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Inleiding:  
 
Vanaf mijn bekering tot het Christendom in 1972 heb ik het evangelie 
gepredikt aan sceptische college studenten. Hun scepticisme wordt in de 
schoollokalen in stand gehouden door de vele antichristelijke leraren die de 
nadruk leggen op de ergste uitwassen in de Kerk geschiedenis, de 
kruistochten en de inquisitie met het doel de kerk in het bijzonder en het 
christendom in het algemeen in diskrediet te brengen.  
  
Als ik het geloof verdedig wordt ik soms geconfronteerd met een student 
die met een gemaakte houding van geleerdheid vraagt: ‘Gelooft u in de 
predestinatie?’ Het is meestal niet iemand die de waarheid zoekt, maar 
iemand met dezelfde geest als de Farizeeërs die Jezus probeerden te 
vangen. De opzet van die student is om me in de war te brengen en me te 
laten lijken op hun stereotype van een onwetende fundamentalistische 
prediker. De verwaande kwast is op gang gebracht in de lessen, waar de 
leraar ervoor had gekozen om ‘predestinatie’ naar voren te schuiven, een 
van de meest controversiële kwesties in de geschiedenis van het 
Christendom, niet alleen maar om het Christendom een slechte naam te 
bezorgen, maar ook om beeld van God te geven als de meest gruwelijke 
tiran die je je maar kan voorstellen. En zo’n 100 mensen wachten 
gespannen mijn antwoord af, omdat ze er al van overtuigd zijn dat het 
Christendom een religie voor dwazen is. ‘Nou, eens kijken hoe die prediker 
afgaat.’  
 
‘Ja, ik geloof in predestinatie, maar niet op de manier zoals het jou is 
geleerd of naar de definitie van Johannes Calvijn, die geloofde dat God vóór 
de schepping al bepaald had dat een zeker aantal personen door God 
voorbestemd waren tot eeuwig leven, en de rest van de mensheid tot 
eeuwige verdoemenis beschikte. De Bijbel onderwijst dat God plan altijd is 
geweest dat mensen gelijkvormig aan het beeld van Christus zouden 
worden, maar dat Hij niet heeft  bepaald welke individuen deel zouden 
hebben aan Zijn koninkrijk en welke verdoemd zouden worden. Als God al 
bepaald zou hebben welke individuen bestemd waren voor de hemel en 
anderen voor de hel, zou Hij onrechtvaardig zijn en mijn prediking zou geen 
enkele zin hebben. Ook geloof ik niet dat de geschiedenis al vast staat, of 
onvermijdelijk bepaald wordt door God, zoals in het fatalisme van de Islam. 
God is niet de bron van het kwaad.’  
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Meestal verrast dit antwoord de studenten en brengt ze tot zwijgen. Als ik 
zonder uitleg met ‘ja’ had geantwoord, zouden ze de rechtvaardigheid van 
God hebben aangevallen, de God die ik beweer te dienen. Had ik met ‘nee’ 
geantwoord, dan zouden ze me beschuldigd hebben dat ik de Bijbel niet 
geloofde. Helaas is Calvijns definitie van voorbestemming de enige uitleg 
waar de meeste studenten mee bekend zijn. Sommige van hun leraren zijn 
intellectueel eerlijk genoeg om ook de zienswijze van Jacob Arminius te 
vertellen, die onderwees dat Gods keuze tot redding of verdoemenis is 
gebaseerd op Gods vooruit weten van wie wel of niet op het Evangelie zou 
reageren. Maar ook de zienswijze van Arminius werpt een probleem op, 
namelijk uitleggen hoe God de reactie van de mens zou kunnen weten 
zonder dat deze voorbeschikt was.   
 
Misschien moet ik niet te hard oordelen over deze leraren, want het is een 
feit dat in bepaalde periodes van de Christelijke geschiedenis de 
Calvinistische zienswijze de dominantie leer was binnen de kerk. Maar er 
zijn nog zoveel andere leringen, zoals ‘heb uw naaste lief’ die ze óók hadden 
kunnen kiezen om te onderwijzen, die de Kerk en haar goddelijke Stichter in 
een beter licht zouden plaatsen. Maar de leraren die eindeloos doorzagen 
over de kruistochten en de Inquisitie weigeren te erkennen dat de beste 
universiteiten, ziekenhuizen en welzijnsinstellingen ter wereld allemaal 
gesticht zijn door de kerk.   
 
