles wat adem heeft.
Hier doet ze den lichtstraal door den nachtsluier op het worm: ken Jacobs vallen ; daar laat ze het licht uit den Troon van
God uitblinken over het drama aller tijden. In heel dien veelvoudigen vorm is de Heilige Schrift menschelijk schrift. Maar
in heel dien vorm ook is zij het Woord Gods.

-
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Bij bet verklaren der Heilige Schrift moet rekening gehouden
worden met den vorm, waarin de Schrift ons het Woord Gods
biedt. Die vorm is onderscheiden. We bespreken hier de hoofdvormen, de Arromivormen der Heilige Schrift.
De grondvormen der Heilige Schrift zijn het Verhaal, de
Onderzeq/314, de Profetic, en de Psalm. Dc Schrift als geheel
is in zekeren zin verhaal, onderwijzing, profetic, lied ; in de
onderscheiden deelen der Schrift treedt echter het verhaal of de
onderwijzing, de profetie of het lied in den eigenlijken zin op
den voorgrond als groma'vorm; en die grondvorm dient wel,
bepaald ook als Schriftvorm recht verstaan to worden, zal het
Woord Gods recht worden verklaard.
De Schrift geeft Verhaal, mededeeling van gebeurtenissen.
Maar in het verhaal geeft zij ons de Schrift, het Woord Gods.
Dc verhalen der Schrift hebben in de Schrift, in het Woord
Gods, hun eenheid. Zij zijn een verhaal. En uit het gezichtspunt van die eenheid moeten zij in bun onderscheidenheid, in
hun groepeering, in hun eigendommelijkheid, worden verstaan.
De Schrift verhaalt de grootc werken Gods kel groote werk
Gods van de schepping der wereld of tot op het optreden der
Gemeentc van Christus uit de volken ; het groote werk Gods
in en met en voor het menschelijk geslacht.
De Schrift verhaalt ons de schepping der wereld en van het
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menschelijk geslacht in die wereld, den omgang des menschen
met God en met het schepsel, den zondeval, het oordeel, de
genade en de belofte des HEEREN. Zij teekent ons in stippellijn
den weg Gods en het work Gods in de oude wereld tot op
Noach en den Zondvloed. Dan treedt in het menschengeslacht,
uit Noach zich in cen nieuwe bedeeling ontwikkclend, in verband met Babel het volkerenleven op ; en in Abraham het zaad,
het yolk, om alle geslachten gegeven en verkoren, Israel. Abraham komt daarbij breeder uit als de wader aller geloovigen,
uit en voor alle geslachten de drager der belofte des HEEREN.
En met hem Izak. maar vooral ook Jakob, Israel. En uit
Jakobs zonen Jozef, in verband met den Raad Gods, die Israel
uit Egypte zou roepen naar Kanaan. In Jozef komt daarbij de
bijzondere leiding Gods met Israels stam, in verband ook met
de zonde van Jakobs zonen, in het licht, om ons Gods weg
te doen onderscheiden en zijn bijzonder genadewerk to typeeren. Dan volgt Israels geschiedenis, van de uitleiding uit
Egypte tot de wegvoering naar Assyrie en Babel ; de terugkeering uit de ballingschap ; de komst van den Christus in het
vleesch ; en het einde der Oud-Testamentische bedeeling tot
op de planting van het Woord Gods in Rome.
De handelingen en het licht des HEEREN in de gebeurtenis
sen met de bijzondere personen zijn in dit geheel der verhalende
Schrift begrepen en doen het Woord Gods daarin teekenend uitkomen ; maar het eerie en geheele der heilige historic is hier
het voornaamste, het eig enlijke ; en daarnaar loopt dan ook
het verhaal in zijn verheffingen en verbreedingen of in zijn
gang langs smaller pad. Breed is na het leven der aartsvaders
Mozes' weg en werk beschreven en Israels formeering onder zijn
staf en onder Jozua's leiding. Breed ook David, en in verband
met hem Saul en Samuel. Breed ook Salomo, tot op den ternpelbouw. Daarna valt het licht echter meer op den gang der
historie Israels, vooral in Davids Huis, in het koninkrijk van
Juda In het rijk der tien stammen valt het licht in den tijd
van Achab, in Elia en zijn opvolger. De bodem der Pro-
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fetie wordt ons ook vooral in en door Israel en zijn historic,
bepaald in het conflict met de volkerenwereld, met de wereldrijken ontdekt, ook in en na de ballingschap. In het Evangelisch verhaal worth ons de openbaring van den Christus in
Israel in de dagen zijns vleesches gegeven ; en in de Handelingen, het opkornen der Gemeente uit de volken, in
verband met de uitstorting des Heiligen Geestes en met
het apostolaat. De bijzondere weg en het bijzondere werk,
de bijzondere openbaring des HEEREN in het leven van het
menschelijke gcslacht, om en door het beloofde Zaad, den
Middelaar Gods en der menschen, den Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus. Gods eeniggeboren "Loon, en in dit verband
de weg en het werk Gods in Israel en in de Gemeente uit de
volken, slat is de inhoud van het Schriftverhaal.
Tot het Schriftverhaal behooren dan ook de geslachtsregisters
en de kroniekmatige Schriftstukken, gelijk het gebeente tot
het lichaam behoort. Door de eenheid van het werk en de
openbaring des HEEREN hebben de aanrakingen van Abraham
en Israel met de historische volken, bijzonder met Egypte en
de Kanadnieten, met Edom, Moab en Ammon, met Syrie, Assyria, Babylonia en Perzie, met de Grieksche en Romeinschc
wereld, in het Schriftverhaal hun beteekenis. Naar die eenheid
groepeeren zich Schriftfeiten en de Schriftfiguren. In die eenheid
vindt elk Schriftfeit en elk Schriftfig,uur zijn maat, zijn waarde,
zijn beteekenis en zijn verklaring.
Het Woord Gods in het Schriftverhaal moet dan ook in dit
verband beluisterd en door de verklaring der Heilige Schrift
vertolkt worden.
Daartoe moeten niet slechts de woorden van het Schriftverhaal worden verklaard en de gebeurtenissen in het juiste historische licht worden gesteld, maar de Schriftgebeurtenissen, de
Schriftfeiten en de Schriftfiguren moeten zo/f worden verklaard in
de beteekenis, die zij 1/1 de Schrift hebben ; de openbaring des
HEEREN, het Woord Gods, moet in de menschen en feiten en
in de verhalen der Schrift ontsloten worden.
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In dit verband moet ook bijzonder het wonderverhaal tot
zijn recht komen ; het wonder, als teeken en felt der openbaring Gods, en tegelijk als symbool en vrucht van de verlossende
genade Gods in Christus Jezus.
Vooral moet ook het eigen karakter der Oud- 7estamentische
gebeurtenissen en figuren bij de verklaring van het Schrift_
verhaal worden verstaan, door helder inzicht in de prop/isehtypisc he beteekenis van Israel en de vaderen. De Schrift openbaart,
dat Christus is lief Zaad van Abraham ; de Middelaar ; de Verlosser, die waarlijk uit het diensthuis vrij maakt ; het Pascha,
het Offer, het Lam Gods. Zijn lichaam is het yoorhangsel ; Hij
is het Manna, de Steenrots ; de Profeet, de Priestcr, de Koning ;
de David ; de Hoeksteen en de Tempel. Hij is de Wortel
Israels. In Christus en de zijnen is het zaad Abrahams, Israel,
het Volk en Koninkrijk Gods, het Geslacht uit de geslachten.
Het uitverkoren geslacht en yolk des Ouden Verbond, het historische Yolk Israel, droeg het geheiin en het wezen van Gods Volk
in zich, maar profeteerde het daarom ook onbewust, beeldde het
af. Deze onbewuste beeldende ,profetie in het geslacht der openbaring en in zijn historic is de type, die de allegoric, de verhoudingen en woorden, die andere beduiding. hebben, meebrengt. (Gal. 3 : 8, 9 ; 4 : 24). Israel typeerde in heel zijn bestaan
en historic Christus en zijn Gemeente, en het deed dit type in
bijzondere personen, handelingen, omstandig heden en gebeurtenissen uitkomen. Totdat met en in de komst van den Christus
en de vrijmaking en vergadering zijner Gemeente uit de
volken, de schaduw voorbijging en verdween, maar ook vervuld
werd en verklaard.
De verklaring der Schrift moet de Schrift hierin verstaan en
met vermijding van alle willekeur tot haar recht laten komen.
-

-

De tweede grondvorm, dien wij in de Schrift opmerken, is
de Onderwzing .
Ook de onderwijzing der Schrift is e'en. Zij leert ons van
-
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Gods Wezen en Deugden ; van zijn Werk en zijn Wil. Zij legt
het Werk en den Wil van God uit, brengt ze voor hart en
conscientie, en richt er het leven door. En zij doet dit van Gods
wege als het Woord Gods.
Ook hier most de eenheid de veelheid ordenen en elk
deel laten uitkomen in zijn plaats, verband en maat. De historische
achtergrond moet tot verklaring der onderwijzing dienstbaar zijn,
maar ook daarbij moet het geheel der Schrift het afzonderlijke historische in zijn beteekenis voor de onderwijzing recht doen onderscheiden. Het organisme, de bouw en gang der eene historische openbaring Gods en der Schrift mogen daarbij zeker niet
uit het oog verloren worden ; men mag Salomo in de onderwijzing niet laten spreken, alsof hij Johannes ware. Toch licht
de Schrift over haar eigen organisme, het Nieuwe Testament
meer bepaald over het Oude ; en zij vordert naar de eenheid
van dat organisme, de erkenning der eenheid van het Woord
en de openbaring des HEEREN, waardoor ook het voorgaande
woord der onderwijzing mede in het volgende verklaring vindt
en vinden moet, gelijk het volgende in het voorgaande. Het
ontslotene verklaart het geslotene ; het meer heldere verklaart het
meer omnevelde. Het Oude Testament kan zichzelf niet geheel
verklaren en kan ook op zichzelf niet door ons verklaard worden.
Het Nieuwe Testament doet het Oude verstaan ook in zijn organische deelen, gelijk ook het Oude het Nieuwe. Dc apostelen
verklaren niet alleen zichzelf, maar ook elkaar ; en zij verklaren
de woorden van Christus. Zoo verklaart de Schrift de Schriften,
gelijk de Schriften de Schrift verklaren. Daarom moet de verklaring altoos de onderwijzing niet van een bepaald persoon, maar
van de Schrift, het Woord Gods tot ons, doen uitkomen.
Tot deze onderwijzing der Schrift behooren bijzonder de
wetter, de boeken der zvaizen, de redenen des HEEREN, en de
apostolische _Si-level/ ; de laatste zoowel in hun vermanend als
in hun leerend deel.
De Brieven vorderen bier niet noodzakelijk nadere opmerkingen.
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Wat de wetten aangaat, zij eischen bij haar verklaring als Gods
Woord voor ons een recht inzicht in het karakter en de historic der
Oud-Testamentische bedeeling en in haar beteekenis en bedoeling
voor de vervulling en het leven onder het Nieuwe Verbond.
Z66 alleen kunnen de ceremonieele wetten recht verklaard
worden. (Hebr. 9 : 8 ; to : I ; 8 : 5). Maar ook z66 alleen
kart de geheele Wet in haar eenheid naar wezen en vorm
recht worden onderscheiden, en het recht Gods uit de Israelitische nationale windsels in het licht treden ; niet slechts voor
de kennis des HEEREN en van de toekomende goederen, voor
het geestelijke en zedelijke leven in engeren zin en in de
gemeenschap der heiligen ; maar ook in den ruimeren zin,
waarin het recht Gods in heel het georganiscerde menschelijk
Leven in verband ook met de Schepping moet gelden, in het
gezinsleven, in het politieke en sociale gemeenschapsleven, in de
rechtsbedeeling, in het leven der volkeren, en in de positie,
die de Gemeente des Heeren in de menschheid heeft in te
nemen. Dat het beginsel der Wet en haar eenheid in de Tien
Geboden en in de twee tafelen daarbij voor de afzonderlijke
wetten plaats en beteekenis bepalen, behoeft geen betoog.
Cook de onderwijzing in 5}5reukvorm, de Salomonische onderwijzing, dient in haar eigendommelijk en Israelitisch karakter
te worden verstaan. De Israelitische wijsheid, die haar school
vormde voor het leven, behoort zoowel tot de algemeene als
tot de bijzondere genadebedeeling Gods in Israel. Zij verstaat,
dat in de Schepping, in het leven en de Historic, de Gedachten
Gods liggen uitgedrukt ; en dat daarin ook Gods ordinantien
voor de schepselen, voor den mensch en het leven gegeven
zijn, die door menschelijke wijsheid moeten worden gekend en
verstaan. Maar zij verstaat ook, dat het de ongerechtigheid
is, die verwarring en ellende, de dwaasheid en de ijdelheid,
in Schepping en leven bracht, en die ook het oog verduisterde,
dat Gods Gedachten in en voor het leven lezen moet. De
Israelitische wijsheid tact bet leven, bet levensraadsel en de
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levensraadselen, om er licht uit en over te ontsteken ; maar zij
plaatst zich daarbij onder het licht Gods, en zij bindt zich onder den
tuchtband van de vreeze des HEEREN als Naar beginsel. Zoo wordt
het menschelijk vertnogen der wijsheid in Israel door den Geest,
Gods weer meer vruchtbaar godvruchtig werkzaam, om te onder.scheiden en wijsheid te vinden, al kan het tot de oplossing,
van de raadselen des levens slechts zeer ten deele doordringen.
En deze wijsheid wordt instrument des Heiligen Geestes, om
de grenzen van het levenslicht onder de Oude bedeeling te
ontdekken, maar ook om van Gods wege het Woord te doen
lichten en ons de wijsheid en de tucht te leeren van Hem,
die het eeuwige Woord, de Wijsheid Gods zelf is. Aldus doet
de Schrift ons in Israels School der Wijsheid vertoeven. Zij
vordert daarbij het besef, dat wij ons in de School van den •
Christus, maar op Israelitischen bodem, bevinden ; en dat het
Licht ook hier, voor zooveel de Oud-Testamentische Boeken
aangaat, van tusschen de gordijnen ons in het eioen heden•
moet overschijnen en daarom in het verband van het geheel
der Schrift moet worden verklaard.
In de Leelsalmen botte de israelitische wijsheid poetisch
uit. In fob als Boek greep zij het diepste levensraadsel in
episch-dramatischen kunstvorm. En in het Hooglied geeft zij
het hoogste leven in een lyrisch-dramatisch stuk, waarin de
wijsheid en de profetie, de poezie, de typiek en de allegorie.
der Schrift zich in Israelitischen kunstvorm vereenigen.
In onzen Heere Jezus Christus treedt de menschelijke, de
Israelitische wijsheid met onbeneveld menschelijk oog in het
midden van het aardsche leven op, en zij ziet de wijsheid
Gods over en in alle dingen (Joh. 3 : 34).
De GelUkcilissen des Heeren geven ons in het bijzonder zijn
spreukmatige onderwijzing. (Ps. 78 : 2 ; Matt. 13 : 35). Zij
moeten onder dit gezichtspunt worden beschouwd. Zij zien de .
symbolen in de Schepping en in het leven en lezen er door
vergelijking het Woord Gods uit, de wijsheid Gods ,voor het
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Koninkrijk der hemelen op aarde. Bij de verklaring eener
Gelijkenis moot haar eenheid allereerst worden verstaan, en
molten de deelen niet meer en niet anders gelden dan de
eenheid der Gelijkenis en haar aangewezen bedoeling vorderen,
opdat de Wijsheid, het Woord Gods, niet verduisterd worde,
maar ons uit de Gelijkenis lichte.
De bijzondere vorm, waarin de Christus, vooral in Johannes'
Evangelie van Zichzelf spreekt als de g-oede Herder, de Deur
der Schapen, het Brood des !evens, het Licht der wereld, de
ware Wijnstok enz., moot van dien der gewone Gelijkenissen
onderscheiden worden. Hier is beeldspraak, allegorie. Deze
beeldspraak doet ons niet slechts in de bijzondere omstandigheden en door vergelijking, maar in het wezen der natuurlijke
dingen zelf het licht blinken der Wijsheid Gods, die in den
Christus vleesch werd. Hier sluit ook de alg-emeene symboliek
van het natuurlijkc leven bij de bijzondere symboliek der
Israelitische genadebedeeling aan, gelijk beide ongetwijfeld in
den Christus verband houden met elkaar. (B.v. brood, manna,
Brood des levens, Joh. 6 : 27, 32, 35.)