Wat nog meer verontrustend is, is dat voorbestemming, als het in de Kerk 
wordt behandeld, nog slechter onderwezen wordt dan op de Hogescholen. 
Ik zeg áls het behandeld wordt, want in de meeste kerken van 
tegenwoordig worden theologische kwesties, voor de controversiële, 
genegeerd. De neiging is: ‘predik gewoon Jezus’ en vermijd leerstellingen 
zoveel als maar mogelijk is. Daarom worden kerk mensen niet uitgedaagd 
om na te denken en leren ze ook geen Kerk geschiedenis. Daarom zijn ze 
pijnlijk slecht toegerust om hun geloof te verdedigen binnen opgeleide 
kringen, temidden van leraren die dol zijn op debatten en die beweren dat 
ze blind geloof verachten (hoewel dat meestal alleen zo is, als geloof op 
God betrekking heeft). Daarom is er behoefte aan een boek over 
predestinatie die haar uitlegt binnen de context van de Bijbel, binnen de 
historische setting van het Joods-Heidense conflict en in het licht van Gods 
ultieme plan in de geschiedenis.   
 
Mits juist begrepen zou de term ‘predestinatie’ helemaal niet de controverse 
moeten opleveren die het heeft. Volgens de ‘American Heritage Dictionary 
of the English Language’ betekent ‘destinatie’: 1. de plaats of het punt waar 
iets of iemand naar toegaat of toegeleid wordt. 2. Het uiteindelijke doel 
waartoe iets is geschapen of bedoeld is.’ ‘pre’ betekent eenvoudig weg een 
vroeger of eerder tijdstip. Het is beter om het woord op deze manier te 
analyseren als je een definitie geeft omdat de woorden boeken de neiging 
hebben om de theologische definitie van het woord ‘predestinatie’ te geven 
in de zin zoals de Calvinisten het interpreteren. Omdat het woord verwant 
lijkt aan het woord ‘destiny’ (bestemming, lot) heeft het een ongelukkige 
bijklank, alsof predestinatie te maken heeft met ‘lot’ of ‘lotsbestemming’.  
 
Het zelfstandig naamwoord ‘predestinatie’ is niet te vinden in de King James 
Bijbel1 In feite kan men het hele Oude Testament doorlezen, de Evangeliën, 
                                       
1 Ook niet in de Statenbijbel, de NBG, de NBV of de HSV  
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en de eerste kerkgeschiedenis zoals opgetekend in Handelingen, voordat 
me het werkwoord ‘voorbestemd’ tegenkomt in Romeinen 8:29-30 en 
verder geen enkele verwijzing naar deze term behalve in Efeziërs 1:5 en 11.  
 
In Romeinen 8:29-30 staat: Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, 
heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij 
ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook 
verheerlijkt. (HSV) 
 
Paulus doelde hier helemaal niet op bepaalde individuen, of een 
geselecteerd aantal voor wie Gods wil hun eeuwige behoud was, zoals de 
Calvinisten dat leren, en hij sprak hier ook niet over bepaalde personen van 
wie God voorzag dat ze zouden reageren op het Evangelie zoals de 
Arminianen dat onderwijzen. Paulus onderwees hier alleen maar dat God 
lang voordat het Evangelie aan de naties van de wereld werd verkondigd, 
wist dat Hij een groep mensen zou krijgen (de uitverkorenen, oftwel de 
Kerk) die gelijkvormig gemaakt zouden worden aan het beeld van Zijn 
Zoon, dat wil zeggen, Hij zou een groep mensen verkrijgen die in karakter 
zouden lijken op Christus.  
 