Een meer speciale vorm der onderwijzing en daarom een
eigen grondvorm in de Schrift is de Profetie.
De profeet is vooral instrument Gods. Door droom, visioen,
stem of inwendig woord ontvangt hij het Woord Gods. De
HEERE doet hem door een bijzondere werking zien, hooren,
spreken. (Deut. i S : 9.) De profeet zint dan ook niet slechts,
als de wijze, op het leven en de levensverhoudingen, om het
Licht Gods daaruit en daarover op to vang en ; maar hij mag
blikken in het licht van den Raad Gods ; hij ontvangt dat licht
bewust in het Woord des HEEREN en hij doet het als het
Woord des HEEREN hooren.
De Profetie is episch. Zij spreekt in verband met de Historie.
Zij ontraadselt de Historie als de uitvoering van den Raad
des HEEREN. Zonder de kennis van dien Raad Gods is de
-
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Historic niet te verstaan, en, voor zooveel ze er nog niet is,
is do Historic zonder Profetie niet te weten of te kennen. De
Profetie schouwt over en in de Historic, over het verleden en het
heden, en naar de toekomst, maar zij staat daarbij in het licht
van den Raad des HEEREN. Zij vangt het licht van Gods Raad
op uit de voorgaande openbaring en beloften des HEEREN,
maar ook uit de eigen openbaring, die de HEERE haar doet
toekomen. Zij ziet het licht van den Raad, van het Woord
des HEEREN, over on uit de Historic schijnen. Zij ziet in dat licht
de Historic, zooals deze waarlijk is. Zij ziet de Historic in haar
uitgang, in haar voortgang, in haar einde ; zij ziet haar ingang
in het licht Gods. Zij roept het Woord Gods uit, dat de HEERE
voor haar oor spreekt ; het Woord Gods, waardoor de Historic
is, waarnaar zij zich richt, en waarin zij haar beteekenis heeft.
De Profetie zet door het Woord Gods de Historic in het
licht ; zij laat het licht vallen over het pad, waarin de Historic
yoortgaat ; zij gaat voor de Historic heen, en zij roept het
licht des Woords, gelijk het uit de eeuwigheid en tot in de
ceuwigheid schijnt, maar gelijk het ook licht voor den voet
zaait, voor de ooren van het Yolk Gods en van de volkeren
der wergild uit.
Daarom is de Profetie niet pas opgekomen in latere eeuwen,
maar terstond met het Woord der bijzondere genade en der
bijzondere openbaring des HEEREN in de Historic ; zij komt op
in Adam en Enos, in Noach en Abraham, in Izak en Jakob
(Gen. 3 : 20; 4 : 26; 9 : 26; ib : 19; 27 : 29; 41 : 16;
49). Daarom is Mozes de groote profeet (Deut. 34 : io).
Daarom traden de profeten in Israel en in Israels historic
met het Woord des HEEREN voor de Historic op. Daarom
dragen de historische Boeken der Schrift, vooral van het Oude
Testament, een profetisch karaktcr. Daarom dringt do Historic
in de Boeken der Profeten in. Maar daarom ook sluiten de
redenen der Profeten zich bij de Historic aan en lichten voor
de Historic uit.
De voorspelling is slechts een deel der Profetie ; maar zij
-
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behoort zeer bepaald tot haar wezen en taak. Die taak geldt
niet alleen het Yolk van het oogenblik, maar zij geldt de
Historic in haar geheel, het groote historiedrama aller eeuwen,
dat met de volkerenwereld gegeven is. De Profetie beziet
daarbij de Historic uit haar middelpunt, van de hoogten des HEEREN. Dat middelpunt is de Christus, de Gemeente Gods, en daarom Israel, het yolk onder de volkeren, het yolk Gods, het
Yolk van den Christus. De Profetie roept den Raad des HEEREN
uit over dit Israel, over de Gemeente Gods, en daarin over de
volkeren der menschheid. Zij laat over de wereld den Naam des
HEEREN blinken en profeteert de openbaring zijner heerlijkheid.
Maar zij gaat daarbij telkens van een gegeven historischen toestand uit en schouwt in vergezichten, die, wat den worm betreft, vaak
Oud-Testamentisch, en daarom typisch, zijn, naar den gezichtseinder, van waar het voile licht des HEEREN over.de Historic straalt.
Wat meer nabij en verder of is, valt daarbij voor haar blik niet ver
uiteen ; zij ziet in wat nadert den Raad des HEEREN zich vervullen, en
daarom komt haar die vervulling van Gods Raad niet alleen in het laatste maar ook in het eerstkomende tegemoet ;
toch ook weer in het eerstkomende niet zonder het laatste.
Zoo ziet b.v. Joel met de wegneming der plaag van sprinkhaan, kever, kruidworm en raps de uitstorting des Heiligen
Geestes en de groote Dag des HEEREN komen ; en zoo verkondigt de Christus in zijn profetische redenen tegelijk de
verwoesting van Jeruzalem en het laatste oordeel. Ook de
Apocalypse bij Daniel en Johannes doet in al de komende
dingen het einde naderen. En immers het oog des geloofs
ziet in de komende dingen naar de wederkornst des HEEREN
en naar de eeuwige heerlijkheid uit.
Hierin is de regel voor de verklaring der Profetie gegeven.
De aansluiting aan de historic van het oogenblik mag bij die
verklaring niet verloochend vvorden ; ook niet de vervulling der
Profetie in den loop der tijden en in de volheid des tijds. Maar de
eenheid der Profetie, de eenheid van den Raad Gods, gelijk
de Profetie dien in verband met heel de Schrift over heel de
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Historie uitroept, en gelijk die in Israel, in den Christus, in de
Gemeente Gods, zijn middelpunt vindt, moet ons daarbij lichten
over de afzonderlijke profetien ; opdat wij het waarachtige licht
der Profetie, het licht van den Raad Gods, opvangen, en de
Schrift, het Woord Gods, zuiver verklaren. Dat Woord Gods,
dat licht der Profetie, die ontsloten Raad Gods, die heerlijkheid
des HEEREN, moet schijnen over de duisterheden in den weg
en de worsteling der Gemeente Gods in de wereld, en blinken
naar het einde heen, waarin alle Profetie haar voile vervulling
vindt. Tot verheerlijking van den levenden God. Tot verlichting
der menschheid. En tot vertroosting van het Volk des Heeren.

Ten laatste noemen wij als bijzonderen Schriftvorm den Psalm.
In den Psalm vertolkt de heilige zanger zijn leven in donkerheid en licht, in nederbuiging en verheffing. Hij doet dit als
dichter, als Israelitisch dichter, door gemeene en door bijzondere
genade. In zijn zang spreekt de heilige lyriek, die instrument
wordt van den Heiligen. Geest.
De Psalmen behooren tot de lyrische poezie. De lyrische
zanger daalt in eigen worstelend leven in. Maar hij daalt daarbij
in het menschelijk leven ; hij daalt in de levensworsteling, in
de smart en den nood, in de zielsbenauwing, gelijk ze dieper
en breeder en voller zijn dan dit van zijn persoonlijk leven geldt ;
in de diepte, waarin de machtige beweging van het leven al
de baren en al de golven over ons doet heengaan. Het gevoet,
de dichterlijke ziel van den lyrischen dichter, raakt dat voile
leven, die diepe levensbeweging, aan. Hij grijpt de gemeenschap
in dit diepe menschelijke leven. In die gemeenschap vindt zijn
ziel haar arbeid. Daar klaagt hij uit. Daar worstelt hij in. Daar
zoekt hij verzoening, oplossing, voldoening, licht, troost, vrede,
verheffing. Daar klimt hij uit op ; zingend uit eigen ziel, maar
ook uit anderer ziel, aan wier diepten zijn ziele gebonden werd.
Hij baart in weeen het lied der menschheid, het lied tot vertroosting, tot verruiming, tot verdieping, tot verheffing, tot
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vrijmaking van het leven. Hij baart zoo het lied, dat hooger
klimt clan ooit zijn zielestemming rees of rijzen kon ; het lied,
dat zingt in de gemeenschap van aanbidding, lof en jubel
hoog boven zijn hoofd.
Z65 wordt ook bij den heiligen lyrischen zanger Israels onder
de bijzondere bewerking des Heiligen Geestes, de Psalm geboren.
De dichter Israels leeft zijn persoonlijk menschelijk leven in
de gemeenschap Gods, maar als dichter, als Israeliet; en, onder
de bijzondere leiding der Voorzicnigheid en genade Gods, als
vertegenwoordiger Israels, als type van den Christus. In hem
leeft niet slechts de persoon, de mensch, maar Israel leeft in
hem zijn geheimnisvolle leven ; Israel, dat in den Christus zijn
wortel en zijn vervulling heeft, zijn diepte en zijn hoogtc. De
zanger, in het baron van zijn Psalm, raakt in de gevoelsbeweging,
die eig en ziel ondergaat, het menschelijk leven in de gemeenschap van Israel, in de gemeenschap van den Christus, aan. Dat
leven lijdt hij. Dat leven doorvoelt hij. Om dat leven worstelt
hij. Dat leven is het zijne, in zijn diepe en hooge realiteit, in
zijn ontzettingen en benauwingen, maar ook in zijn eeuwige
grondslagen, in zijn ceuwige ruimten, in zijn gemeenschap
met God, in zijn overwinningen, in zijn lichtpad naar den Troon
des HEEREN. Dat leven is het zijne in zijn openbaring in Israel ;
ook in zijn stille gangen, in de ruste des heiligdoms, en onder
den hemel des HEEREN in het midden der wereld. In die
gemeenschap trilt de toon van de zieleharp des Psalrndichters.
In die gemeenschap vertolkt zijn lied het leven Israels, het
Israelitische leven, het leven der Gemeente van Christus, het
menschelijke leven in Hem, die het Hoofd is. Zoo roept dit
lied uit de diepten ; zoo jubelt het in de hoogten ; maar zoo
leeft het ook in Jeruzalem, in de wereld, op al de paden des
levens, en in de Schepping Gods.
De Psalm geldt daarom niet slechts den heiligen zanger,
maar hij geldt Israel, Israel in de menschheid ; hij geldt den
Christus, God en mensch, Middelaar Gods en der menschen ;
hij geldt de. Gemeente Gods in de wereld ; de Gemeente Gods,
-
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die het waarachtige menschelijke leven leeft ; hij geldt de
menschheid.
De Psalmen zijn niet slechts Davids Psalmen, maar ze zijn
Psalmen /srads. Zij worden als zoodanig door David zelf samengevat en in bun eenheid gegrepcn, in het besef, dat de Geest
des HEEREN door hem heeft gesproken en dat de cede des
HEEREN op zijn tong gewcest is. (2 Sam. 23 : - 7). De Psalmen
worden gegeven aan het heiligdom, aan den Opperzangmeester,
aan Israel ; ze zijn het eigendom van den Christus, en door
Hem, met de Schrift, het eigendom van zijn Gemeente in de
wereld. Ze zijn Imlay Psalmen in de menschenwereld, in de
gemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus.
Alle Psalmen staan alzoo met Israel en met den Christus in
verband. Ze zijn in dien zin alien Messiaansch, gelijk heel de
Profetie, heel de historie van Israel, en heel Israel-zelf Messiaansch zijn. In den eenen Psalm mag het persoonlijke leven
meer spreken ; in den anderen mag het leven van Israel breeder uitkomen ; en in andercn mag de Christus mcer persoonlijk spreken, bezongen of toegezongen worden ; — geen Psalm
is er buiten den Christus ; alien zijn ze van Israel, en van den
Christus in de gemeenschap van zijn Volk ; Psalmen der Gemeente Gods voor het aangezicht des HEEREN. In dien band
hebben ze hun eenheid, en naar die eenheid hebben ze hun
plaats, hun zin, hun waardij, hun bedoeling.
Als Psalmen Israels, en daarmce als Psalmen der Gemeente
van Christus in de wereld, moeten ze dan ook in de Schrift
door ons ontvangen worden ; en zoo moeten ze door ons verklaarti worden als het Woord Gods. Die verklaring mag de
geestelijke banden niet verloochenen of schenden, waarin de
Psalmen gebonden zijn. Zij moet daarom rekening houden met
de historische gcgevens en met het zieleleven, waarin de Psalmen
werden geboren ; zij moet ook rekening houden met het onderscheiden karakter der Psalmen ; maar zij moet voor alles
rekening houden met de eenheid der Psalmen, met hun eenheid in den Christus en in het leven van Gods Gemeente in
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de wereld. Aan die Gemeente g,even de Psalmen zichzelf, als
het lied, door den Heiligen Geest in het heiligdom haar toegebracht, opdat zij de uitgangen van het leven des geloofs
in de gemeenschap der heiligen voor het aangezicht des HEEREN
en voor het oor der wereld verwekken, en die in smeekingen en lofzangen op haar vleugelen dragen naar den Troon
van God.

v
DE BOEKEN DER HEILIGE SCHRIFT.

De Heilige Schrift is een organisch geheel, het geschreven
Woord Gods. Hieruit volgt, dat de afzonderlijke Boeken der
Schrift wel een eigen karakter ell beteekenis hebben, maar dat
deze hun eigen beteekenis bijzonder bepaald wordt door het
feit, dat zij Boeken der Heilige Schrift zijn. Die eigen beteekenis der afzonderlijke Boeken als organische leden van het
eene lichaam der Heilige Schrift moet bij de verklaring der
Heilige Schrift wel onderscheiden en in het oog gehouden worden.
De Boeken der Heilige Schrift zijn een. Zij hebben hun eenheid in de Schrift ; in het historische Woord Gods; in den
Christus ; in de Gemeente Gods ; in de eenheid van den
Christus met zijn Volk, zijn Gemeente, zijn Lichaam ; in de
eenheid van het werk van den Christus met het groote Werk
Gods in de wereld tot uitvoering van zijn Raad en tot openbaring en verheerlijking van zijn Naam.
Het Oude- en het Nieuwe- Testament zijn een. God voortijds
veel malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de Profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons
gesproken door den Zoon. (Hebr. t : i). De Christus is het,
van wien Mozes en de Profeten gesproken hebben. (Joh. i : 46).
Hij is niet gekomen, om de Wet en de Profeten te ontbinden,
maar te vervullen (Matt. 5 : I7). De uitstorting des Heiligen
Geestes en de openbaring van de Gemeente des Nieuwen Ver-
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bonds is de vervulling der Profetie, aan Israel toevertrouwd
(Hand. 2 : 16). De Gemeente van Christus is met Israel een ; zij is
Israel zelf, het ware zaad van Abraham ; de oude en dezelfde Olijfboom, op denzelfden wortel, waarvan oude takken werden afgebroken, en waarin wilde takken werden ingeplant, om de sappen en
de vettigheid des olijfbooms deelachtig to worden. Wie van
Christus zijn, die zijn Abrahams kinderen, Gods koninklijk
priestervolk, de Tempel des Heeren. (Rom. i 1 : 17 ; Gal.
3 : 26-29 ; I Petr. 2 : Christus is de Profeet van
het Oude en het Nieuwe Testament, de groote Priester over
het Huis Gods, de eeuwig,e Koning over het huis Jacobs op
den troon van David. (Hand. 2 : 22 —26 ; Hebr. I o : 19-22 ;
Luk. I : 32, 33 ; Hebr. i : 5-14).
Zoo heeft dan het Oude Testament zijn verklaring in het
Nieuwe, en het Nieuwe door het Oude ; en beide hebben hun
verklaring in de eenheid, die in Christus Jezus is ; een eenheid,
die zich uitbreidt in de eenheid der openbaring en der werken
Gods, gelijk zij vaststaat in de eenheid van het goddelijke
Wezen. (Ef. 2 : 14, 15 ; Hebr. i : 2, 3 ; Kol. I : 15-20 ;
Spr. 8 : 22-- 31 ; Joh. i : I , 14).
Dit neemt cchter niet weg, dat bet Oude en het Nieuwe
Testament zeer onderscheiden zijn door het feit, dat het
Oude Testament in de particulier-Israelitische bedeeling der
genade aan Gods Gemeente gegeven is en het Nieuwe Testament in de universeel-Christelijke bedeeling. Dit verschil spreekt
reeds in de taal. Maar ook in heel den vorm en den inhoud.
Het Oude Testament is typisch-profetisch ; het Nieuwe Testament is apostolisch-gemeentelijk. Het Oude Testament gaat naar
den Christus been ; het Nieuwe Testament gaat van den Christus
uit. Het Nieuwe Testament wortelt in het Oude ; het Oude
bloeit en draagt vrucht in het Nieuwe. Uit het Oude Testament komt de Christus op ; het Nieuwe komt op uit den
Christus. Het Oude Testament werkt van den omtrek naar het middelpunt ; het Nieuwe van het middelpunt naar den omtrek.
Het Oude Testament gaat van de volken, van het menschelijk
-
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geslacht, van hemel en aarde uit ; het Nieuwe gaat naar de
volken, naar het menschelijk geslacht, naar de heerlijkheid van
hemel en aarde been. Het Oude Testament heeft het Paradijs
achter zich, aan den ingang van zijn pad, en wordt vOOr het
vlarnmend zwaard. van Gods engel, zij het onder de belofte
Gods, been gedreven, tot in de ballingschap en in de boetewateren van den Jordaan, ja tot op Golgota en in Jezus' graf.
Het Nieuwc komt uit die wateren en uit de woestijn, uit de
donkerheid van Golgota en uit het graf, uit de verstrooiing en
uit de Heidenen op en wordt aan het einde van zijn pad bij
den ingang van bet nieuwe Paradijs door Gods engelen begroet.
De Evang elien vormen den overgang van het Oude in bet
Nieuwc Testament, gelijk het Oude Testament en bet Nieuwe
in den Christus een zijn. Christus is Oud-Tcstamentisch en
Nieuw-Testamentisch. Hij is het einde der Wet en het begin
des Evangelies. Besnijdcnis en doop ontinoeten elkaar in Hem.
De Evangelien komen tusschen de Israelitische Schaduwen op,
maar zij scheuren de gordijnen. Door de Evangelien heen gaat
het Oude Testament naar het Nieuwe. In de Evangelien wonit
het Oude Testament het Nieuwe. In den dood des Heeren
sterft het Oudc Testament ; in zijn opstanding staat bet Nieuwe op.
De Schrift gaat dan ook door. Het Oude Testament bestaat
niet afzonderlijk, en het Nieuwe evenmin. De Profeten zijn niet
een slot, en de Evangelien zijn niet een begin. Dc Schrift kan
hier slechts gebroken worden door Joodsch ongeloof, dat zichzelf
uitbreekt uit den Olijfboom, door zich los te scheuren van den
Christus ; of door een eigenwillig Christendom, dat het fundament breekt, door den Christus los te scheuren uit de Schrift,
uit Israel. Slechts in den Christus kan de Schrift gebroken
worden in haar eenheid. Zij is met Hem en in Hem een ; een
bouw. Zij moot in en door haar geheel verklaard worden, en
in haar eenheid door haar verscheidenheid tot haar recht komen.
Want de eene weg Gods van bet cerste Paradijs naar het
eeuwige Paradijs, door den Zondvloed heen, door Egypte en
de Roode Zee, door de woestijn en tangs den Sinai, onder
-
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de Wet en onder de Profetie door, in de ballingschap en in
den Jordaan, over Golgota en door het graf, en weer van
den Olijfberg en uit Jeruzalem naar de einden der aarde, naar
de bazuinen der archangels, — is en blijft de eerie weg van
heel de schare, die als een Volk optrekt naar het eeuwige licht.
De Wet is en blijft onze tuchtmeester tot Christus ; de
Profetie licht ons, tot de dag doorbreekt en de Morgenster in
onze harten opgaat ; wie Mozes hoort, die zal den Christus
hooren ; wie de Schriften onderzoekt, die zal in Hem het eeuwige
leven vinden. Het Oude Testament leidt ons als het Woord
Gods geestelijk op den weg van Abel en Noach, van Abraham
en Israel, tot we als Oud-Israel onszelf verliezen, om in den
Christus gevonden te worden. Als de blinden, kreupelen en
melaatschen op het pad der Evangelien vinden we dan den
Zone Davids. Met en in Hem begint het dan voor ons achter
Golgota uit het graf te lichten. De Schrift straalt ons dan het
lichtend Woord Gods toe als het Nieuwe Testament. Voor het
geloof in den opgewekten en verheerlijkten Christus ontsluit
de Schrift nu het geheim der Gemeente Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, het leven der Nieuw-Testamentische Gemeente van Christus. En, deelend in de geestelijke
worsteling van de Gemeente des Heeren, licht ons de Apocalypse van verre, door de glanzen van den Heere Jezus Christus,
die komt tot overwinning.
-