Jezus was de eerst-geborenen onder vele broeders, dat wil zeggen, 
gelovigen uit de vele naties van de aarde die zouden reageren op het 
Evangelie, niet alleen maar Israel. Dat de heidenen zouden toetreden tot 
wat Jezus het Koninkrijk noemde, en wat Paulus de ‘gemeente’ noemde was 
geen toevallige gebeurtenis, maar volgens Gods eeuwenoude plan en 
bedoeling, dat eindelijk tot vervulling begon te komen. God had vanaf het 
begin besloten dat Hij een volk zou hebben, een gemeenschappelijke groep, 
een familie, naar Zijn morele gelijkenis. Het is Zijn wil dat ‘niemand 
verloren ga’ en Hij zal iedereen ontvangen die aan de voorwaarde van 
gehoorzaamheid des geloofs wil voldoen. Maar de meesten zijn helemaal 
niet bereid om gelijkvormig te worden gemaakt aan het karakter van 
Christus, en zo worden ze door hun eigen keus ongeschikt, niet door een of 
andere geheimzinnige, verborgen keus van God, die Hij een eeuwigheid 
geleden gemaakt had. Gods verordening is altijd geweest: ‘eenieder die 
gelooft zal gered worden, eenieder die niet gelooft zal verloren gaan.’  
 
Kijk nogmaals naar Romeinen 8:29-30 en let op de goddelijke volgorde: 1 – 
Hij had voorkennis, of wist van te voren dat Hij een volk zou hebben. Maar 
Hij heeft niet bepaalde individuen verkozen, zoals zowel de Arminianen als 
de Calvinisten leren. De Calvinisten zeggen dat de keus al eeuwen gelden 
was gemaakt in Goddelijke willekeur. De Arminianen leren dat de keus was 
gemaakt op basis van de kennis van welke individuen zouden reageren in 
geloof. Maar het feit is, dat geen enkel individu is gekozen, noch tot eeuwig 
leven, noch tot verdoemenis. Dit vers moet worden geïnterpreteerd in de 
context van vers 28 waar Paulus verwijst naar ‘diegenen die God 
liefhebben, die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ 2. Hij 
bestemde te voren of ‘plande’ of het was Zijn bedoeling om een volk te 
hebben dat Hem zou liefhebben. 3. Hij riep Israel in de geschiedenis, niet 
van voor alle eeuwen, om een natie te vormen. Hij riep velen uit alle naties, 
niet alleen maar enkelen uit Israel, ook al reageerden weinigen uit alle 
geroepen met geloof, en werden aldus verkoren tot eeuwig leven. 4 
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diegenen die reageerden werden effectief geroepen, omdat zij reageerden 
‘in geloof, door liefde werkend.’ (Galaten 5:6) En als gevolg daarvan werden 
zij gerechtvaardigd. 5. Diegenen die gerechtvaardigd werden, die 
verheerlijkt Hij ook (nu ten dele, volkomen bij de opstanding).  
  
Predestinatie als een Bijbelse gedachte verwijst naar Gods algemene plan 
om een heilig volk te verkrijgen. Uitverkiezing verwijst naar Gods manier 
om bepaalde groepen of individuen te kiezen om Zijn plan uit te voeren. 
Bijbels gezien zijn deze begrippen vooral verbonden aan de oproep aan de 
Joden EN de Heidenen om samen te gaan ‘om in Zichzelf de twee te maken 
tot één nieuwe mens (de gemeente) zo vrede makend’ tussen deze twee 
ver verwijderde volken (Efeziërs 2:15)2 Deze begrippen horen helemaal niet 
gekoppeld te worden aan een denkbeeldig Calvinistisch idee, dat God 
onvoorwaardelijk vóór de Schepping bepaalde individuen verkoos tot 
eeuwig behoud en de rest van de mensheid bestemde tot eeuwige 
verdoemenis.  
  
De twee hoofdstukken in de Bijbel die het bolwerk vormden van de 
Calvinistische leer der predestinatie zijn Efeziërs 1 en Romeinen 9. Helaas 
worden deze hoofdstukken vaak buiten het verband van hun directe context 
gelezen. Hoofdstuk 1 van Efeziërs geeft geen enkele geloofwaardigheid aan 
de Calvinistische leer van predestinatie, mits men dit leest in de context van 
vooral de hoofdstukken 2 en 3. En zo stort het Calvinisme ook ineen als 
Romeinen 9 binnen de context van de hele brief gelezen wordt, met name 
de hoofdstukken 10-11. Het doel van dit boek is om het Calvinisme 
tegemoet te treden binnen haar sterkste bolwerk, en haar muren voorgoed 
neer te halen. Want als deze hoofdstukken niet alleen worden bestudeerd in 
hun relatie met de andere al genoemde hoofdstukken, maar ook binnen de 
historische context van het Joods-Heidense conflict, blijft er geen spoor van 
het Calvinistische bolwerk meer achter.   
 