De eisch voor de verklaring van de afsonclerliike Boeken der
Schrift is hiermee in beginsel gesteld. Afzonderlijke
letterkundige, historische, aesthetische bearbeiding kan aan een
der Boeken van de Heilige Schrift worden besteed, oak met
uitlegging en toelichting van den zin der woorden ; maar, hoezeer zoodanige arbeid aan de verklaring der Heilige Schrift dienstbaar kan zijn, (voor zooveel hij althans niet tegen de heiligheid
der Schrift ingaat), nooit kan die arbeid verklaring der Heilige
Schrift als het Woord Gods zijn, tenzij de bewerker van de
eenheid der Heilige Schrift, van de eenheid in haar inhoud
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en in haar conceptie, in haar karakter en in haar bouw, in
haar strekking en in haar gang uitgaat. Van de plaats en de
beteekenis, die het aizonderlOc Bock in het g-ehcel der Hczlige
Schrift heeft, moet hij zich allereerst rekenschap geven ; en
van uit dit gezichtspunt moet hij het Boek in. zijn eigen conceptie en inhoud doorschouwen, om het dan in zijn tekst te
ontsluiten en in het licht te doen treden, en alzoo in het Boek
•le Schrift, het Woord Gods te doen kennen en hooren. Dc
kennis der Schrift moet ons het afzonderlijke Bock doen verstaan,
en de kennis van het Bock der Schrift moet ons op de rechte
wijze tot den tekst van het Bock brengen z66 zal ons uit de
ontsluiting van den tekst het Woord Gods toespreken : het
Boek der Schrift licht dan uit den tekst en de Schrift licht uit
het Bock.
Maar in dien eisch is daarom juist ook begrepen de noodzakelijkheid, dat de bewerker, die het Bock der Schrift verklaart,
ernstig doordrongen is van de beteekenis van het feit, dat de
eene Schrift zich in ieder Schriftboek verbijzondert, zoowel wat
karakter en worm als wat inhoud en strekking aangaat. leder
Bock der Schrift is can ez:,;xen geheel, al is het als organisch
deel van het geheel der Schrift onafscheiclelijk. Helder inzicht in
de eigendommelijkheid van het afzonderlijke Boek is dan ook onmisbaar, om de Schrift als het Woord Gods juist te verklaren.
De ontsluiting van de afzonderlijke Boeken der Heilige Schrift
is zelf noodig, om tot een preciese bepaling van den bouw
der Schrift en tot de zuivere benoeming van ieder Schriftboek
in het geheel der Schrift te komen. Toch moet de boom der
Schrift en de zin van haar deelen in hoofdzaak voor ons vaststaan, eer we tot nadere bestudeering en verklaring van een
Schriftboek overgaan.
Hier volgt daarom in enkele lijnen een schets van den bouw
der Schrift in haar Boeken.
De Schrift opent met de historische Boeken van het
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O u d e T e s t a m e n t. Dat deze Boeken ten deele een profetisch karakter hebben, behoeft niet meer gezegd te worden.
De Boeken van Mozcs geven de Wet, maar zij geven die met
de geboorte van Israel en in de Historic. Wij mogen dus van
historische Boeken spreken van het Boek Genesis tot het Bock
Ester. Zij geven ons den breeden onderbouw der Schrift. Het
Woord Gods komt ons hier toe in en door het historische grondvlak van het bijzondere Werk Gods in de menscitheid, sinds de
schepping en den val van het menschelijk g eslacht ; meer bepaald
sinds den Zondvloed en de roeping van Abraham ; en speciaal
in en door de historische en typische formeering en leiding van
Israel als yolk Gods te midden der volkeren, tot op de eeuwen,
die in het vernederd Jeruzalem bij het licht der Profetie den
Christus wachten, den Zaligmaker der wereld.
Hierop volgen de Boeken, waarin het menschelijk /even uit
de historisch-typische Gemeente Gods onder het Oude Testament door de wijsheid en de poezie als instrumenten des Heiligen Geestes spreekt ; van het Bock Job tot het H o o g1 i e d. Zij geven ons het Woord Gods, door te lichten uit en
in het Oud-Testamentische, het Israelitische, het menschelijk
leven van Gods Volk in zijn omtrek en zijn inhoud, in zijn
breedte, diepte en hoogte.
Vervolgens komen de Boeken der Profete n. Het Woord
Gods wordt ons bier geboden door het licht van Gods Road, dat
de Profetie van de hoogten des HEEREN werpt over Israel en de
Historic. Zij beschaamt het Israel naar het vleesch, en roept
het ware Israel naar het Verbond Gods op als erfgenaam der
toekomst. Zij zoekt den Christus in en uit Israel, en roept Hem
voor Israel uit. Zij zoekt het Nieuwe Verbond in Hem en licht
naar de toekomst over het Israel uit alle geslachten, de Gemeente van Christus nit de volken.
-

Dan komen de historische Boeken van het Nieuwe
Testament; van Mattelis' Evangelic tot. de Handelingen der
Apostelen. Deze Boeken spreken ons het Woord Gods weer
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toe in de historic, waarvan de Christus in het vleesch, in Israel,
en de (pkontst van de Gemeente Gods in Nieuw-Testamentische
gestalte door de uitstorting, des Heiligen Geestes de inhoud zijn.
Op deze historische Boeken volgen de Apostolische B r i ev e n. Zij laten het Woord Gods over en in de Gemeente des Heeren
lichten. Zij ontsluiten den Christus en de Schriften voor de
Nieuw-Testamentische Gemeente, en zij ontsluiten daarmee ook
het eigen leven diet Gemeente en haar hemelsche roeping in
de gemeenschap met haar verheerlijkt Hoofd en naar het
Welbehacren des Vaders.
Eindelijk sluit de Schrift met de Openbaring van J ohanne s, waardoor het Woord Gods ons toespreekt in de
Apocalypse nit den kernel, lichtend op het pad der Gemeente
Gods, gelijk dat peen leidt naar het eind der tijden, naar
het oordeel en de heerlijkheid Gods.

Aan deze g,roepeering, van de Boeken der Heilige Schrift
zij een enkel woord over iedcr afzonderlijk Bock toegevoegd.
HET BOEK GENESIS is de grondslag der Boeken van Mozes
en van heel de Schrift. Het is het Bock der G e b o o r t e n
van Gods Schepping ; van hemel en aarde en van het menschelijk geslacht ; van het groote Werk Gods in de menschelijke
historie ; van het gebod en het Verbond ; van den zondeval en de
wederoprichting ; van zonde en genade ; van het oordeel en
de belofte Gods ; van ellende en verlossing ; van den Zondvloed en het Noachitisch Verbond ; van de Profetie en van het
o-eloof; van de volkeren ; van Abraham, den uitverkorene Gods,
den wader aller geloovigen ; van zijn Zaad, het zaad der belate onder de geslachten der aarde. Dit Boek eindigt met dat
zaad in Jakobs Huis onder. de belofte des HEI■.:REN in Egypte,
in het historische menschelijke leven, neer to leggen, wachtend
als jozefs gebeente op den God der vaderen.
HET BOEK EXODUS geeft de formeering van het Oud-Testamentisch Israel als Yolk uit de volkeren, als yolk in de Historic,
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het Yolk Gods, een yolk des Eigendom s, type van
de Gemeente des HEEREN uit alle geslachten. In verband hiermee
geeft dit Boek de geboorte, de roeping en het middelaarschap
van Mozes ; den middelaar des Ouden Testaments, to kennen ;
de bevrijding van Israel uit Farao's macht ; het pascha ; de
uittocht uit Egypte ; de cloortocht door de Roode Zee ; de
nederdaling, des HEEREN op den Sinai; het Oud-Testamentisch
Verbond ; de Wetgeving ; tot op de oprichting van den tabernakel, Nvaarin de HEERE schaduwachtig onder zijn yolk in de
woestijn woont.
HET BOEK LEVITIKUS stelt schaduwachtig het yolk Gods voor
den HEERE als een heilig vol k. Het geeft den regel voor
het leven van Israel bij het altaar des HEEREN, in de wetten
der offeranden, van het priesterschap, van de reinigingen,
van huwelijk en burgerlijke samenleving, van straffen, feesten en
lossingen ; het doet de belofte en de bedreiging des HEEREN hooren,
en het oordeel zijner heiligheid aanschouwen in Nadab en Abihu.
HET BOEK NUMERI beschrijft ons het Israel Gods in de
W o e s t ij n. Het telt Israel en geeft zijn organisatie aan in zijn
stammen, legering, diensten en optochten onder het middelaarschap van Mozes, het priesterschap van Aaron en den
dienst van Levi. Het doet de oordeelen Gods uitkomen over
de zonden, over het ongeloof de veertigjarige omzwerving in
de woestijn wegens den opstand na het verspieden van Kanaan ;
plagen en slangen bij murmureeringen ; over Korach en de
zijnen de wraak des HEEREN ; over de hoereerders met de
Midianieten en over Bileam het zwaard ; melaatschheid over
Mirjam ; en over Mozes en Aaron het vonnis des HEEREN
bij Meriba. Aaron sterft. -- Maar ook in de Woestijn blijft
Israel naar het Verbond des HEEREN in stand. Het drinkt
water uit de Steenrots ; het ontvangt het ontzondigingswater ;
de koperen slang ; de belofte der erfenis van Kanaan ; de
wraak op de Midianieten ; den zegepraal over Sihon en Og;
den zegen des HEEREN door Bileams mond. En bij het einde der
woestijnreizen wordt het zaad wederom geteld als het Israel Gods.
;
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geeft het afscheid van Mozes in
Moabs vlakke velden ; de herinnering door zijn mond aan de
leiding en des HEEREN en aan zijn Wet. Wij zien bier Israel
onder de Woorden des Verbonds voor bet aangezicht des HEEREN staan, onder de waarschuwende en profetische verkondiging van zegen en yloek door den middelaar des Ouden
Verbonds, die in bet land van Moab sterft.
HET BOEK JortTA verhaalt de verovering van bet land der
belofte onder jozua'F, leiding, en de verdeeling onder de stammen Israels. E en schoon e Er fen is van den HEERE, rondom
den Troon des HEEREN te Silo, type van de Erve der heiligen
in het licht, is hiermee aan het Oud-Testamentisch Israel ten
deel gevallen. Jozua vernieuwt het verbond tusschen den HEERE
en zijn Yolk. Zij zullen in dit land den HEERE dienen.
HET BOEK DER RICHTEREN. De geschiedenis van Israel als
bet typisch yolk des HEEREN in het land der belofte, in het
leven der volkeren, vangt bier aan. De stammen Israels roeien
de inwoners des lands niet geheel uit ; zij vallen in hun strikken en dienen hun goden. Zoo geeft de HEERE hen in de
hand hunner vijanden ; maar Hij bezoekt hen ook weer naar
zijn Verbond en redt hen uit hun be nau w dhe den door
de richters, profetische typen tegelijk van hun yolk en van den
Gezalfde des HEEREN. De afval herhaalt zich telkens weer.
Het einde is de dreigende ondergang van Israel, dat tot zijn
roeping als yolk Gods niet bekwaam is. Simson is de type
van heel dit tijdvak.
HET BOEK RUT. In de dagen der richters heeft Elimelech
van wege den hongersnood zijn erfdeel in Betlehem verkocht
en het land Kanaan verlaten. Hij en zijn zonen sterven in
Moab. Na den terugkeer van zijn huisvrouw Naomi met Rut,
haar schoondochter, wordt Elimelechs erfdeel in Betlehem
gelost door Boaz, die Rut ter vrouwe neemt, om den naam
des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Door deze
lossing wordt Rut, de Modbitische, die haar schoonmoeder
aankleefde, die Israel als haar yolk en den HEERE als haar
HET BOEK DEUTERONOMIUM
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God verkoos, de voormoeder van Hem, die een heerscher in
Israel zou zijn. Israels verlossing vangt met deze lossing aan
en is er typisch in begrepen.
DE BOEKEN VAN SAMUEL zoeken voor den H E E R E een
plaats in Israel tot vervulling van zijn belofte, tot verlossing
van zijn yolk, tot openbaring van zijn Koninkrijk, tot ontsluiting
van zijn Raad, en tot verheerlijking van zijn Naam. Zij zoeken
daarom de opkomst der Israelitische Profetie, de verheffing van
het priesterschap, de vestiging van Davids Troon, en de plaats
voor den Tempel des HEEREN. In donkere schaduwen vangen
zij aan bij de schande in Israel te Silo en den ondergang van
Eli en zijn zonen. In Samuel komt de aanvankelijke verhooring
der smeeking naar Hanna's bede, en de Profetie met haar lied.
In Sauls koningschap wordt het tegenbeeld van den waren Koning
Israels verworpen, en in David de man naar Gods hart, stamvader en type van den Christus, door diepe wegen naar den
troon geleid. De vijanden Israels worden overwonnen. Jeruzalem
wordt koningsstad. De ark des HEEREN wordt daarheen opgevoerd. Davids troon wordt in zijn zaad tot in eeuwigheid
vestigd door het Verbond des HEEREN ; en David wordt, ondanks
zijn zonden en die van zijn huis, op dien troon gehandhaafd.
De bouw van den Tempel worth 'toegezegd en voorbereid. De
Psalmen Israels worden geboren. De Christus wordt bezongen.
En de dorschvloer van Arauna wacht na het koninklijk offer
op den Tempel des HEEREN.
DE BOEKEN DER KONINGEN geven de historische worsteling o m
Troon en Tempel te Jeruzalem. Eerst schittert voor en in
Israel Salomo, type van den Christus, op den troon van David ;
en de Tempel rijst in heerlijkheid ; de heerlijkheid des HEEREN
vervult haar. Het hoogtepunt in de historic van het Israel
des Ouden Testaments is bier gevonden. Maar dan beginnen
ook de donkere wolken des vleesches en der zonden te dater',
schaduwen der vernedering van den Christus, en profetien tegelijk
van het voorbijgaan der typische bedeeling. Zij vallen in Salomo's
vrouwen en in zijn zonden ;, in de scheuring van Davids koC)
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ninkrijk op het woord der Profetie ; in het rijk der tien stainmen ; in den kalverdienst te Bet-el en te Dan ; in het zinken
van het noordelijk koninkrijk ondanks de worsteling der profeten, bijzonder van Elia en Eliza, die tegen Baal en de afgoden voor den HEERE ijveren ; in de zegepraal eindelijk van
Assyrié over het tienstammenrijk. Maar ook vooral in de zonden van het koninkrijk Juda, de zonden in Jeruzalem, in Davids
Huis en op zijn troon, in den Tempel, tegen de Profetie in.
Totdat Babel Davids troon omwerpt en Jeruzalem en den
Tempel verwoest. In het eind van het tweede Boek blijft in
Babel de vlaswiek van Davids Huis nog rooken. — In deze
historie van Israel onder zijn koningen is het breede terrein
der Profetie geteekend, die, bij het zinken der Oud-Testamentische bedeeling den Raad des HEEREN over zijn Koninkrijk
onder de volken onthult en uit den sluier der schaduwen de
lichtende gestalte van het ware Koninkrijk doet uitkomen.
DE BOEKEN DER KRON1EKEN overblikken de Historie, om h e t
Er fdeel des HEEREN te beschrijven in de geslachten der menschen, van Adam of tot in en na de ballingschap in Babel. Zij
doen dit eerst in geslachtsregisters ; en zij geven daarna de
historic in het koninkrijk van David ; in den band aan den
HEERE, aan zijn heiligdom en tempeldienst te Jeruzalem ; en in
het oordeel Gods over de ontheiliging van zijn erfdeel. Het
slot meldt het einde der ballingschap, tot herbouwing van Jeruzalem en van het Huis des HEEREN.
HET BOEK EZRA bericht het einde der Babylonische ballingschap als de vervulling der Profetie, tot wederopbouwing van
het Huis des HEEREN te Jeruzalem door het bevel van den
koning van Perzie ; de wederkeering der Israelieten onder aan,
voering van Zerubbabel met de hoofden der vaderen, de pries-ters en de Levieten ; de herbouw van altaar en Tempel onder
den drang der Profetie ; de voltooiing van den bouw ondanks
vijandelijke tegenwerking ; de herstelling van het priesterschap.
Ezra komt later te Jeruzalem tot herstelling van den dienst
des HEEREN naar zijn Wet. Hij zondert het yolk van de vreemden
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af. Hiermee heeft de HEERE naar Ezra's woord e en nagel
in zijn heilige plaats gegeven.
HET BOEK NEHEMIA verrneldt het pleiten van Nehemia op
het Verbond des HEEREN in zijn smeeking tot God om de
vervulling van zijn belofte in het 0 v e r b l ij fs e 1. Nehemia gaat
naar Jeruzalem door de gunst van den Perzischen koning. De
muren en poorten van Jeruzalem worden herbouwd ondanks
de vijanden. De Wet des HEEREN wordt gelezen voor het yolk.
Met verheerlijking van den HEERE en belijdenis van Israels
schuld, wordt het Verbond vernieuwd om den HEERE naar zijn Wet
to dienen. Dit geschiedt in het bewustzijn, dat Israel niet als
vrij yolk in het land der vaderen woont, maar om der zonden
wil als een knechtelijk yolk aan den vreemden koning onderworpen is. Het hernieuwde Jeruzalem wordt ingewijd, nadat het
yolk ter woning over stad en land verdeeld is. De reformatie
wordt voortgezet.
HET BOEK ESTER verhaalt een mislukten aanslag van de
vijandschap tegen de Joden in het Perzische rijk. Ester, een
dochter der Joden, door Gods voorzienig bestel om het Vol k,
dat van alle volken onderscheiden is, koningin geworden, waagt
op aandrang van haar pleegvader, den Jood Mordechai, haar
Leven voor haar yolk en redt door haar bede het zaad der Joden.
HET BOEK JOB is het eerste in de groep der Oud-Testamentische Boeken, die het /even ontsluiten. Het Israelitische leven,
dat de Historie doet uitkomen, is een raadsel ; niet slechts in
zijn historisch-lsraelitischen vorm, maar als het leven van Gods
Volk, als het menschelijke leven, als het leven van het heilige zaad,
dat Gode gewijd is en naar zijn belofte overwinnen zal. Bepaaldelijk
is dat leven een raadsel in zijn ldera, ook in zijn lijden onder
den ouden dag voor de komst van den Christus in het vleesch.
In Job wordt dat lijdende 'even aanschouwd ; het is in hem als
een geheim belichaamd, L ij dens h eilgehei m, dat om verklaring roept ; het is belichaamd in hem, niet den Israeliet, maar den
godvruchtigen man, den aartsvader, die in de diepste ellende ge-
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stort is. De Israelitische wijsheid geeft in dichterlijken vorm
ons de redenen te beluisteren, die het geheim zoeken te
ontraadselen door de rechtvaardigheid, hoogheid en heerlijkheid
van den Almachtige, van den alleen wijzen God, die een iegelijk
naar zijn werken vergeldt, en onder wiens doer de mensch
slechts heeft te zwijgen. Toch hooren we ook in Job, dat daar
iets tegen opkomt ; jets anders, dat om rechtvaardiging roept ;
een dieper lijden van het waarachtig geloof, dat Gode getrouw
is. De oplossing ligt buiten het menschelijk g - ezicht ; in den
hemel ; in den raadslag des HEEREN in zijn strijd met Satan ;.
in de voile openbaring zijner heerlijkheid. En daarmee in den gang,
dien Hij met het godvruchtig leven bedoelt ; in het zichzelfverliezen van den zondigen geloovige, om alleen door den Ontfermer te bestaan ; in het einde, waarin de HEERE zijn knechten,
die zijn Raad in den geloove, zij het ook in zwakheid, gediend
hebben, kroont. Hier is het tasten, het beduiden en betuigen
der Wijsheid door den Heiligen Geest van de oplossing, die
in den Christus geopenbaard wordt. Die oplossing kan alleen
gegeven worclen door den HEERE; door zijn Woord ; door de
Profetie, die het geheirn van den lijdenden knecht des HEEREN
naar den Raad des HEEREN ontsluiert ; door de vervulling van
dien Raad in de volheid des tijds ; door de ontraadseling van
al Gods wondere wegen en werken in het eeuwige licht van
zijn aangezicht.
HET BOEK DER PSALNIEN. Door de Psalmen wordt het geheim
des levens niet onthuld of verklaard, maar lyrisch ontsloten in
de typisch-Israelitische-Messiaansche gemeenschap, in de gemeenschap der heiligen, in de gemeenschap met God. Heel het lijdensen strijdensgeheim van het Volk Gods, dat in de historic, in de
feiten van den dag, in het verborgen leven en in het verkeer
in Gods Schepping worstelt met zonde en vijandschap, met
smart en donkerheid. Maar dat ook gedragen worth door ge,
nade ; dat rust in den HEERE zijn God; en dat zijn Woord
heeft als een stok en een staf. Dit leven kermt en klaagt niet
slechts door den Psalm, maar het belijdt en het leert ook ; het
;
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roemt -en juicht ; het gaat al Gods schepsel voor in de verheerlijking van God. Zoo spreekt het Woord Gods bier uit de
Springader Israels.
HET BOEK DE SPREUKF,N VAN SALONIO doet ons Verkeeren iri
de School der W ij s h e i d. Blikt het Bock job.vragend in de'
diepten des levens ; doen de Psalmen ons dat leven beluisteren
in de zangen, waarin zijn volheid zich uitstort ; het Bock der
Spreuken onderwijst ons in de wegen des levens. De Wijsheid
Gods spreekt in al zijn wegen en werken en komt in zijn
levensordeningen als zijn levensordinantien uit. Zij geeft den
mensch de gave der wijsheid, om de Wijsheid Gods te verstaan en
anderen te leeren. De gemecnschap met de Wijsheid Gods is
voor het rechte verstaan en leeren noodzakelijk. En die- geineenschap wordt op de erve der heiligen gevOnden. 'Daar heeft
de opperste Wijsheid, die van eeuwigheid gezalfd is, haar huis
gebouwd. De wetenschap der heiligen is verstand. Zij heeft de •
tucht aangenomen ; haar beginsel is de vreeze des HEEREN. En'
zij leert anderen, on1 wijsheid en tucht te wegen ; om te verstaan redenen - des verstands ; om aan te nemen gerechtigheid
en recht en billijkheden ; om de tucht te hooren, zonde en
dwaasheid te ontvlieden, de paden des rechts te houden, het
leven te vinden en het welgevallen des HEEREN te trekken.
Zoo onderwijst ons hier de Israelitische wijsheid in de wegen
des levens voor allerlei levensverhoudingen ; zij onderwijst ons,
dat wij, de goddeloosheid en de wereldsche begeerlijkheid verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zullen leven in
deze tegenwoordige wereld ; als wijzen en niet als dwazen.
En zij onderwijst ons door het leven zelf, door het breede
leven.
HET BOEK DE PRE1IKER laat eveneens het licht der Wijsheid
over het breede leven schijnen, doch niet om uit het beginsel
der Wijsheid Gods de wegen des levens op te merken en aan
te wijzen. Veeleer, om dat beginsel in het leven te zoeken.
De Prediker overschouwt het leven in at zijn schat, in al zijn
gangen, in at zijn arbeid en moeite, zijn vreugde en zijn teed,
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zijn werken en zijn vrucht ; in heel zijn krachtsontwikkeling en
genieting; ook in den arbeid van den wijze zelf. En hij heeft
slechts ijdelheid en smart gevonden, ij delheid der ij d e Ihe de n, kwelling des geestes. Gelijk historisch Israels weg
onder de volken beschaamt, en Israels heerlijkheid sinds Salomo
verbleekt en verzinkt, zoo ligt bet leven Israels bier voor den
blik van den wijzen koning als een zee van ijdelheid, een
vallei vol doodsbeenderen, wachtend op den adem der Profetie.
Slechts de vreeze Gods blijft over in het bewaren van zijn
geboden en het gedenken aan het gericht.
HET HOOGLIED VAN SALONIO is een blociende zang, waarin
Israelitische kunst de poezie huwt aan de wijsheid, om het
hoogste, het schoonste te bezingen, dat in het natuurlijke
menschelijke, Israelitische leven gevonden is ; bet leven der
liefde, der natuurlijke echte liefde ; het hoogste en schoonste,
door den wijze in de Spreuken geroemd en in den Prediker
als het goede decl in het leven geprezen ; het hoogste en
schoonste, gelijk dit in Israels hoogste levensdagen natuurlijk
en typisch leefde in de schoonste liefde, wier heerlijkheid bier
uitblinkt. Liefde's heerl ij k h e i d. De vrouw, de bruid-vrouw,
is in haar liefde de hoogste en schoonste gave Gods in de
Schepping ; in haar komt bet zoetste levensgeluk Adam in het
Paradijs te gemoet ; zij is de heerlijkheid des mans. Het huwelijk,
de huwelijksliefde, is, ook na den val, de hoogste, schoonste
natuurlijke levensopenbaring ; het echte huwelijk de hoogste
natuurlijke zedelijke gemeenschap in het leven. Het huwelijk
is dan ook het hoogste symbool in het natuurlijke leven, in
de aardsche Schepping des • HEEREN. In het typische leven van
Israel als het yolk Gods, in de dagen der hoogste typische
openbaring in Salomo, komt niet slechts de drom der Heidensche
vrouwen van Salomo de echte liefde in Israel verduisteren ; maar
ook deze vleeschelijke heerlijkheid van het koningschap belaagt
Israel, om het aan den HEERE, haar Eenigc, wien Israel als
Bruid toebehoort, te doen ontzinken. — In die dagen wordt
het meest geheimvolle scheppings- en levenssymbool door de
-
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Schrift opgenomen, en in de gestalte, kleur en taal der hoogste
natuurlijke liefde wordt de gemeenschap des HEEREN met zijn
typisch Yolk, en daarin de liefde van Christus en ..zijn Bruid,
door het Hooglied allegorisch in haar heerlijkheid ontsloten.
Sinds is bij de Profeten deze liefde het wezen van den band,
die Israel aan den HEERE moet verbinden ; Hij heeft Israel
ondertrouwd ; zij is de zijne. In de gemeenschap van den
Christus met zijn Gemeente worden het scheppingssymbool en
de type, ook de allegoric van het Hooglied, vervuld. Die
Gemeente is zijn Bruid, die Hem, door alle gevaren van
verleiding heen. als een reins maagd zonder vlek of rimpel
moet worden toegebracht. En met het avondmaal van de bruiloft
des Lams gaat do eeuwige heerlijkheid der Liefde in.
HET BOEK VAN DEN PROFEET JESAJA opent de rij van de
profetische boeken des Ouden Testaments. Die rij der profetische boeken is niet naar chronologische opvolging gesteld,
maar de vier dusgenaamde groote Profeten gaan aan de twaalf
kleine vooraf. En met reden. In deze vier groote Profeten is het
profetisch vergezicht en woord in zijn geheel en in de voile
breedte gegeven ; in de kleine Profeten is de Profetie meer
beperkt en gespecialiseerd.
Dc vier groote Profeten zijn naar chronologische orde geplaatst,
en schrijden in verband daarmee ook voort in de ontsluiting
van het profetisch geheim. Jesaja geeft de Profetie in vollen
omtrek. Hij profeteert to Jeruzalem onder de koningen Uzzia
tot Hizkia. Uit de wereld der volken komt het wereldrijk tegen
Israel op. Het rijk der tien stammen knecht zich aan Syrie ;
Juda strekt de hand naar Assyrie uit ; Hizkia ontvangt de
gezanten uit Babel. Het Israelitisch koningschap neigt hierin
ten ondergang, en daarmee zinken het schuldige Israel en
jeruzalem onder het wereldrijk der volkeren. Daarmee zinkt
de belofte ; het heiligdom des HEEREN bij zijn yolk ; de hope
der verlossing en zaligheid onder zijn gezalfde ; het Koninkrijk
zijner heerlijkheid onder de volkeren ; zijn Werk in het mensche-
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lijke geslacht, in de Historie ; zijn Raad en zijn heilige Naam.
Nu openbaart de HEERE Zich van zijn Troon in zijn Tempel,
de Heilige Israels in zijn liefde tot zijn Volk en Koninkrijk,
tot zijn Werk en zijn Woord, tot zijn menschdom en zijn
Schepping, tot zijn Raad en zijn Naam. Het vleesch en de
schaduwgestalte worden geoordeeld ; het gericht des HEEREN
wordt over de volken en over Israel, over Jeruzalem en Davids
Huis, uitgeroepen. Maar de openbaring der waarachtigheid en
heerlijkheid van het Koninkrijk des HEEREN wordt nu ook in
het ware Israel, het ware Zaad, den waren gezalfden Knecht
des HEEREN, in het vcrzoenend lijdcn en sterven, in de verlos,
sing, in de eeuwige vervulling en zaligheid door den Christus
verkondigd, en tot vertroosting toegeeigend aan al het Volk
Gods uit alle geslachten. Hier roept de Profetic in den heerlijken
Naam van den Heilige Israels, van den gezalfden Koning
Sions, van den Christus, den Zoon van David, voor de ooren
aller volken het Israel Gods toe : U w G o d is Koning! In
dat Koningschap des HEEREN is zijn liefde, de vervulling van
zijn Raad, de verheerlijking van heel zijn Werk, en de eeuwige.
gloric van zijn Naam.
HET BOEK VAN DEN PROFEET JEREM1A met DE KLAAGLIEDEREN
bepaalt zich tot het gericht des HEEREN, dat sedert de dagen
van Josia's regeering nadcrt en komt in de verwoesting van
Jeruzalem door Babel, het wereldrijk der volkeren. Hierin is
het keerpunt in de Oud-Testamentische bedeeling, het groote
feit van de historisch-typische openbaring der gerechligkeid des
HEEREN. Dc Profetie worstelt hier in Jeremia, den lijdcr-profeet,
onder den last des HEEREN ; zij worstelt met Israel in Juda, in
Jeruzalem en in Davids Huis. D e b r e u k e Sions is
ongeneeslijk ; de zonde moet haar oordeel vinden. De HEERE
komt ten gericht ; Babel komt over Jeruzalem. Maar daarmee
komt ook het oordeel over de volken. Zij drinken na Jeruzalem
uit den beker der grimmigheid des HEEREN. In verband hiermee
verkondigt de Profetie het nieuwe Verbond, de wederoprichting
van het ware Israel onder den Spruit uit Davids Huis, den , .
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HEERE onze Gerechtigheid. In de Klaagliederen klemt de Profetie
zich op Jeruzalems puinhoopen aan den HEERE vast.
HET BOEK VAN DEN PROFEET EZECHIEL. Hier schouwt de Profetie
van uit Babel, waar de profeet onder de reeds gevankelijk
weggevoerden woont, naar Jeruzalem, dat verwoest moet worden.
Dc keiligheia' des HEEREN roept hier uit het land der Heidenen.
naar Jeruzalem om wraak over de ontheiliging van zijn Naam
door en in het historische Israel. Door dit Israel had de HEERE
dien Naam willen heiligen onder de volken ; nu zal Hij dien
Naam heiligen door Jeruzalems ontheiliging onder de handen
der Heidenen. (0 m m ij n heiligen Naam!, zoo roept de •
ijver des HEEREN Jeruzalems ondergang uit. Maar zoo roept
zijn ijver ook naar zijn Verbond om het oordeel over de •
vijanden van zijn heiligdom. En om de reiniging en herstelling
van het ware Israel, van het echte Jeruzalem en van den waar-achtigen Tempel, om den HEERE heilig to zijn.
HET BOEK VAN DEN PROFEET DANIEL geeft de Profetie niet
van uit Babel over Jeruzalem, gelijk bij Ezechiel, maar het doet •
uit het overbijfsel van Israel in Babel het profetisch licht over
Babel zelf vallen ; en daarmce over de wereldrijken, door Babel
vertegenwoordigd ; over alle machten, die zich in de typische
koninkrijken der volken, in alle vleeschelijke wereldmachten,
tegen den HEERE verheffen. De Profetie schrijft bier met eigen
vinger haar vlammend schrift op de wanden van Babels paleis
zelf. Zij openbaart de heerliikheld des HEEREN. Het Koninkrijk
des HEEREN is niet -verdorven ; het is onverderfelijk. De HEERE
is de Allerhoogste, de Koning der koningen ; zijn Koninkrijk
is een eeuwig Koninkrijk en zijn heerschappij een eeuwige
heerschappij. Gelijk weleer Dagon viol voor de ark des HEEREN„.
die gevangen was in het huis van den afgod, zoo vallen, na het zinken van Jeruzalems schaduwgestalte, in en met Babel de
koninkrijken en machten voor den levenden God, den Koning
des hemels, en voor den Gezalfde des HEEREN. Die Gezalfdekomt, de eeuwige Koning ; Hij zal zegepralen over de Iaatste en
verschrikkelijkste wereldmacht, over de zonde en over den dood.
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HET BOEK VAN DEN PROFEET HOSEA is het eerste der twaalf
kleine Profeten, die samen het vijfde profetische Bock van
het Oude Testament vormen. De Profeten Hosea tot Nahum
zijn in de twaalf de eerste groep ; zij behooren tot het Assyrische
tijdvak. Hosea is tijdgenoot van Jesaja ; in chronologische orde
gaan zeker Joel, Jona en Amos hem voor, maar als Profeet
staat Hosea in de Schrift aan het hoofd van de groep.
Hosea profeteert bijzonder in het tienstaminenrijk onder
Jerobeam II, maar zijn profetie geldt ook Juda en richt zich
tot Israel in zijn geheel als het Yolk des HEEREN. Israel heeft
het V erbond yerbroke n, het trouwverbond met zijn God.
De .ongerechtigheid van Israel words ontdekt en het oordeel des
HEEREN verkondigd. In .Assyrie komt in het wereldrijk der volkeren de booze macht op, waaraan de HEERE zijn Oud-Testamentisch yolk overlevert. Nochtans zal het ware Israel in den
weg des oordeels door de on/fa-ming des HEEREN behouden
worden ; de HEERE zal het verlossen uit het geweld des doods ;
en zij, die zijn yolk niet waren, zullen zijn yolk zijn.
HET BOEK VAN DEN PROFEET joft, blaast de B a z u i n te Sio n.
Nog voor de aanraking met Syrie en Assyrie woelde reeds het
oordeel om Jeruzalem. In 'Cyrus en Sidon, Egypte en Edom
en de Filistijnen bedreigen en krenken de volkeren Sion. En
de plaag des HEEREN verderft het land rondom Jeruzalem door
allerlei ongedierte. In Joel treedt de Profetie der Schrift voor
het eerst tegen Jeruzalem op ; zij verkondigt den dreigenden
Dag des HEEREN. De Profeet roept het yolk tot veroohnoea'iging voor des HEEREN aangezicht ; hij dringt Israel tot een
pleiten op het Verbond ; en hij zegt de vervulling toe van Gods
belofte in de verlossing en in de uitstorting des Heiligen Geestes.
Dan zal het gericht Gods uit Jeruzalem over alle volken komen.
En de HEERE zal woven in zijn Sion.
HET BOEK VAN DEN PROFEET AMOS. Amos profeteerde nAjoel
en voor Jesaja en Hosea. Hij worth door den HEERE uit Juda,
waar hij als vecherder leefde, naar Bet-el en het tienstammenrijk gezonden en treedt daar als boeteprediker op. De L e e u w
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he e ft g-ebruld uit Sion ; de herder-profeet heeft zijn brullen
daar gehoord ; en hij predikt het gericht, de vergeldins des HEEREN
over de vijanden van Sion, maar ook over het gansche Huis
Israels, over het tienstammenrijk met zijn kalverdienst, en
over Juda en Jeruzalem, dat zich niet bekeerde. Israel zal uitgeschud worden onder de Heidenen. Toch zal er in het einde.
redding zijn uit den muil des Leeuws ; de vervallen but van
David zal weer opgericht worden en Israel zal in het land des
HEEREN worden geplant.
HET BOEK VAN DEN PROFEET OBADJA roept het oordeel des
HEEREN uit over Edom ; het predikt Ezau's verwerj5ing. Edom
heeft met de vijanden Gods het verderf van Israel gezocht, en zich
in Israels benauwdheid verblijd. .0 m uw broede r,, zoo roept
de Profetie tegen Edom, t om het geweld, begaan aan uw
broeder Jakob zult gij uitgeroeid worden.. Het Koninkrijk zal
des HEEREN zijn.
HET BOEK VAN DEN PROFEET JoNA. Terwij1 de Profetie in Joel
te Jeruzalem, en in Amos in het tienstammenrijk uitging, om
het oordeel te verkondigen, dat uit het Noorden in het wereldrijk der volkeren dreigde, wordt Jona door den last des HEEREN
naar Assyrie's hoofdstad gezonden, naar Nineve zelf, waaruit
de wederpartijder tegen den HEERE opstaat. Jona is den N i n evieten een teeken geweest van den God Israels, den God
der Profetie ; een teeken van den HEERE, van wiens beschikking
verderf en behoved afhangen. Daarom is hij ook een • teeken
voor zijn yolk. Hij blijft een teeken voor Israel, een teeken
in de Schrift.
HET BOEK VAN DEN PROFEET MICHA. De Profeet Micha is met
Hosea tijdgenoot van Jesaja ; terwijl Hosea in het tienstammenrijk uitgaat, profeteert Micha in Juda. De dreiging uit
Assyrie komt nader. De Profetie richt zich daarom tegen heel
Israel, maar vooral tegen Juda. Zij verkondigt den twist d e s
HEERE N. De HEERE heeft een twist met zijn yolk ; Hij getuigt
uit den Tempel zijner heiligheid tegen het yolk en zijn leidslieden
om aller ongerechtigheid ; Samaria zal vallen, Jeruzalem zal tot een
-
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steenhoop. worden. Toch juicht de Profetie over Betlehem Efrata ;
Zij dringt in teederheid tot boete en bekeering ; zij vertrooSt
zij zegt • vergiffenis en reddins toe ; zij verkondigt de eeuwige
vervulling van alle beloften des HEEREN. voor alle' geslachten.
door den waren Heerscher Israels, die uit Betlehetn yoOrtkomt. De HEERE zal Koning zijn in Sion tot in ecuwigheid.
HET BOEK VAN DEN PROFEET NAHUM. De Profeet Nahum. vet-kondigt, na den ondergang van het tienstammenrijk en de
vernedering van Juda door Assyrie, tot troost van Israel de
wrack • des HEEREN over Nineve, de woning der leeuwen,
waaruit de Belialsraadsman tegen des HEEREN yolk is uitgeg,aan.
HET BOEK VAN DEN PROFEET HABAKUK. De Profeten Habakuk
en Zefanja behooren tot het Babylonische tijdvak ; zij zijn
tijdgenooten van Jeremia en Ezechiel. Babel bedreigt Jeruzalem.
Habakuk profeteert, staande midden in zijn bedreigd yolk de
komst der Chaldeen over Jeruzalem, over het erfdeel des HEEREN.
klaagt uit dit oorcleel tot den HEERE en ontvangt de profetie
van een vijfvoudig wee over Babel. Hij bidt om het leven voor
het work des HEEREN en ziet jubelend den HEERE tot verlossing
komen. D e gan g e n der e e u w zijn des HEEREN. En de rechtvaardige zal leven door ha geloof
HET BOEK VAN DEN PROFEET ZEFAN A. In Zefanja worstelt
de Profetie niet als bij Jeremia met den last des HEEREN, of
als. bij HABAKUK om vertroosting voor het geloof, maar zij legt
aan het yolk het zwijgen op ; zij dringt het tot vernea'erin
voor den HEERE -. Zij doct de Stem van den Dag des
HEEREN hooren, die over Juda en Jeruzalem, over Israel en de
volkeren, komt. Die Stem roept om boete, maar ook om het
zoeken van den HEERE in geloof. Na het oordeel komt voor het
ellendige en arme yolk, dat overgebleven is en op den Naam des
HEEREN betrouwt, de verlossing en de heerlijkheid. De HEERE
heeft Israels oordeelen weggenomen. Hij zal de zijnen vergaderen en to Sion onder hen wonen.
HET BOEK VAN DEN PROFEET HAGGAI. De profeten Haggai,
Zacharia en Maleachi traden na de ballingschap onder het
-
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overblijfsel, dat uit Babel in Jeruzalem weergekeerd was, op.
Haggai en Zacharia reeds yOOr de komst van Ezra. Maleachi
tijdens Nehemia.
In Hagg ai's Profetie beschuldigt de HEERE zijn yolk, dat
naar Jeruzalem wederkeerde. Hij is tegen hen. Hij blaast in
wat zij hebben. tWaarom dat ?, vraagt de HEERE. En Hij antwoordt : .0 m m ij n s H u i z e s w i 1, dat woest is., Zoo brand
de Profetie bier in liver en roept het yolk tot ijveren in den.
bouw des Tempels. Dien Tempel zal de HEERE met heerlijkheid vervullen, meer dan de eerste. Hier zal Hij vrede geven„,
den Wensch aller Heidenen. En alle tronen zal de HEERE omkeeren.
HET BOEK VAN DEN PROFEET ZACHARIA. De Profeet Zacharia
zet het werk van Haggai voort. Zacharia profeteert over Juda
bij den herbouw van de stad en den Tempel des HEERE4N. Hij
spreekt het Woord van den ijver des HEEREN, die J e r u z al e
v e r k i e s t en in haar zijn Raad vervullen zal, ondanks de zonden
des yOlks en de vijandschap van zijn weerpartijders. Hier zal
de fontein geopend worden tegen de zonde en de ongerechtigheid. De Koning der cenade komt, priester op zijn troon. Dan.
zal de groote strijd worden beslecht, alle machten tegen Jeruzalem. Maar dan ook zal het overblijfsel der Heidenen den
Koning, den HEERE der heirscharen, aanbidden. En Jeruzalem
zal heilig zijn.
HET BOEK VAN DEN PROFEET MALEACIII. De Tempel is voltooid,
de priesterdienst hersteld. Maar allerlei verontreiniging bezoedelt
Jeruzalem. Hiertegen ijvert het profetische Woord. Het verkondigt de irozav des HEEREN tot vervulling van zijn belofte ondanks
het zelfgenoegzame, ijverlooze, ontrouwe yolk. De Engel des.
Verbonds zal tot zijn Tempel komen in den grooten - Dag des
HEEREN. Die Dag komt!
-