Om het begrip ‘predestinatie’ juist te begrijpen, moeten we haar begrijpen 
in de historische context waarin Paulus zijn brieven schreef, en ook binnen 
Gods oorspronkelijke bedoeling met de Schepping. Laten we allereerst Gods 
uiteindelijke bedoeling met het scheppen van de mens beschouwen, om 

                                       
2 Efeziërs 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus om goede werken te 
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Jood en heiden één 
in Christus 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die 
onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met 
de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van 
Israël en vreemdelingen  wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was 
zonder God in de wereld.  13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door 
het bloed van Christus dichtbij gekomen.  14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt 
heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap 
in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat 
Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,  16 en 
opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap gedood heeft.  17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd 
aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.  18 Want door Hem hebben wij beiden door 
één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers van de heiligen en  huisgenoten van God, 20 gebouwd  op het fundament 
van de apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21   en op Wie het 
hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u 
mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.  
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Paulus gebruik van de term te begrijpen zoals het Gods strategie in de 
menselijke geschiedenis heeft bepaald.  
 

Gods Doel 
 
God schiep de mens naar Zijn eigen beeld, dat wil zeggen, dat de mens, net 
als Zijn schepper een bewust en rationeel wezen is, met het vermogen om 
morele keuzes te maken. Ook al verlangde God naar heilige en liefdevolle 
wezens, kon Hij toch geen wezens maken die automatisch deugdzaam 
waren, omdat deugdzaamheid naar haar wezenlijke aard een kwestie is van 
persoonlijke keuze. Daarom was het voor God onmogelijk om Adam te 
scheppen als een moreel goed wezen. Adam werd geschapen in een staat 
van onschuld, met de mogelijkheid om goed of kwaad te worden.  
 
God schiep de mens voor Zijn eigen behagen. (Openbaring 4:113). God is 
een scheppend wezen en scheppende wezens verlangen ernaar voort te 
brengen. Kunstenaars schilderen graag, schrijvers schrijven graag, 
architekten bouwen graag. En wat kan er creatiever zijn dan dat de 
Schepper wezens maakt naar Zijn eigen beeld? Niet alleen maar wezens 
met God soortige kenmerken zoals intelligentie, wil, verbeelding, geheugen, 
emoties en dergelijke, maar wezens die gelijkvormig zouden zijn aan het 
karakter van Zijn Zoon. (Romeinen 8:29). Het eerste werd binnen een dag 
gerealiseerd, maar het laatste kost God een leven lang om te 
vewezenlijken, en dan nog, is alleen mogelijk met medewerking van de 
mens. Een groep mensen tot stand brengen die God verheerlijkt door het 
beeld van Zijn heilig karakter te weerspiegelen is een opdracht waar God al 
eeuwenlang mee bezig is. .  
 
God heeft de mens niet alleen maar geschapen om Zijn scheppende kracht 
uit te oefenen. Hij schiep de mens omdat pure liefde verlangt naar een 
voorwerp van liefde. Net zoals een liefhebbende man en vrouw verlangen 
naar kinderen met wie ze hun liefde kunnen delen, zo verlangde God naar 
kinderen met wie Hij een Vader-Zoon relatie kon hebben.  
 
En net als iedere liefhebbende Vader, verlangde God ernaar dat Zijn 
kinderen Hem zouden liefhebben en eren. God kon Adam niet dwingen Hem 
lief te hebben, omdat liefde een keuze is. Maar God kon Adam door Zijn 
voorbeeld onderwijzen en beïnvloeden om in liefde te wandelen. Gods 
bedoeling was om een heilig gezin te hebben waar Hij een liefdevolle relatie 
mee kon hebben. Om dit doel te verwezenlijken moest God twee factoren 
toestaan, die Zijn wil konden teniet doen. Ten eerste de vrijheid van de 
mens om goed of kwaad te kiezen en ten tweede de subtiele macht van het 
kwaad, vertegenwoordigd door de slang (Satan).  
 