HET EVANGELIE NAAR MATTI:Cs. De vier Evangelien geven
het Woord Gods in de historische openbaring van den Christus,
den Messias Israels, den 'Loon van David, den gezalfden Zoon
van God, die de menschelijke natuur aannam. Hij is het Lam.
.
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Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de Zaligmaker ; de Middelaar Gods en der mensehen ; de Weg,
de Waarheid en het Leven ; het Licht der wereld ; de
Koning der koningen ; de Overwinnaar van Duivel, wereld,
zonde en dood. Hij is het eeuwige Woord, dat in den beginne was
en bij God was, en God was, en dat vleesch geworden, onder
ons gewoond heeft ; de Eeniggeboren Zoon, die ons den Vader
verklaard heeft ; de overste Leidsman en Voleinder des geloofs ;
de opperste Herder der schapen ; de Hoeksteen en het
Fundament van den Tempel Gods ; het Hoofd der Gemeente.
De Evangelien geven zijn historische openbaring in zijn geboorte,
in zijn. optreden, arbeid, lijden en sterven, in zijn opstanding
en hemelvaart ; zijn verkeer in de wereld, in zijn volk, in
den kring der geloovigen. Alle omstandigheden en alle personen
in de Evangelien dienen ons am den Christus in zijn Persoon,
werk en beteekenis te doen uitkomen. In dien Christus openbaart
"Lich de eenige waarachtige God, wien te kennen het eeuwige
Leven is. Deze onze God spreekt ons hier zijn Woord toe,
opdat wij gelooven zouden in den Zoon.
leder der Evangelien geeft dit Woord Gods onder eigen
gezichtspunt. Wel hebben de drie synoptische Evangelien (Matteiis, Markus en Lukas) veel overeenstemtning, wat de stof
en het verloop aangaat, maar ze hebben toch ieder hun eigen.
karakter.
Matteils laat het licht vooral vallen op Jezus als den Christus
der Sehrifte n, den Zoon van David, den Zoon van Abraham,
in wien en door wien de Schriften vervuld worden. In Hem is
gekomen, geschied en gegeven, wat de HEERE tot zijn yolk
gesproken heeft. Hij is de Beloofde aan de vaderen.
HET EVANGELIE NAAR MARKUS legt den nadruk op het Evangelic
van Jezus Christus als den Zoon van God, die gekomen is om
de werken des Duivels te verbreken. Dit Evangelic vertoont
een forsch karakter ; het doet de handeling van den Christus
op den voorgrond treden, zijn daden, zijn wonderen ; het terstond, keert daarbij telkens terug. Hier is de Leeuw u i t J u d a.
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Vele onreine geesten, duivelen, worden door Hem uitgeworpen,
en de gebondenen vrijg emaakt.
HET EVANGELIE NAAR LUKAS doet den Christus der Schriften,
den Zoon van God, meer bijzonder uitkomen als den Zoon des
Menschen; h et Zaad der vrou w, in zijn beteekenis voor
de menschen ; niet slechts voor Israel, maar voor alle volkeren.
Dit spreekt in het verhaal van zijn geboorte bij de beschrijving
der geheele wereld onder den scepter van Augustus ; in de
profetie van Simeon ; in het geslachtsregister tot op Adam ;
in vele woorden des HEEREN, ook bij zijn wonderen ; in figuren
als de zondares bij Simon den farizeer, Zacheiis, den bekeerden
moordenaar ; in gelijkenissen als van den verloren zoon, den
barmhartigen Samaritaan, den rijken man en Lazarus, den
farizeer en den tollenaar ; en in zooveel meer.
HET EVANGELIE NAAR JOHANNES verkondigt den Christus, den
Zoon des Menschen, die de Zoon van God is, als het Woor d,
d a t v 1 e es c h geworden i s. Het woord des HEEREN treedt
hier op den voorgrond, in zijn gesprekken met Nikodemus en de
Samaritaansche vrouw, met de Joden in Jeruzalem en Kapernaiim,
met de discipelen, met Marta en Maria ; hiertoe behooren ook
de lijdensgesprekken. De verhouding tusschen den Christus en
de menschen komen hier vooral uit in geloof en ongeloof. De
Christus ontsluit hier Zichzelf als de Openbaring Gods, in wien
de Vader gekend wordt. Hij openbaart hier zijn heerlijkhei•
als de Eeniggeborene des Vaders, de gift der liefde Gods.
HET BOEK DE HANDELINGEN DER APOSTELEN geeft het historisch
bericht, de historische teekening, van wat de apostel noemt de
openbaring van de verborgenheid der godzaligheid, die groot
is. r God is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd in
den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de
Heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.. Die verborgenheid treedt in het licht door de vergadering der Gemeente Gods uit alle geslachten in verband met
de hemelvaart en de verheerlijking van den Christus in den Troon
des Vaders. Het groote feit der openbaring van Christus' Gemeente
-
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vangt aan met de uitstorting des Heiligen Geestes, het optreden
der apostelen en de g emeenschap des geloovigen te Jeruzalem.
Dan wordt het geheim, dat door de eeuwen been in de Israelitische gestalte van Gods Volk verborgen was, door de
ontsluiting der Profeten en door de opening van de deur der
Heidenen openbaar. Dc zending, van Petrus tot Cornelius en de
uitstorting des Heiligen Geestes over diens kring uit de Heidenen is hier bet sprekende feit. Maar daaraan ;aan het optreden van Stefanus, de verstrooiing der geloovigen, de prediking in Samaria, de doop van den Moorman en de bekeering
van Paulus vooraf. Sinds is niet 'anger, als tevoren, Petrus,
maar wordt Paulus de hoofdpersoon in den apostolischen arbeid.
Het Evangelic richt zich tot de wereld door den apostel der
Heidenen, wien het bijzonder gegeven is naar het bevel des
eeuwigen Gods door de profetische Schriften de verborgenheid,
dat de Heidenen medeerfgenamen zijn, tot gehoorzaamheid des
geloofs onder al de Heidenen te ontsluiten, en de Gemeente
van Christus te planten en te bouwen in Klein AZie, Macedonia
en Achaje, en tot in Rome. In bet apostolische convent te
Jeruzalem (Hand. 15) ligt de eenheid tusschen de beide apostolische perioden, de eenheid ook van de Gemeente des Heeren
uit Joden en Heidenen. Het Boek ode Handelingen der
Apostelen 7 vangt op den Olijf berg en in Jeruzalem aan, en
eindigt in Rome, de hoofdstad der wereld. Hiermee is het
Woord Gods in de wereld en voor alle tijden gelegd, en de
Gemeente van Christus in de wereld tot haar wereldtaak gezet.
-

DE BRIEF AAN DE RONIEINEN, en niet die aan de Hebreen,
staat onder de 14 Brieven van den Apostel Paulus voorop.
De wereldbeteekenis van Rome geldt hier ongetwijfeld. Ook
de inhoud van den Brief aan de Romeinen is van generale strekking voor lied tie wereld, voor heel de Historic en heel bet leven.
Deze Brief geeft het Evangelic van Jezus Christus
in zijn breedte, diepte en hoogte tegenover en voor de menschheid, lichtend op Abraham en de geslachten, op Israel en de
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volken ; op den mensch. Hier wordt de ongerechtigheid ont
dekt en de gerechtigheid geopenbaard ; Adam en Christus,
dood en leven, verdoemenis en zaligheid, komen hier uit. Hier
blinkt de vrijmachtige verkiezing Gods en treedt de menschelijke verantwoordelijkheid in het historische wereldleven in het
licht. Hier worden de zonde, de verdorvenheid, de schuld des
menschen ontdekt. Hier wordt het geheim van het lijden en
sterven des Heeren voor de menschheid ontsloten ; de openbaring der gerechtigheid Gods tot verlossing ; de rechtvaardiging
van een iegelijk, die gelooft in Christus Jezus. Het geheim ook
van het waarachtige leven wordt hier geopenbaard, van het
leven, dat vrede bij God heeft, geen verdoemenis meer te
vreezen heeft en in de gemeenschap des Heiligen Geestes de
vrijheid der heerlijkheid van Gods kinderen verwacht. De Historie
aller tijden wordt bier door het Evangelie voor de Gemeente
Gods in het licht gesteld ; de toekomstige volheid der Heidenen, de zaligheid van het gansche Israel Gods, wordt hier verkondigd, tot heerlijkheid van Hem, uit wien, door wien en tot
wien alle dingen zijn. En de vermaning voor alle leven in
de wereld en in de Gemeente des HEEREN wordt bier ook in
omtreklijnen gegeven.
DE BRIEVEN AAN DE KORINTHIERS richten zich tot de Gemeente
Gods in de wereld, waar allerlei zonden en gevaren haar bedreigen, en in haar een plaats zoeken. Het Woord Gods roept
bier aan de Gemeente toe : ,G ij z ij t van Christ u s !,
Christus is het fundament, dat gelegd is, en op wien de Gemeente
gebouwd moet worden. Christus is de inhoud der apostolische
prediking, Jezus Christus, de gekruisigde, de kracht Gods en
de wijsheid Gods, in tegenstelling met wat het vleesch zoekt.
Daarom mogen onder de geloovigen geen scheuringen zijn ; zij
moeten door het geloof Christus aannemen als van God hun
gegeven, en de eerie Gemeente van Christus zijn, in erkenning
ook van den apostolischen dienst. Zoo vermaant de apostel dan
ook de Gemeente, de zonden uit haar midden weg te doen,
bijzonder alle gem eenschap aan hoererij en afgoderij ; een
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zijn aan de tafel des HEEREN de onderscheiden gaven des
Geestes tot hair recht to doen komen in de eenheid der Gemeenschap des Heiligen Geestes, door de liefde ; vast te houden
aan het Evangelie van Christus, die gestorven is en opgestaan
van de dooden naar de Schriften ; door wien de opstanding
der dooden is en de heerlijkheid, en in wien de arbeid der
zijnen niet ijdel zal zijn. De beteekenis van den apostolischen
dionst van Christus' wege wordt bijzonder aan de Gemeente
op het hart gebonden. Aan dien dienst moet zij gemeenschap
hebben ; ook door mededeeling van stoffelijke gaven voor de
behoeften der heiligen.
DE BRIEF AAN DE GALATIERS. Tegenover degenen, die de
Gemeente door t een ander Evangelic. onder vleeschelijke
banden zoeken te brengen, wijl zij de noodzakelijkheid der
besnijdenis en van de uitwendige Oud-Testamentische instellingen prediken, handhaaft de apostel de vrfrheia' der Nieuw-lestanzentische Gemeente, der Gemeente van Christus uit de volken.
De apostel wijst op de feiten. Op zijn roeping door Christus
zelf tot apostel der Heidenen ; op de beslissing van het
apostolisch convent te Jeruzalem ; op de handhaving der vrijheid te Antiochie, de moedergemeente nit de Heidenen. Maar
ook op de verbondsbelofte des Evangelies, voor alle geslachten aan Abraham geschonken in het toegezegde Zaad,
hetwelk is Christus ; op de beteekenis der Oud- Testamentische
wetsbedeeling tot op de komst van den Christus ; op de
komst van Christus in de volheid des tijds tot verlossing dergenen, die onder de Wet waren, opdat de zegen Abrahams
in Christus Jezus tot de Heidenen zou komen door het geloof
en zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen door den
Heiligen Geest. Zij, die de dienstbaarheid onder de Oud- Testamentische inzettingen handhaven, zijn onder den vloek der Wet
waarvan Christus ons verloste. Zij zijn kinderen der dienstmaagd
Hagar ; zij zullen de erfenis derven. Maar de geloovigen
in Christus Jezus zijn kinderen der V r ij e ; het vrije
Jeruzalem, dat boven is, is hun moeder ; zij zijn alien kinderen
;
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Gods. Zij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben den
Heiligen Geest ontvangen. In de vrijheid van Christus moeten
zij staan, en de vruchtcn des Geestes dragen.
DE BRIEF AAN DE EFESIERS. Is de Gemeente van Christus,
vrij van alle banden buiten Hem, - zij is door den Heiligen
Geest in en aan Hem gebonden, een met Hem. Zij is h e t
Lichaam van Christu s, zijn Bruid, een met haar verheerlijkt Hoofd, wiens heerlijkheid de hare is. Die eenheid der Gemeente is de bedoeling van God den Vader in de uitverkiezing,
verlossing en roeping. Zij is het doel van Christus' werk aan
het kruis, van de bedeeling des Heiligen Geestes, van de
roeping der Heidenen. Die eenheid en haar heerlijkheid moet
de Gemeente door het eene geloof in den Zoon van God in
de eeuwen openbaren ; de veelvuldige wijsheid Gods zal daarin
uitblinken, ook voor de engelen Gods. De arbeid en het gebed
des apostels strekken zich dan ook overeenkomstig zijn roeping
uit naar die geloofskennis der Gemeente en naar die openbaring
van haar eenheid als het Lichaam van Christus, den heiligen
Tempel in den HEERE, de Woonstede Gods in den Geest.
Alle diensten en gaven in Christus' Gemeente zijn daartoe
van Hem gegeven en moeten zich daaraan dienstbaar stellen,
dat het geheele Lichaam zich door de gemeenschap aller heiligen in vollen wasdom en in eenheid openbare. Daarom moet
met het Heidendom in heel het leven gebroken worden, en het
leven zich in nieuwheid naar alle zijden ontsluiten, bepaald ook
in levensverhoudingen als van kinderen en ouders, dienstknechten
en heeren. Bijzonder geldt dit van de gemeenschap in den
echt, dat geschonden symbool der eenheid van Christus met
zijn Gemeente, dat zich nu naar de hoogere realiteit moet
reformeeren. Als een legerschare des HEEREN moet de Gemeente
in de wapenrusting Gods optreden, en met het Zwaard des
Geestes, het Woord Gods, biddend den strijd voeren tegen
den Duivel en zijn machten in de wereld der eeuwen.
DE BRIEF AAN DE FILIPPENSEN. De Gemeente heeft, in overeenstemming met haar roeping, door het geloof g e in eenschap
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aan het Evangeli c, waarmee en waartegen de groote strijd
in de wereld gestreden wordt. Christus heeft Zichzelf als een dienstknecht in gehoorzaamheid vernederd tot in den dood des
kruises ; maar, door God verhoogd, heeft Hij den Naam boven
alle namen ontvangen, en in zijn Naam moeten nu alle
knieen zich buigen. De apostel acht dan ook alles schade om
de kennis van Jezus Christus, zijn Heer ; om de gemeenschap
aan Jezus' lijden, dood en opstanding ; hij jaagt als dienstknecht
van Jezus Christus naar dezen prijs der roeping Gods. Hierin
is, in onderscheiding van het woelen der kwade arbeiders, de
apostolische strijd en arbeid gelegen. Het zijn de banden van
Clirisins, die den apostel binden en die zijn weg bepalen, ook
in gevangenschap en tot in den dood, ten goede van het Evangelie van Christus. Hierin is ook zijn band aan de Gemeente ;
de innerlijke bewegingen van Jezus Christus binden Hem aan
haar, opdat zij waardig het Evangelie van Christus wandele. Zij
zelf is deze genade mede deelachtig. Met haar voorgangers
openbaarde zij alreede de gemeenschap aan het Evangelie, ook
aan den apostel en aan zijn banden. In die gemeenschap moet
de Gemeente in kennis en liefde bevestigd en versterkt worden
tot op den (lag van Jezus Christus. De apostel is haar hierin
ten exempel ; de geloovigen moeten zijn navolgers zijn, gelijk
hij van Christus. Naar de innerlijke ontfermingen moeten zij
ootmoedig in broederlijke gemeenschap strijden in het Evangelic.
DE BRIEF AAN DE KOLOSSENSEN. Tegenover hen, die de hoop
der Gemeente op eigenwillige godsdienstigheden of bespiegelingen willen richten, predikt het Woord Gods Christus, de
hope der heerlijkheid. Hij is het, die door het Evangelie verkondigd en door het geloof aangenomen is, en in wien de
schat der hoop in de hemelen is weggelegd. Hem moet de
Gemeente meer kennen ; Hem, het Beeld des onzienlijken
Gods ; door wien en tot wien alle dingen, zienlijke en onzienlijke, geschapen zijn en bestaan ; het Hoofd boven alle dingen ;
het Hoofd des Lichaam s, namelijk der Gemeente ; de
eerstgeborene uit de dooden ; in wien, naar het welbehagen des
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Vaders, al de volheid woont ; door wien God alle dingen, op
aarde en in den hemel, tot Zichzelf verzoent. In Hem, in zijn
bloed en dood, zijn ook wij verzoend en hebben wij door het
geloof deel aan de erve der heiligen in het licht. In Hem zijn
wij besneden, in den doop met Hem begraven en opgewekt ;
vrijgemaakt van de zonde, van wettische inzettingen en van
alle menschelijke overheersching. In Hem zijn al de schatten
der wijsheid en der kennis verborgen. En wij zijn, ,food of
Griek, in Hem volmaakt ; Christus is alles en in alien. Daarom
moeten wij de dwaalgeesten met hun schijnrede van wijsheid
afwijzen. Wij moeten wassen in de kennis der verborgenheid van
Christus ; in de kennis van den rijkdom der heerlijkheid, die
in Hem is ; in de voile verzekerdheid des verstands ; geworteld
en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof. Ons leven
is met Christus verborgen in God. Daarom moeten wij, in de
gemeenschap met Christus, onze leden, die op de aarde zijn,
dooden ; de dingen zoeken, die boven zijn, waar Christus is ;
en in al onze levensverhoudingen de gemeenschap met Christus
openbaren.
DE BRIEVEN AAN DE TESSAI.ONICENSEN. Hier verkeert de
Gemeente in v e el v erd r uk k in g. Zoo is zij ontstaan ; en
daarin is zij cen eere van Christus, dien zij uit de hemelen
verwacht. Zij deelt hierin met den apostel en met de Gemeente
Gods in Judea, ja met den Christus in het vleesch. In dezen
worde zij niet bewogen, wetende, dat wij hiertoe gesteld zijn ;
maar zij worde overvloedig in licfde en heiligmaking, ziende op
de toekomst van den HEERE Jezus Christus met al zijn heiligen.
In die toekomst des HEEREN zullen ook de ontslapenen deelen ;
hierin is de vertroosting over hun gemis. Voor die toekomst des
Harm zij de Gemeente waakzaam, wijl de tijd haar onbekend
is. Dan komt de vergelding voor de verdrukkers en de verkwikking voor de verdrukten. Toch komt de Dag des HEEREN
niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat de mensch
der zonde geopenbaard is, die zich in de Tempel Gods ais
god verheft boven al wat god genaamd wordt ; zijn toekomst
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is in alle wonderen der leugen en krachten des Satans tot
verleiding. De HEERE zal hem verdoen door den Geest zijns
monds en teniet maken door zijn verschijning.
DE BRIEVEN AAN TIMOTECS, TITUS EN FILEMON. Wij voegen
doze Brieven hier samen, omdat ze wel een persoonlijk adres
hebben, maar toch de Gemeente van Christus betreffen, en
wel het verkeer en den arbeid in de Gemeente des levenden
Gods, die een pilaar en vastigheid der waarheid is, het verkeer
in het Huis God s. Hier is de wacht van het Woord Gods
tegen verkeerde leeraars, leering-en en praktijken en ongeschikte
handeling, met aanwijzing van de rechte wegen voor het
georganiseerde /even der Gemeente van Christits. Voor de onderscheiden diensten in de Gemeente wordt allerlei regel en aanduiding gegeven, opdat die diensten het leven der Gemeente
in velerlei levensverhouding dienen en Leiden naar het Woord
Gods, en opdat zoo dit leven zelf werke naar zijn hemelsche
roeping. Het beeld van Christus' Gemeente, gelijk zij naar het
Woord Gods in ambtelijke en persoonlijke verhoudingen leven
moet, komt bier uit.
DE BRIEF AAN DE HEBREEN stelt de heerlijkheid der NieuwTestamentische bedeeling voor de Gemeente Gods tegenover
de Oud-Testamentische in het licht. In Jezus Christus is het
nieuwe Verbond gekomen, eenzooveelbeter Verbond dan
het Oude. Alle schaduwen des Ouden Testaments zijn in Christus
en zijn Gemeente uit de volken vervuld ; en al het wezenlijke
in de Oud-Testamentische schaduwen is in het Nieuwe behouden en komt daarin tot zijn recht. In het nieuwe Verbond is
de hoogste openbaring Gods door den Zoon, een met bet
Woord Gods door de Profeten. Hier is het geheim des HEEREN
onthuld. Hier is de Middelaar, het Heiligdom, het Altaar, het
Offer, de Priester ; hier is de Sabbat, de belofte Kanaans. Hier
is de Koning Israels, de Zoon, aan de rechterhand der Majesteit in de hemelen, de HEERE, wien al de engelen Gods aanbidden. Hier is de erfgenaam alter ding-en, de verheerlijkte
mensch. Hier is de toegang tot den Troon der genade door
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het geopende Voorhangsel. Hier is het blood des- Verbonds,
de verzoening met God. Hier is de gemeenschap aan het ware
Volk Gods ; de Gemeente der cerstgeborenen, in de hemelen
beschreven ; het nieuwe Jeruzalem. Alle heiligen onder het Oude
Verbond hebben gelecfd door het geloof ; hier is a'e gemeensc nap
des geloofs, onder den oversten Leidsman optrekkend naar het
onbeweeglijk Koninkrijk.
DE BRIEF VAN DEN APOSTEL J AKOBUS vermaant de geloovigen,
dat zij a'ade•s des Woords zullen zijn en niet alleen hoorders.
Zij moeten inzien in de volmaakte Wet, in de bedoeling des
Woords, dat in hen geplant wordt. Naar de Wet der vr ij heid
moeten zij vrucht dragon, de vrucht des geloofs, bet volmaakte
werk der lijdzaamheid. Zij moeten de verzoekingen onderscheiden en hun zonden daarin kennen. Met zachtmoedigheid
moeten zij bet Woord ontvangen ; niet meesterachtig of kijfachtig
zijn, maar staan naar de wijsheid, die van boven is. Zoo zullen ze,
vol van goede vruchten, den naaste lief hebben, en recht doen, ook
in het stoffelijk goed ; den broeder zijn eere geven ; de barmhartigheid oefenen ; voor elkander bidden; en in vernedering
voor God wandelen, verwachtende de toekomst des Heeren.
DE BRIEVEN VAN DEN APOSTEL PETRUS. De Apostel looft God,
die ons heeft wedergeboren tot een le v e n d e hope door de
opstanding van Jezus Christus uit de dooden. In dien Christus
wordt de erfenis in de hemelen voor de geloovigen bewaard,
overeenkomstig de Profetie. De geloovigen, door het Woord
Gods wedergeboren, moeten opwassen in de genade ; zich verheugen in Christus ; standvastig zijn. Als het uitverkoren priesterlijk Volk Gods moeten zij de deugden des Heeren verkondigen ;
tot eere des Heeren naar de apostolische vermaning in heel
het leven verkeeren ; in de gemeenschap aan bet 'Udell van
Christus zich verblijden ; en zijn voetstappen navolgen. Zoo zullen
ze ook bun roeping en verkiezing vastmaken; het Woord bewaren ;
tegen de verleiding van valsche leeraars en leeringen waken; en
de toekomst des Heeren, de vervulling der hoop, verwachten.
DE BRIEVEN VAN DEN APOSTEL JOHANNES. De Gemeente van
.

104

V. DE BOEKEN DER HEILIGE SCHRIFT.

Christus op het apostolisch fundament is de Gem e e n s c h a p
des Woord s, en daardoor de gemeenschap des levens met den
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Zij is de gemeenschap
der kinderen Gods. In deze gemeenschap is de vergeving der
zonden, maar ook de reiniging van ongerechtigheid. De Schrift
vermaant daarom hier tot het bewaren van het Woord, het
bqven in den Heere, en het beoefenen der liefde. Maar daarom
ook tot beproeven der geesten, of zij uit God zijn; en tot afwijken van de anti-christelijke leugen en van de zonde.
DE BRIEF VAN DEN APOSTEL JUDAS. In dezen Brief valt het
licht op den afval in de Gemeente Gods ; natuurlijke menschen,
den Geest niet hebbende, vervallen daar van goddeloosheid tot
goddeloosheid. Het oordeel wacht hun naar de Profetie, gelijk
den duivelen, die hun beginsel niet bewaarden ; gelijk Sodom
en Bileam, Kain en Korach. Tegenover hen moeten de geloovigen het beginsel bewaren en strider voor het geloof,
dat den heiligen is overgeleverd.
HET BOEK DE OPENBARING VAN JOHANNES. Christus wandelt
tusschen de gouden kandelaren en heeft de sterren in zijn
rechterhand ; Hij staat in levende betrekking tot zijn Gemeente
op aarde in haar worsteling naar haar hemelsche roeping, de
eeuwen door. Gelijk zij bij het licht des Woords uitgaat naar
zijn toekomst, zoo zendt Hij het licht van zijn toekomst haar
tegemoet in de openbaring, die God Hem gegeven heeft. Dat
licht gaat in zijn briefwoord aan de Gemeenten uit ; maar het
verschijnt ook in den vollen glans van den verheerlijkten Christus
aan den horizont. Het doet daar de hecrlijkheid Gods en van
den Christus als Overwinnaar blinken ; maar het komt ook in
gestalten naar voren en nader, die de oordeelen en leidingen
des Heeren in de Historie teekenen, en de worsteling der Gemeente overlichten tot in den grooten Dag der overwinning
en van haar ingang in het hemelsche Jeruzalem. Hier spreekt
het Woord uit den hemel : I k k o m h a a s t e l ij k!
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In verband met hetgeen in de vorige hoofdstukken in het
licht gesteld werd, stellen wij thans eenigen regel vast voor de

verklaring der Heili:gr Schrift.
De algemeene regel voor de verklaring van iemands gesproken
of geschreven woord is deze : ski door uw verklaring in het

Licht, wat de spreker of schriver met zn woord bedoeld &eft
wed lid in zn spreken of seltrilven to kennen gee_ft aan lien, lot
wie zijn woord gericht is. •
Wanneer de verklaring het gest I/remit woord geldt, zijn de
;

-

eerste elementen, die tot verklaring dienen, dus de kennis van
den schrver in zijn persoonlijkheid, gedachtenkring, leven, arbeid en bedoeling, en de kennis van de lezers in hun omstandigheden, toestand en hehoeften.
Rondom den schrijver en de lezers groepeeren zich de personen,
omstandigheden, gedachten van hun tijdgenooten en geestverwanten, hun yolk; de historie hunner dagen; de beweging der
geesten,. waarin zij rechtstreeks deelden of die zijdelings voor
hen beteekenis had. Al deze elementen kunnen van belang zijn
voor de rechte kennis van schrijver en lezers, en alzoo voor het
rechte verstaan en verkIaren van het geschreven woord.
Door deze gegevens wordt echter het geschreven woord wel
loegelzcht, maar niet ontsloten. Die ontsluiting moet van lid geschrevene zelf uitg-aan ; de inlioud van het geschrevene moet-
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worden gegrepen. Hiertoe zijn noodig de juiste onderscheiding
van den vorm en den stiA waarin de schrijver zijn woord geeft;
de nauwkeurige en grondige kennis van de taal, waarin hij
zich uitdrukt ; en het helder inzicht in het onderwerp, dat hij
behandelt.
Andere geschriften van dezelfden schrijver kunnen dienen,
om zijn taal, stijl en schrijfvormen juister to doen kennen. Andere geschriften in dezelfde taal, bepaald uit denzelfden tijd en
denzelfden schrijlevens- en gedachtcnkring, kunnen de taal des
grondiger
0- r ndio er doen verstaan. En andere geschriften over hetzelfde onderwerp, bijzonder die uit denzelfden tijd en kring,
vooral zoo ze voor dezelfde lezers bestemd zijn, en allermeest
zoo ze van denzelfden schrijver zijn, kunnen het onderwerp,
dat in het geschrevene behandeld is, zuiverder doen vatten.
Voor het recht verstand van ieder deel van een geschrift, geldt
hierbij natuurlijk in de eerste plaats dat geschrift zelf in zijn
geheel en in zijn gang, en het verhantt, waarin ieder deel in
het geheel voorkomt.
-

Deze algemeene regel voor de verklaring van het geschrevene, geldt ook voor de verklaring van de Heilig e Schrift.
Wil men dien regel echter zuiver toepassen, dan vordert hij
voor de verklaring der Heilige Schrift eenige nadere uitwerking.
De Heilige Schrift neemt onder alles, wat geschreven is, een
eenige positie in ; zij heeft als geschrift een eenig karakter;
en de verklaring der Heilige Schrift is dan ook eenig in haar soort.
De Heilige Schrift bestaat uit Schriften, Boeken, die ieder
door een cigen schrijver aan een eigen kring van lezers overgegeven zijn, en die allereerst als geschriften voor deze lezers naar
den boven gestelden regel moeten worden verstaan en verklaard.
Bij een Bock als b.v. dat der Psalmen komt hier echter
reeds lets bij. De Psalmen vormen een humid en zijn als zoodanig
overgegeven aan een bepaalden kring . Hier moot de hoogere
bedoeling van de bestemming der Psalmen voor dien kring
worden verstaan, in onderscheiding van de bedoeling des
-

-
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schrijvers ; en daarom moet ook op dien kring het oog gevestigd zijn, in onderscheiding van wie als eerste lezers gegolden kunnen hebben. Bovendien zijn de Psalmen als bundel
niet slechts aan dien kring ter lezing gegcven, maar toege
eigend, om als de cigen Psalmen van dien kring te gelden.
Wij hebben hier niet slechts met den zang der dichters, maar
met den zang voor een .kring, met den tempelzang, met Psalmen
Israels te doen ; met de Psalmen van een yolk, dat een eigen
bestaan en historic heeft, die een zijn, en die met de beteekenis en roeping van dit yolk als een heilig yolk, als het yolk
Gods, als een typisch yolk onder de volken verband houden.
De Psalmen Israels spreken in de volkerenwereld, in de Historic,
in het menschelijk geslacht ; zij spreken tot den cigen kring
en tot heel den kring der 0-e oovicren
l
maar ook tot heel den
kring der menschheid. Zij spreken tot God in het Heiligdom ;
en zij spreken uit het Heiligdom in zijn Naam.
En wat van de Psalmen geldt, dat geldt van de Schriften
des Ouden Testaments in zijn geheel ; en van heel de Heilige
Schrift op eigen wijze. De belofte Gods aan Eva, aan Abraham, aan David, spreekt hie/ slechts tot die it.ersonen, omdat zij
niet voor hen alleen geldt. Zij spreekt tot bun geslacht en
yolk ; tot het heilige zaad in zijn geheel ; tot de Gemeente Gods ;
tot alle geslachten. Wat hier van de beloften geldt in bijzonderen zin, dat geldt van de Belofte Gods in haar geheel ; van
den Christus, in wien alle beloften vast zijn ; van heel de Profetie ; maar ook van de Historic ; van de Wet en van het Evangelic. Historic en Profetie, Wet en Evangelic, zijn niet voor
de enkele personen alleen.
Bij Mozes en de profeten ontbreekt dan ook de bewustheid
niet, dat hun woord voor meer dan den tijdgenoot geldt. Zij
spreken en schrijven tot en voor het hisiorisch Israel in zijn
wereldhistorische beteekenis ; zij leggen hun woord en geschrift
in de Gemeente Gods neer ; zij betrouwen aan die Gemeente
het woord en geschrift, dat zij overgeven, toe. Zoo richten
ook de Schriften des Nieuwen Testaments zich niet slechts tot
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de eerste lezers, maar in hen tot de Gemeente van Christus. Zij
richten zich tot Christus' Gemeente in haar leven en roeping
in de wereld tot de wederkomst des HEEREN en in verband
met heel het historisch verleden en de toekomst der wereld,
met den Raad des HEEREN en het einde aller dingen.
Wij hebben dus bij de verklaring der Heilige Schrift niet
enkel te rekenen met de eerste lezers, maar met Israel, met
de Gemeenle van Christus. Met de Gemeente Gods, voor wie
de Schrift bestemd is ; aan wie de Schrift overgeleverd en toevertrouwd wordt ; en die als zoodanig ook voor de schrijvers
niet verborgen was, maar historisch bestond, en door hen gezien en ontmoet werd.
In de Heilige Schrift hebben we dan ook met een meera'ere
dan de schr!'frers te doer_ De schrijvers der Heilige Schrift
zijn dienstknechten Gods, gezanten van den Christus, instrumenten des Heiligen Geestes. Al de Schrift is van God ingegeven.
Zij is dan ook een geheel, een Bock. Zij is het Woord
Gods ; het Woord Gods, aan zijn Gemeente toevertrouwd ; het
Woord Gods voor alle geslachten, voor alle tijden, voor heel
het menschelijk leven. Dit is de uitdrukkelijke verklaring der
Schrift zelf. De Christus hoort de Schrift spreken tot All; en
Hij laat haar spraak hooren als sprekende tot zijn yolk en geloovigen, als sprekende van Hem en van de dingen, die geschieden zullen. De apostelen verkondigen den Christus naar
het bevel van God door de profetische Schriften aan de Heidenen
(Rom. 16: 26). Israels historic is beschreven voor ens, op wie
de einden der eeuwen gekomen zijn (r Kor. Io : i r). Al wat
tevoren geschreven is, dat is tot onze leering tevoren geschreyen, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften
hoop hebben zouden (Rom. 15 : 4).
De Heilige Schrift is het Woord Gods ; de Heilige Geest als
de Geest van Christus is haar eerste Auteur. Zij is gericht
tot en overgegeven aan de Gemeente Gods, en door haar ontvangen en aangenomen, Zij is aan die Gemeente gegeven niet
slechts voor een bijzonderen tijd maar voor alle tijden ; niet
;
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slechts voor een bijzonderen plaalseqken kring, maar voor heel
haar kring ; niet slechts voor /mar zelf alleen, gelijk zij bestaat,
maar voor a//e geslachten, voor heel de wereld, tot welke zij
door haar hemelsche roeping gezonden is. De Heilige Schrift
is het Woord Gods voor en tot het historische menschelke Areslack', in hetwelk het Evangelic van Jezus Christus uitgaat ; zij
is voor bet menschelijk geslacht op aarde in de Schepping Gods,
die haar toekomst van haar God verwacht.
Indien z66 op de Heilige Schrift de regel wordt toegepast, dat
de verklaring- van het geschrevene in het licht moet stellen, wat
de schrijver aan zijn lezers to kcnnen gaf en geeft, dan zal die
toepassing tot de juiste verklaring der Heilige Schrift leiden.
We zullen dan door de verklaring der Heilige Schrift in bet
licht moeten stellen, wat de Heere God door en in ;301 Woord
spreekt, in verband met het leven en de roeping der geloovigen
in Christus Jezus voor den HEERE en in de wereld ; in verband
ook met het leven van het menschelijk geslacht, waarin de
geloovigen naar den Raad Gods en naar hun roeping verkeeren,
en over welk menschelijk geslacht daarom het Woord Gods licht
en lichten moet.
Bij die verklaring der Schrift mag de Gemeente van Christus,
tot welke de Schrift allerecrst spreekt, door ons niet losgemaakt
worden van de menschheid, en de enkele geloovige mag niet losgemaakt worden uit het verband der Gemeente van Christus. Maar
ook mag de Gemeente niet losgemaakt worden uit haar historisch
verband ; de Nieuw-Testamentische Gemeente mag niet afgesneden worden van Oud-Israel, en Israel niet van den Christus.
Daarom mogen de Boeken der Schrift niet van de Schrift
worden losgemaakt ; maar de Schrift mag ook niet losgemaakt
worden van het eigendommelijke van haar Boeken en van den
historischen oorsprong dier Boeken.
De Heilige Geest is de eerste Verklaarder der Schrift en
de Schrift verklaart daarom zichzelf. Maar die Schrift is gegroeid;
zij heeft zich historisch ontwikkeld en ontplooid, De Schrift is ons
van den Heiligen Geest in den historischen weg toegekomen ;
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haar deelen, haar Boeken, zijn aan de Gemeente Gods toegekomen telkens in bepaalde omstandigheden, in een bepaalden
kring, onder een bepaalde aanleiding en door een bepaalden
persoon als schrijvcr. In dit historisch verband moeten we de
Schrift bezien en beluisteren, om zoo haar spraak zuiver op
te vangen en voor haar lezers, in gemeenschap met de Gemeente van Christus, aan welke zij overgegeven is, te verklaren.
Daarom zullen we dan ook in den kring, in de historische
omstandigheden, in de taal, in de wijze van spreken en denken,
in den geest en het leven der schrijvers en der eerste lezers,
voor zooveel ons dit gegeven is, moeten ingaan ; maar daarbij
zullen we in het historische Heiligdom Gods, in de Gemeente
des HEEREN, gelijk zij ook thans voortleeft en voortleven zal,
moeten verkeeren, om met haar oor te luisteren en voor haar
oor het Woord Gods te verklaren.