Adam en Eva hadden vanaf het begin een natuurlijke liefde voro God, die 
door de tijd heen, naarmate ze hun vrijheid beoefenden, zich kon 
ontwikkelen tot een deugdzame en gehoorzame liefde. Maar Gods plan voor 
Zijn eerste gezin werd gedwarsboomd toen zij hun vrijheid misbruikten.  
Eva bezweek voor de verleidingen van de slang en Adam volgde zijn vrouw 
maar al te snel in de rebellie. Helaas werd het voor God noodzakelijk om 
                                       
3 In de King James = plezier, behagen, in de NL vertalingen ‘om Zijn wil’ of ‘naar Zijn wil’ Beide 
vertalingen zijn mogelijk volgens Strong’s concordantie.  
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Adam en Eva uit de Hof van Eden te verdrijven. Als gevolg van hun 
verraderlijke handeling trok God zich terug uit de directe tegenwoordigheid 
van de mens en God begon te werken door bemiddelaars. – engelen, 
aartsvaders, priesters en profeten, om de mens weer terug te leiden naar 
Zijn intieme gemeenschap en het zoonschap.  
 
Ondanks de val bleef God vastberaden van plan om een volk te verkrijgen 
met een puur hart, dat Hem zou dienen. In de generaties na Adam ‘trekken 
de ogen van de HEERE over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan 
hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 Kronieken 16:9 HSV) Het 
doel van de Vader is nog steeds om de mens terug te winnen om zich te 
schikken naar Zijn goede, volmaakte en liefdevolle wil. En Hij is 
voortdurend op zoek naar mensen die Hij kan gebruiken om Zijn goede 
bedoeling te verwezenlijken.  
 
De Bijbel geeft alleen maar het verslag van enkele mensen die God in Zijn 
zoektocht vond, in de vroegste geschiedenis, die een puur hart hadden en 
ijverig hun Maker zochten. Er waren er hopelijk meer, maar de Schrift 
noemt er maar enkelen die begrepen ‘dat de rechtvaardigen uit geloof 
zouden leven.’ (Habakuk 2:4). Door geloof verkreeg Abel het getuigenis dat 
hij rechtvaardig was, door een bloed offer te brengen. Door geloof wandelde 
Henoch met God en behaagde Hem. Door geloof bouwde Nocah een ark om 
zijn gezin te redden, waardoor hij de toenmalige wereld veroordeelde en zo 
ook erfgenaam werd van de gerechtigheid die is uit geloof. God vond in Zijn 
zoektocht deze weinige deugdzame mensen die inzagen dat ‘het zonder 
geloof onmogelijk is Hem te behagen. ‘want hij die tot God komt, moet 
geloven dat Hij is, en dat Hij een beloner is van hen die Hem ijverig 
zoeken.’ (Hebreeën 11:6) Deze mensen waren Gods uitverkorenen. We 
hebben geen enkel bewijs dat God deze mensen al vóór de schepping had 
gekozen, maar Hij koos hen in hun tijd, omdat ze Hem behaagden met hun 
zuivere harten en een gehoorzaam geloof.  
 

Wie zijn uitverkoren? 
 
Wij begrijpen nu dus dat God een doel, een plan had voorbestemd, namelijk 
om een volk te hebben, maar Hij heeft niet vóór de Schepping of zelfs ná de 
val voorbestemd welke individuen deel uit zouden maken van Zijn gezin. 
Direct verbonden met de Bijbelse leer van voorbestemming is de leer van 
uitverkiezing, beiden zijn twee van de meest verkeerd begrepen leringen 
van de Bijbel. Uitverkiezing is nooit geweest ‘Gods keuze om 
onvoorwaardelijk eeuwig leven te schenken aan bepaalde groepen of 
individuen.’ Uitverkiezing is nauw verwant aan het woord ‘voorkennis’. Het 
Griekse woord voor ‘kennen’ is ‘ginosko’ wat volgens Vine’s Dictionary ‘een 
relatie aangeeft tussen de persoon die kent en het voorwerp dat gekend 
wordt en houdt dus het bestaan van een relatie in.’ ‘Voor’ betekent gewoon 
‘voor’  dus, ‘voorkennis’ betekent iets weten voordat het plaatsvindt. God 
heeft altijd geweten dat Hij een volk zou hebben, maar Hij wist niet van te 
voren welke individuen zouden reageren op Zijn universele roeping.  
 