Bij de verklaring der Heilige Schrift zullen we alzoo de
Schrift allereerst moeten verstaan in de lard en in den tVd, waaruit
en waarin zij spreekt.
Wat de laalkunclige verklaring aangaat, daarbij zal voor het
Onde Testament het historisch verloop, de historische gang, die
de beteekenis der woorden in elke taal, ook in de Hebreeuwsche
taal heeft, niet buiten rekening gelaten mogen worden. Op het
spraakgebruik van elken Oud-Testamentischen schrijver hebben
wij acht te slaan, maar daarbij heel de Hebreeuwsche taal,
gelijk wij die kennen, tot verklaring der bijzondere Schriften
en woorden te laten Belden.
En wel de Hebreeuwsche taal, gelijk wij die in de Schrift
hebben. Het Hebreeuwsch van den Talmud b.v. staat achter
en buiten het leven van het Israel Gods ; het verstaat daarom
geestelijk de Schrift niet juist, en kan ons den zin van de
Schrifttaal niet dieper ontsluiten, hoogstens uitwendig toelichten.
Voor de taal van he/ Nieuwe Testament, het Grieksch, kan de
kennis der Griekschc taal in haar voorafgaande ontwikkeling, en in
den stand dier ontwikkeling tijdens de apostelen, ons licht ontsteken.
-
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Toch verkeeren we bij het Nieuw-Testamentisch Grieksch
en de Nieuw-Testamentische geschriften in ecn eigen taalkring,
die in den breederen kring van de Grieksche taal niet mag,
worden opgelost. Het Nieuw-Testamentisch Grieksch, de taal
van het Nieuwe Testament en de apostolische spraak in die taal,
vinden hun verklaring niet slechts in de Grieksche wereld, maar
meer bepaald in de Gemeente van Christus, gelijk zij in die
wereld uitkwam, allereerst uit den wortel Israels. Het NieuwTestamentisch Grieksch spreekt de Schrifitaal. Het is, in aansluiting aan de Grieksche vertaling van het Oude Testament, op
den Israelitischen wortel geent ; en het komt op in een vorm, die
zich ten deele aan den Hebreeuwschen taal- en stijlvorm van
het Oude Testament huwt, en die verband houdt met de Arameesche spreektaal van Israel in de dagen der apostelen, gelijk
deze den doop van de Grieksche wereldtaal onderging.
Niet vOOr alles de Grieksche wereld, maar veel meer de
Israelitische, de Gemeente Gods, de Christus, de Schrift, bieden
ons den sleutel tot verklaring der binnenste gedachte van het
Nieuw-Testamentisch Grieksch. Toch hebben, in verband met
het opkomen der Gemeente Gods uit de volken in de Grieksche wereld, naar den Raad en de gemeene grenade van God,
de Grieksche taal als wereldtaal en haar denkwereld ongetwijfeld
tot verklaring van het Nieuwe Testament mede groote beteekenis. De Gemeente te Jeruzalem was dan ook reeds tweetalig.
Dat het Nieuw-Testamentisch Grieksch bij elken schrijver in
verband met zijn persoonlijkheid, en met het eigen karakter
en de eigen strekking van zijn geschriften moet worden verstaan,
is bij de verklaring der Schrift in de afzonderlijke Nieuw-Testamentische Schriften in het oog te houden.
-

\Vat van de historische taal der Schrift geldt, dat geldt niet
minder van heel den historischen bodem, waarin zij opkomt. Die
historische bodem is daarom bij de verklaring der Schrift in het algemeen en bij die der bijzondere Boeken der Schrift ook bijzonder
te onderscheiden. Zoo vordert de Schrift hislorische verklaring.
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De dagen van Christus en de apostelen zijn die van de
volheid des tijds ; zij hebben, in verband met alle tijden, een
eigen tijdbeeld ; en dat beeld verschilt weer in Jeruzalem en in
Rome, in Korinthe en in Efese. Zoo • verschilt ook het tijdbeeld
in de dagen van Ezra en van Samuel, van Jeremia en van
Jesaja, van David en van Mozes. Elk schriftdeel houdt verband met den historischen tijd van Israel, waarin het geboren
werd en waaruit het spreekt. En elke historische tijd van Israel
houdt verband met den historischen tijd in het leven der volkeren, met het milieu der volkerenconstellatie en van den toestand der menschheid. Dit geldt in het algemeen en in bijzonderheden ; voor de bepaalde plaatsen en voor de bijzondere personen.
Al het bijzondere heeft hier beteekenis tot verkIaring, van
het Schriftwoord in zijn bijzonderen zin en strekking. Maar juist
ook daarom mag het bijzondere in Israel niet worden verwaarloosd bij het lezen en verklaren van het Schriftwoord.
Israel mag niet worden gesaeculariseerd. Het is een yolk onder
de volkeren ; het is een yolk in de oudheid, in het Oosten,
het is een Semitisch yolk ; het heeft zijn God, gelijk de volken
hun goden ; een koning heeft het, gelijk de volken hun koningen hebben ; het heeft een heiligdom en een godspraak, gelijk
de volken hun tempeis en waarzeggers hebben ; zoo heeft het
een historie gelijk de volken, een historic in de Historie der
menschheid. Maar het algemeene, het menschelijke, het oude,
het Oostersche, het historische verklaart daarom Israel en zijn
historic nog niet. Nog eens, bier mag niet gesaeculariseerd
worden ; het heilige mag niet aan het onheilige worden gelijk
gemaakt ; de grenzen mogen niet worden uitgewischt.
Het vleesch, waarin God zich openbaart, is vleesch als alle vleesch,
maar God in het vleesch is daarom nog niet uit het vleesch te verklaren. Het Israelitische is menschelk, maar het is Israditisch ; en
het is dat in elken tijd en onder alle omstandigheden. Israel is een
heilig yolk ; het is het yolk Gods in elken historischen tijd. Het is
niet uit de menschheid, het is ook niet uit zichzelf alleen te verklaren.
De openbaring, het Woord Gods, uit zich in het mensche-
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lijke woord ; in de menschelijke historie van een bepaalden tijd
en onder bepaalde historische verhoudingen ; in Israel en zijn
historie, zijn omstandigheden en personen ; — maar het is en blijft
daarbij de openbaring, het Woord Gods. De historische verklaring der Schrift, die slechts de Hislorie laat verklaren, verklaart de Schrift niet. De Christus staat in, maar ook boven de
Historic ; en de Schrift komt in Israel in den tijd op, maar
daalt ook van boven in Israel en in den tijd in.
Ditzelfde geldt ook voor de j5sychologische verklaring der
Schrift.
Ongetwijfeld heeft de psychologische analyse met betrekking
tot de personen, door welke de Schrift tot ons komt en van
wie zij spreekt, voor het recht verstaan van het Schriftwoord
beteekenis. Ook hier gaat echter de enting door. De Heilige
Geest komt niet uit de persoonlijkheid op, maar daalt in de
persoonlijkheid in, staat er boven, en werkt er in en door,
gelijkerwijs Hij wil. Daarom, wie de Schrift slechts uit de persoonlijkheden verklaren wil, die verklaart haar niet.
Niet slechts voor de b!izonderc psychologische verklaring,
maar ook voor de alg eincene gaat dit door.
Er is een verklaren der Schrift uit den mensal in het algemeen, uit de menschheid, uit de menschelijke ziel, gelijk wij
die kennen ; uit heel de menschheid in heel de psychologische
openbaring van haar menschelijk zijn, gelijk zich dat in ons
eigen zijn weerspiegelt, en bij psychologische analyse van
ons eigen zieleleven in verband met heel het menschelijk leven
door ons gekend wordt.
Ook dit element is ongetwijfeld van beteekenis bij de verklaring der Heilige Schrift. Het raakt den menschelijken wortel
der Schrift in haar substantie van menschelijk leven. Het is
een dieper en inniger element dan het formeel historische. Het
is breeder en objectiever dan de verklaring uit de enkele personen. Het relent met het wereldhistorische, met het algemeen
menschelijke, in de beteekenis der Schrift.
8
-
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Maar het is toch niet meer dan het element, dat voor de
verklaring van allc historic geldt. Het geeft slechts den mensal
als sleutel tot verklaring van de menschheid, en de menschkeid
tot verklaring van den enkelen historischen mensch, van de
persoonlijkheid, het persoonlijke woord en de persoonlijke
deling. Het heft in zijn toepassing als beginsel tot verklaring
der Schrift de saeculariseering niet op, maar zet haar veeleer
door. Het verklaart de Schrift slechts uit den mensch ; en het heft
daarmee de Schrift in haar eigen karakter en wezen op. Het
doet haar slechts bestaan als deel van de menschelijke literatuur.
De Schrift is evenmin enkel produkt van menschelijk leven,
van menschelijk zijn, als zij enkel produkt is van menschelijke
historic. Zij moet ongetwijfeld mede door kennis van menschelijk leven en daarom van de menschelijke ziel worden verklaard
en verstaan ; maar zij kan niet uit dat zieleleven en niet door
die kennis alleen verklaard worden. Zij is het Woord Gods, uit
Hem, door Hem en tot Hem, al is zij door zijn Geest uit en door
menschen tot menschen gebracht. Het psychologische element
'Doge hier de ontvankelijke moederschoot zijn, het zaad des
Woords is uit haar niet. En het psychologische element is bovendien
in de toebereiding van het woord der Schrift slechts werkzaam,
voor zooveel het den Heiligen Geest belieft, dit element to
gebruiken voor het lichaam en de innerlijke gestalte der Schrift.
Gods openbaring stelt de gewone psychologische werking der
menschelijke overlegging meermalen ter zijde en gaat er altoos
boven uit. En ook de gestalte van het Schriftwoord wordt, wat het
wezen aangaat, door den Geest Gods uit de elementen der
zielen van de schrijvers en van de Schriftpersonen gegrepen,
naar dat Hij wil.
Het gezegde is ook van toepassing op wat de g eestel0e
-

verklaring der Schrift genoemd kan worden.
-

De Schrift staat niet slechts op historischen bodem, op den
wortel van menschelijk zieleleven, maar op het terrein der bijzondere genade en op den wortel van geestelijk zieleleven, van
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het leven der wedergeboren ziel, het geestelijk leven van Gods
kinderen, van het Yolk Gods. Daarom heeft tot kennis der
Schrift niet slechts het historisch menschelijk leven beteekenis,
maar het historisch leven van het yolk Gods, de historische
geestelijke ontwikkeling van het yolk Gods, en de geestelijke
toestand in elken historische tijd.
Daarom is ook tot verklaring- der Schrift niet slechts algemeene
zielkundige kennis noodig, maar geestelijke kennis, kennis van
het geestelijk leven in zijn inwendige werkzaamheden en in
zijn uitgangen tot God en tot de levensroeping en levensworsteling. Niet slechts zielkundige ontleding, maar geestelijke bevindelijke zielsontleding, heldere bevindelijke zielekennis, in
den zin, waarin het woord bevindelijk p onder ons burgerrecht verkreeg, is noodzakelijk tot recht verstand en verklaring
der Schrift.
Ook dit element is echter niet afdoende. De Schrift is niet
een bloot produkt van menschelijke historie en menschelijk
leven, maar zij is ook niece een bloot produkt van geestel0 leven,
van het leven van Gods yolk en kinderen, van het leven uit
God in Israel en de Gemeente van Christus, in Mozes en
David, in de profeten en apostelen.
Ook het geestelijk leven, dat nil en naar zickzelf de Schrift
wil verklaren, bezondigt zich aan de Schrift.
De Christus is wel uit Israel, zooveel het vleesch aangaat, en
Hij is geestelijk met heel het Israel Gods onder Oud- en
Nieuw-Verbond een, maar Hij is geestelijk niet nit Israel. Israel
is geestelijk nil Hem.
Het Woord Gods is niet uit het geesteqk leven, maar het
geestelijk leven is door het Woord Gods.
De Schrift is dan ook niet geestelijk enkel uit Israel en uit de
schrijvers. Zij is ook niet slechts het Woord Gods door het
geestelijk leven, dat in haar uitblinkt. Neen, de Schrift is als
Schrift allereerst van boven, uit God, van den Christus, door
den Heiligen Geest. Zij staat boven Israel, boven het geestelijk
leven ; ook boven ons geestelijk leven. Zij licht zelf over ons

I 16

VI. DE VERKLARING DER HEILIGE SCHRIFT.

geestelijk leven ; zij verklaart het, en keurt het, en richt het.
Zij baart het, bewerkt het en vormt het. En dat doet ze niet
als openbaring van geestelijk leven, of als levensmededeeling
van vroegere vromen op ons ; maar als het TrOord Gods, dat
v6Or het leven is ; dat het leven doet opkomen en het in zijn
opkomen overheert, oordeelt, grijpt, dienstbaar maakt.
Het is niet z66, dat de Heilige Geest aan Israel, aan Gods
Gemeente is gegeven, en dat nu uit dit geestelijk Israel als
vrucht van de mededeeling des Geestes het Woord opkomt.
Slechts in den Christus is het Woord vleesch, en zijn geestelijk
leven is met het Woord volmaakt vereenigd in zijn Persoon.
Maar in Israel, in de Gemeente Gods, zijn het Woord en het
geestel0 leven niet een maar twee, schoon de Heilige Geest
die twee vereenigt. Hij brengt het Woord Gods ons toe ; en
Hij werkt en bewerkt het geestelijk leven in ons, opdat wij dit
Woord Gods hooren, onderscheiden, verstaan, kennen, er door
verlicht en gevoed worden, en er ons door laten leiden, er ons aan
dienstbaar stellen. Zoo geeft Hij bijzonder het Woord Gods aan de
profeten en apostelen, en maakt hen dienstbaar aan het Woord.
Zoo geeft Hij het door hen aan Israel en aan de Gemeente
Gods in de Schrift, en maakt Israel en de eerste Gemeente
aan de formeering der Schrift dienstbaar. Ook in zijn geestelijk
leven is heel Israel onder Oud- en Nieuw Verbond, en zijn
ook de bijzonder geestelijk toegeruste instrumenten, de profeten
en apostelen, de heilige schrijvers, niet meer dan de gouden
kandelaar, waarop de Heilige Geest zelf het licht, de lamp
van Gods Woord zet, de Heilige Schrift.

Aldus is het taalkuna'ig-historisch-zielkunaV-Areesteliik menscheliyk
element in de Schrift van beteekenis. Het moet zoo mogelijk
ten voile gekend worden en dienstbaar zijn aan de verklaring
der Schrift. Het geeft daarom recht ook tot de hypothese in
de Schriftverklaring, waardoor uit het bekende en gekende tot
verklaring van het minder bekende, van het meer verborgene,
van het duistere, wordt besloten.
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De hypothese moet hier echter blijven binnen de grenzen,
die voor het recht van het element, waarop zij zich beroept
en dat zij dient, gesteld zijn. Zij mag , evenmin als dit element,
als de eigenlijke vcrklaarder der Schrift optreden, zich van
den eigenlijkcn inhoud der Schrift meester maken, haar karakter bepalen, haar buigen of breken, haar schenden als het
Woord van God.
Ja, de hypothese is in de verklaring der Schrift minder dan
de taal, de historic, de zielkunde, of de bevinding. Zij is slechts
dienstmoagd van eciz deer &widen, dienstmaagd, om het beeld,
dat doze elementen geven, te voltooien, waar eenige trek van
dat beeld wegschuilt.
De hypothese, die zich als meesteres opwerpt, als de eigenlijke
Schriftverklaring, aan Ivie de historic en de taal, de zielkunde
en het geestelijk leven diensten moeten bewijzen, om heel de
historische en geestelijke gestalte der Schrift naar de inbeeldingen der hypothese te verwringen, moet zelfs door den
historischen arbeid als een Vandaal uit Rome geworpen -zij is de Babylonier, die met het houweel slaat in den Tempel der Schrift.
-