Het woord ‘verkiezing’ zelf komt van het Griekse Woord ‘eklegomai’ wat 
letterlijk betekent: ‘Iets voor zichzelf uitkiezen’. De Bijbe gebruikt woorden 
zoals ‘kiezen, voorbestemmen, van te voren bestemmen, voorkennis, 
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bepalen en roepen om aan te geven dat God een speciale relatie is 
aangegaan met groepen en/of individuen door wie Hij heeft besloten om 
Zijn doelen te verwezenlijken.  
 
De leer van de ‘uitverkiezing’ is geworteld in de openbaring dat van alle 
volken van de aarde, God heeft gekozen om Zichzelf op een speciale, 
unieke manier te openbaren aan één volk in het bijzonder: de Joden. Deze 
gedachte schreeuwt gewoon van alle pagina’s van de Bijbel, vanaf het 
eerste bewustzijn van Israel als het volk van God, door alle Psalmen en 
Profeten heen. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn 
verordeningen en Zijn bepalingen. 20 Zo  heeft Hij voor geen enkel ander 
volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet. (Psalm 147:19-20 HSV) 
Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog 
verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal 
zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen. (Jesaja 14:1 
HSV)  
 
Abraham was Gods man om het uitverkoren volk te leiden. God beloofde 
zijn afstammelingen en alle volken op aarde door Hem te zegenen. 1 Toen 
Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en 
zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige!  Wandel voor Mijn aangezicht en 
wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u,  en u uitermate 
talrijk maken. (Genesis 17:1-2 HSV). God stelde de besnijdenis in als een 
teken van de zekerheid en de eeuwigheid van dit verbond. Abraham 
reageerde op Zijn roeping met gehoorzaamheid en in geloof.  
 
God riep Abraham zodat hij een volk zou voortbrengen en door dat speciale 
bijzondere volk, nog een ander volk, van nog grotere betekenis. Abrahams 
uitverkiezing was omwille van Israel, Israëls uitverkiezing was omwille van 
de hele mensheid. De keuze van de een was ten goed voor de velen en de 
velen zullen komen uit iedere stam en taal en volk en natie. (Openbaring 
5:9, 7:9 Galaten 3:26-29). Het is niet zo dat God de ene uitkoos en de 
anderen verwierp, maar Hij verkoos de een, zodat alle andere verkozen 
konden worden. 
 
Binnen de verbondsgemeenschap van Israel koos of selecteerde God 
bepaalde individuen om specifieke taken te verrichten, inclusief de 
aarstvaders, de profeten, de koningen, en de priesters. Om ‘gekozen’ of 
‘uitverkoren’ genoemd te worden, om Gods voortgaande doel te dienen is 
van zichzelf geen ‘predestinatie’ tot eeuwig behoud. Net zomin als het ooit 
bedoeld was als voorwendsel om arrogant of verwaand te zijn, maar een 
mogelijkheid om te dienen. ‘Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, 
……. tot een licht voor de heidenvolken, (Jesaja 42:6 HSV) Israel had de 
neiging om zich voor te laten staan vanwege Gods genadige gunst, door 
aan te nemen, bijvoorbeeld omdat de Heer de tempel in Jeruzalem had 
geplaatst, zij vrijgesteld waren van oordeel. Steeds weer en weer hadden 
de profeten geprobeerd hen van dit valse idee van veiligheid af te brengen, 
door hen te wijzen op de ware betekenis van het verbond en hun missie 
onder de heidenen. (Jeremia 7:1-14, Amos 3:2, Jona) Maar zij weigerden te 
luisteren.  
 