Geeft het besproken menschelijk element ons het Schriftwoord
van de natuurlijk-geestelijk-menschelijke zijde te kennen en te
verstaan, — het eigenlijke, het wezenlijke element in de Schrift,
de eigenlijke inhoud van de Schrift, is bet Woord Gods. Dat
Woord Gods is de bijzondere openbaring Gods, die de Schrift
tot ons brengt. God spreekt daarin tot ons. Hij brengt zijn
Gedachte, zijn Raad, zijn Wil, zijn Weg en Werk tot onze
kennis door de Schrift. Hij ontsteekt daardoor voor ons zijn
Licht in de wergild. De Schrift is de uitspraak en toespraak
van den levenden God tot ons, over ons, voor ons.
Het Woord Gods is een ; daarom is de Schrift een. Ook
dat Woord Gods heeft als bijzondere openbaring Gods zijn
historische ontwikkeling, zijn historische ontsluiting ; er is een
gang en voortgang der Openbaring Gods. In het volgende
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openbaart God echter niet alleen wat nieuws of wat anders
dan in het voorgaande, maar in het volgende gaat het licht
van het geheel en in het geheel, en daarom ook het licht in
het vroegere, het eene en hetzelfde licht, almeer op, gelijk
alle ontwikkeling het wezen ontsluit, zooals het is en was.
Daarom is de Schrift zelf het hoogste element in de verklaring der Schrift, en mogen wij van een Schrift/curlijke verklaring
der Schrift spreken. De Schrift licht over haar eigen deelen.
Zij zelf lecrt ons het Woord Gods onderscheiden, in zijn verband
zien, en als het Woord Gods verklaren. Niet slechts de schrijver
en zijn woord en de historie en de mensch bieden tot verklaring
van het Schriftwoord de gegevens, maar in het aldus aanvankelijk
ontsloten Schriftwoord, moet nu de Schrift zelf ons als sleutel
dienen, om het Woord Gods te kennen, gelijk noch de historie,
noch de mensch, de geestelijke mensch ook, noch zelfs veelal
de schrijver zelf, ons de Schrift kan doen verstaan.
Niet als zou de regel moeten worden aangeprezen, dat de
Schrift behalve den woordzin nog een anderen verborgen zin
heeft, en dat daarom achter ieder van de woorden der Schrift
door onzen geest nog een verborgen zin moet worden gezocht
en gegist. Veel minder, alsof de willekeur zou moeten worden
geeerd, dat elk woord in de Schrift al de verschillende beteekenissen heeft, die het hebben kan.
De Schrift heeft slechts tin zin. Maar behalve dat wij in
ieder Schriftdeel een eigen lectuur hebben, hebben wij er de
Schrift. Onze hand is meer dan de vezels en de vochten, ook
meer dan alles, wat zij in haar samenstelling en beweging
is ; zij is een deel, een orgaan, van ons lichaam, zij behoort
tot onszelf. Z(56 is het Schriftdeel niet verklaard, tenzij de Schrift
er in verklaard is, het Woord Gods. Wij moeten daarom ook
de Schrift niet zó6 verklaren, alsof in elk Schriftwoord een
afzonderlijk Woord Gods zou te verklaren zijn ; maar zóó, dat
het eene Woord Gods wordt verklaard in heel de Schrift, en
dat de beteekenis van het afzonderlijk Schriftdeel daarin tot
haar recht gebracht wordt ; zoo, dat het geheel der Schrift
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door ieder deel te beter uitkomt, in zijn organische eenheid
als het Woord Gods, en dat daarbij elk deel zijn voile eigen
waarde behoudt.
Het recht van de typische verklaring des Ouden Testaments
is hiermec gegeven ; haar plichtmatigheid staat hiermec vast.
De Schrift vordert haar ; en wel het Nieuwe "'Testament vordert
die verklaring voor het Oude. Deze typischc zin der Schrift
gaat geheel buiten de schrijvers van het Oude Testament om.
Gelijk de Profetie de aartsvaderlijke beioften ontsluit, en de
Christus de Profetie opent, zoo vcrklaart het Nieuwe Testament
het Oude tot scliaduw.
Het licht der Schrift is echter onontbeerlijk, om van de algemeene type tot de bijzondere, van den algemeenen schaduwdienst
en de algemeene schaduwachtige historic tot de bijzondere
schaduw te besluiten ; alleen wie de Schrift recht verstaat in haar
geheel, kan haar in haar deelen onderscheiden en verklaren.
De strekking, der Schrift is in haar eenheid v Celvoudig ; ook
de veelvoua'zgheia' der strekking behoort daarom bij de verklaring
der Schrift tot haar recht te komen. De gestalten van het
Oude Testament, al zijn zij geen bepaalde typen, zijn altoos
weer profeteerend. Dit geldt zoowel van de gebeurtenissen en
de handelingen als van de personen ; de voorgaande openbaren
de volgende, gelijk de volgende de voorgaande verlichten. Elke
volgende belofte en openbaring is de vervulling der voorgaande,
en in elke voorgaande is mede de volgende besloten, gelijk
elk zaad in alle volgende zaden, en alle volgende zaden in
het eerste. En waar het Woord Gods zich richt tot den mensch
Gods in de wereld, in de historic, in elken eigen tijd, in het
persoonlijke verborgen en openbaar leven, daar is heel de
Schrift van alzijdige strekking. Het licht Gods werpt hier zijn
stralen over heel ons gezichtsveld en tot aan den gezichtseinder.
Een volledig e verklaring der Schrift is dan ook niet te geven.
Slechts kunnen we den Schrifttekst in het Schriftboek naar ver-

-
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mogen ontsluiten ; het licht des Woords kunnen we in enkele
stralen in het Schriftdeel laten indringen en weer uit het Schriftdeel opvangen ; en de richting van den lichtstraal kunnen we
slechts eenigermate aanwijzen voor het veelvoudigc leven, in
de breedte, in de diepte, en in de hoogte.
Nog een woord moet aan het gezegde over de verklaring
der Heilige Schrift toegevoegd worden.
Wij moeten ons er toch wel rekenschap van geven, niet
slechts, hoe wij de Heilige Schrift verklaren, maar daarmee ook
voor wie wij haar verklaren. En dan lijdt het geen twijfel of tegenspraak onder de zonen der Reformatie, dat de Heilige Schrift
en haar verklaring allereerst toekomen aan de Gemeente van
Christus. Zzj mag, zij moet de Schrift niet slechts hebben, ook
kennen de Schriftverklaring is er allereerst om haar, opdat zij
leve bij het Woord Gods in haar hemelsche roeping en opdat
het licht des Woords, dat zij draagt, strale over alle ding en
in heel het menschelijk leven. Niet slechts voor haar ambtsdragers, maar voor haarzelf, voor de geloovigen, moet de arbeid
tot verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods geschieden.
Nu kan men de verklaring der Schrift in geleerden worm
geven, met mededeeling van heel de rij der verklaringen over
den grondtekst en over allerlei bijzonderheden en in allerlei
talen. Die arbeid kan voortreffelijk zijn en is onbetwistbaar
noodzakelijk. Maar hij moet dan toch op andere wijze verder gebracht worden. ZOO toch brengt men de Schriftverklaring slechts
op de stapelplaatsen, maar nog niet in het leven. En het volk
des HEEREN heeft er toch recht op, de verklaring der Heilige
Schrift in zijn leven te bezitten ; het heeft er recht op in heel
zijn levensroeping.
De Schriftverklaring mag zich zeker niet bepalen tot de
school der godgeleerdheid, om de bouwstoffen te leveren voor
de Dogmatiek, opdat dan die Dogmatiek aan het leven afgegeven worde als de verklaring der Heilige Schrift. De Schriftverklaring mag ook niet als privaat terrein gereserveerd worden
-
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voor de Dienaren des Woords, die dan daarvan aan de Gemeente wekelijks cen weinig kunnen meedeelen door den Dienst
des Woords.
De Gemeente moet zelf nader bij de bron kunnen komen.
Zij heeft een. eigen roeping tot Belijdenis, en moet daartoe de
Schrift verstaan. Zij heeft een eigen roeping tot beproeven
der geesten, of zij uit God zijn ; tot toezicht en oordeel ook
over den Dienst des Woords. De geloovigen hebben een eigen
roeping, om met den HEERE gemeenschap te hebben door zijn
Woord ; om Hem naar zijn Woord aan te roepen, en te dienen.
Zij hebben een eigen roeping, om naar het Woord Gods te
leven en te arbeiden in gezin en school, in Kerk en Staat, in
de Maatschappij en in de worstelende menschheid. Zij hebben
een eigen roeping tot onderlinge vermaning, vertroosting en
opbouwing ; tot broederlijke gemeenschapsoefening bij de Schrift.
Zij zijn zelf geroepen en medeverantwoordelijk voor de toepassing van het Woord Gods in het leven. De wetenschappelijke, staatkundige, maatschappelijke arbeid naar het Woord en
den wil van God op stoffelijk, zedelijk en geestelijk levensgebied
gaat hun aan. Door de kennis der Schrift is de bewuste levensgemeenschap des geloofs met alle heiligen, met heel Gods Volk
uit alle tijden, met God den Vader en zijn Zoon Jezus Christus.
Daarom moeten alle geloovigen in hun goddelijke roeping naar
hun mate toegang hebben tot de bron ; niet slechts door het
hebben van de Schrift, maar ook door gemeenschap in den
weg en den arbeid van de verklarin o,• der Schrift.
c

De verklaring der Schrift in de gemeenschap der geloovigen
neemt daarbij echter de taak niet over, die op anderer terrein ligt.
De wetenschappelijke verwerking van den inhoud der Schrift
als het systeem van de leer der geopenbaarde waarheid Gods
is de heilige taak der Dognzatiek ; de verklaring der Schrift
brengt hier de gegevens aan, maar onthoudt zich van de verwerking.
Zoo is ook de taak van den Dienst des Woords een andere
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dan die van de verklaring der Heilige Schrift. De Dienst des
Woords brengt ongetwijfeld de verklaring der Heilige Schrift
in de Gemeente van Christus maar door ambtelijke prediking
van Christus' wege ; en tot ambtelijke toeeigening van het
Woord Gods aan zijn Gemeente ; tot nadere ambtelijke uitwerking van de strekking des Woords voor het leven der Gemeente ; tot ambtelijke weiding en hoeding van de Kudde des
HEEREN. De verklaring der Schrift als afzonderlfte studiearbeid
brengt daarentegen het Woord Gods voor de Gemeente en
voor het leven uit, zonder er ambtelijk mee te arbeiden ; van
de bijzondere toeeigening van het Woord Gods aan de Gemeente des HEEREN, van het hoeden en weiden der Kudde
Gods, van de bijzondere uitwerking en toepassing van het
Woord Gods voor het persoonlijke leven, onthoudt zij zich.
En zoo treedt ook de verklaring der Heilige Schrift niet in
de /evens/wit' der Gemeente als geheel, en der geloovigen in
allerlei levenskring in het bijzonder. Zij doet die taak, evenals
die van den ambtelijken dienst, zeker uitkomen ; zij laat het
licht er op vallen, het licht, dat van den Kandelaar des Woords
uitstraalt. Zij doet dit echter niet opzettelijk, maar door verklaring der Schrift ; de verwerkbes van het licht der Schrift voor
en in de wetenschap en het leven, voor en in allerlei levenskring, levensverhouding en levenstaak, blijft echter aan elk in
zijn heilige roeping en in zijn bijzonderen kring.
In heel Naar arbeid is de verklaring der Heilige Schrift
dienstmaaga' des Heeren, om ruimer toegang te bieden tot het
Woord Gods, en om ruimer ontsluiting te geven van de Heilige
Schrift als het Woord Gods voor heel het menschelijke leven
op aarde.
-
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I. DE HEILIGE SCHRIFT HET WOORD GODS .
Dat de Heilige Schrift het Woord Gods is, wordt
verstaan door het geloof
Blz 7, 8.
Van het Paradijs of heeft heel de gamy/Ise/zap der
seloovigen, met den Christus haar Hoofd, bestaan en
geleefd in de erkenning van het geopenbaarde Woord
Gods
Blz. 8-10.
In verband met het Middelaarschap komt het geopenbaarde Woord Gods tot ons door menschen . Blz. 1o, i 1.
Het geopenbaarde Woord Gods moest door menschen
en overeenkomstig de behoefte in het historische menschelijke leven schrift, hock, worden . . Blz. II-14.
Met het opkomen en het historisch bestaan van

Israel, het yolk des HEEREN onder de volken, is het
historisch opkomen en groeien van de Heilige Schrift
als het Woord Gods een en noodzakelijk. Zij spruit van
ouds uit met de Profetie in de heilige linie, en vindt
met de openbaring van den Christus uit Israel en met
het opkomen van zijn Gemeente uit de volken door het
apostolaat haar voltooiing Blz 14, 15.
De Heilige Schrift is als Gods Woord door de s emeenschap des geloofs onder de leiding des lieiligen
Geestes, door Israel, door den Christus en zijn apostelen,
en door de Gemeente van Christus, onderscheiden, gewaarborgd en overgeleverd. Zij is als het geschreven
Woord Gods geboekt in onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis
Blz. 15 - 21.
-
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131z.
De beteekenis van het ganigenis des HeiligenGeestos
in onze liar-ten voor de Heilige Schrift als het Woord
Gods, in verband met het werk des Hei/igen Geestes
in on door de Heilige Schrift . . . . Blz. 21-23.
De beteekenis van de belijdenis on den Dienst der
Gemcente Gods voor de kennis en de erkenning der
Heilige Schrift als het Woord Gods . . Blz. 23-26.
De studio tot verklaring der Heilige Schrift moet
van de geloovige erkenning der Heilige Schrift als het
Woord Gods uitgaan en de Heilige Schrift als bet
Woord Gods ontsluiten. Zij moet staan in de gemeenschap des Heiligen Geestes, in de gemeenschap der
heiligen, en in eigen bewuste geloofsroeping. In dien
zin moet zij wetenschappelijk zijn . . . Blz. 26-30.
II. HET WOORD GODS EN GODS WERKEN . .

•

De onderscheiding en verklaring van de Heilige
Schrift als Gods Woord voor de menschheid vordert
een juist inzicht in het verband tusschen het Woord
Blz 31.
Gods en Gods werken on weg en
-

Ware kennis en bewuste gemeenschap met God in
zijn werken en wegen is van de schepping of voor
den mensch slechts mogelijk door het Woord Gods.
Het ceuwi,ge Woord Gods licht in onzen geest.
In Gods werken in Schepping en Historie openbaart
God Zich, omdat zijn Woord daarin geschiedt. God
sjreekt echter bij zijn scheppen. En flij spreekt den
mensch toe. ZOO geeft God Zich in zijn wereld aan den
mensch to kennen Blz 31-35.
Ook na den zondeval geschiedt in de dingen, die
komen en gebouren, het Woord Gods ; en het Woord
Gods in deze dingen wordt ontraadseld door het
Blz 35.
sprckcn Gods
Na den zondeval geschieden echter door het Woord
Gods, onder den vloek en de genade des HEEREN,
buitengewone dingen, in verband met de komst van

31---49.
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den Zoon Gods in de wereld als het Zaad der vrouw,
de vleeschwording des Woords. Etn buitengewoon Werk
Gods geschiedt daardoor in Schepping en menschheid,
in de Historie ; een Werk, waarvan het geheel de
deelen en de deelen het geheel verklaren. In dit buitengewone Werk Gods is het Wooed Gods in bijzonderen
zin belichaamd ; het is een licht over het geheel van
Gods werken in Schepping en Historic. Het bijzonder
gesproken Woord Gods, dat met het buitengewone
Werk Gods komt, moet echter weer het bijzonder s ewrochte Woord Gods verklaren . . . . Blz. 35-43.

Blz.

-

Tot het bijzondere Werk Gods in de Historic behoort
ook de Heilige Schrift, waardoor de HEERE zijn bijzonder Werk onder het licht van zijngesproken Woord tot
onze kennis brengt in het Schriftwoord. Zoo is de
Heilige Schrift ons het Woord Gods, het licht over al
Gods wegen en werken, en de zelfopenbaring Gods
aan ons B17. 43-46.
Door de Heilige Schrift als zijn Wooed werkt de HEERE
mede zijn Werk op aarde, tot het einde. Blz. 46-49.
III. HET MENSCHELIJKE IN DE HEILIGE SCHRIFT. 50-57,
Het menschelilke en persoonizike in de schrijvers der
Heilige Schrift en in den inhoud en den vorm hunner
geschriften is van beteekenis voor het recht verstand
en de juiste verklaring van de Heilige Schrift als het
Woord Gods ; maar het treedt in de Heilige Schrift op
den achtergrond, het is ondergeschikt en dienstbaar aan
het Werk des HEEREN, aan het Woord Gods. Dit
wordt voor de verschillende groepen van schrijvers en
Boeken van het Oude- en het Nieuwe Testament kort
onderscheiden Blz 50-57.
IV. GRONDVORMEN IN DE HEILIGE SCHRIFT . .

•

Bij de verkiaring der Heilige Schrift moeten wij de vormen onderscheiden, waarin het Schriftwoord tot ons komt.
Wij onderscheiden vier grondvormen.
Het V erhaa 1. — De eenheid van het Schriftverhaal
benaalt de moat en beteekenis der onderscheiden vet--

5 8 —71.
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Blz.
haler. Niet slechts de woorden van het Schriftverhaal
moeten worden verklaard en de toelichting der historische gebeurtenissen gegeven, maar de beteekenis der
Schriftfeiten en Schriftfiguren in de Schrift als Gods
Woord moet in het licht gesteld worden. Het wonderverhaal en het Ond-Testamentische verhaal (met type en
allegoric) worden hier bijzonder genoemd Blz. 58-61.
De 0 nd e r w ij zing. — Ook de onderwijzing der
Heilige Schrift is een ; die cenheid moet voor het afzondcrliike mede beteekenis en mat bepalen ; ook
voor de waardebepaling van den historischen achtergrond der Schriftonderwijzingen mag het geheel der
Schrift niet verwaarloosd worden. Hierbij worden bijzonder genoemd Wetten, Spreuken (met Job en Hooglied) en Gelijkenissen (met onderscheiding van Beeldspraak
Blz 61-65.
De Pro fe t i e. — Het episch karakter der Profetie, ontraadselend de Historic van den beginne en
in haar voortgang tot het einde door den Raad des
HEEREN. Plaats en beteekenis der voorspelling in de
Profetie. De vormen, waarin de Profetie de komende
dingen ziet, ook wat de eenheid der komende dingen
aangaat. Ook hier moet de eenheid de maat van het
afzonderliike bij de verklaring bepalen . Blz. 65-68.
De Ps al m. Karakteristiek der lyriek. Het I:yrisch
karakter der Psalmen. Zij moeten, met onderscheiding
van het afzonderlijke en persoonlijke, in hun eenheid
als Psalmen Israels, en daarmee in hun Messiaansch
karakter, verklaard worden . . . . , Blz. 68-71.
V. DE BOEKEN DER HEILIQE SCHRIFT
De organische cenheid der Heilige Schrift heft de
ergen beteekenis van de afzonderlijke Boeken der Heilige Schrift niet op Blz 72.
Eenheid en verscheidenheid van het Oude. en het
Nieuwe Testament, met onderscheiding van de Evangelien
72-75.

72-104.
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Blz.
De afzonderlijke Boeken der Heilige Schrift moeten
overeenkomstig hun eigen plaats en beteekenis in het
geheel en de eenheid der Heilige Schrift als Gcds Woord
verklaard worden 1317 75, 76.
Groepeering der Boeken van het Oude en het Nieuwe
Testament, met aanduiding van de bilandere beteekenis van elke groep in het organisme der Heilige
Schrift
B17 76-78.
Karakteristiek en beteekenis van ieder afzonderlijk
Boek der Heilige Schrift in de eenheid der Schrift als
het Woord Gods. De Boeken der Heilige Schrift worden hier besproken in de gewone volgorde van Genesis
tot de Openbaring van Yohannes . . . Blz. 78-104.
VI. DE VERKLARING DER HEILIGE SCHRIFT . .

. 105-122.

Algemeene regel voor het verklaren van het geschrevene
B17 104, 105.

In welken zin deze regel voor de verklaring der
Heilige Schrift geldt
B17 105— Ito.
De taalkundige verklaring . . . Blz. I to—I 11.
De historische verklaring . . . . Blz. 111—I13.
De psychologische verklaring . . . Blz. 113, 11[4.
De geesteliike verklaring Blz. 114-116.
De hypothese in de verklaring- . Blz. 116, 117.
De SchriftuurlF)ke verklaring . . Blz. 117-119.
De typische verklaring

Blz119.

De veelvoudigheid der strekking van de Heilige
Schrift, bij de verklaring to eerbiedigen Blz. 119, 120.
Veer wit' de Schrift verklaard moet worden.
Grenzen van de taak der Schriftverklaring. Blz. 120-122.