God vernieuwde Zijn verbond door Mozes te verkiezen om Israel naar 
Kanaän te leiden. En zoals Hij met Abraham gedaan had, maakt God Mozes 
duidelijk dat zijn verbond afhankelijk was van gehoorzaamheid. ‘Nu dan, als 
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u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt,  dan 
zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want  heel de aarde is 
van Mij. (Exodus 19:5 HSV) 
 
De hele aarde is van God! God heeft altijd al de ‘wereld zo liefgehad!’ De 
Heer was vooral bewogen om die ene natie, vanwege de vele, om alle 
mensen overal te bereiken. De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt 
wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom. 
(Psalm 146:9) Een vreemdeling was iemand die niet tot de Joodse natie 
behoorde. ‘De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. 14 
Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de 
aarde. 15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden. (Psalm 33:13-15 
HSV) Er kunnen nog vele andere verzen genoemd worden om Gods 
bewogenheid en goedheid voor alle volken aan te tonen, maar Hij had een 
speciale en buitengewone voorziening voor de natie Israël, opdat zij een 
licht voor de wereld zouden zijn.  
 
In het geval van Israël zien we dat iedere generatie hopeloos faalde om 
Gods wet te houden en een liefdevolle relatie met Hem aan te gaan, zodat 
God uiteindelijk de Joden oordeelde en door de naties van de wereld 
verspreidde.  
 

De angstaanjagende bepaling.  
 
Dit onderwerp van predestinatie en uitverkiezing is totaal verminkt door het 
theologische systeem dat Calvinisme wordt genoemd. Deze denkwijze heeft 
de fout gemaakt om aan te nemen dat omdat Gods algehele doel en 
voorbestemming vóór de schepping was om een gezin te hebben in 
overeenstemming met Zijn karakter, dat daarom alles al voorbestemd was. 
Ze dwaalt ook door er van uit te gaan dat omdat het erop lijkt dat God in 
extreme omstandigheden de wil van de mens bedwingt en mensen bijna 
dwingt om te handelen, dat God daarom de oorzaak is van alle 
gebeurtenissen, of dat Hij alles wat in de geschiedenis gebeurt van te voren 
heeft bepaald. Ze zit ook fout in het leren dat omdat God bepaalde dingen 
van te voren weet, die Hij van plan is uit te voeren, dat Hij daarom de hele 
toekomst van te voren weet.  
 
Maar het feit is, dat God de morele keuzen van de mens niet in absolute zin 
van te voren kan weten. Omdat deze keuzes nog niet bestaan. God weet 
alles wat weetbaar is (alwetendheid mits juist begrepen) maar omdat de 
toekomst nog niet bestaat, is deze niet onbeperkt al weetbaar, behalve in 
die zin dat God haar in Zijn wijsheid kan voorspellen, op basis van Zijn 
bedoelingen en Zijn volkomen kennis van de mens zijn gedrag in het 
verleden en in het heden.  
 
Johannes Calvijns (1509-1564) ‘Instituties van het Christelijk geloof’ werd 
voor het eerst gepubliceerd in 1537 en onderging later verschillende 
herzieningen en uitbreidingen, tot aan haar definitieve uitgave in 1559. De 
leer van de predestinatie zoals uiteengezet in de Instituties van Calvijn werd 
ook geleerd door Maarten Luther en een millenium eerder door Augustinus. 
Maar door de wijde verspreiding en aanvaarding van de ‘Instituties’ wordt 
de ‘predestinatie leer’ meer gekoppeld aan Johannes Calvijn dan aan enige 
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van zijn voorgangers, of van wie van zijn navolgers dan ook, in wat bekend 
werd als de ‘Gereformeerde Theologie’.  
 
Dus laten we deze man zelf aan het woord over deze vreemde leer die zo’n 
enorme impact heeft gehad op het Christendom in het bijzonder en op het 
westen in het algemeen.  
 
‘De predestinatie waardoor God sommigen aanneemt in de hoop ten leven 
en anderen afwijst tot de eeuwige dood, kan geen mens die vrome 
overwegingen heeft ontkennen, maar wordt zeer betwist, vooral door 
diegenen (de Arminianen) die de voorkennis tot haar oorsprong maken. Wij 
kennen inderdaad zowel voorkennis als predestinatie toe aan God, maar wij 
stellen dat het absurd is om de laatste ondergeschikt te maken aan de 
eerste. Met predestinatie bedoelen wij het eeuwige besluit van God, waarin 
Hij in zichzelf besloten heeft wat Hij wilde dat er zou gebeuren met ieder 
mens. Niet iedereen is onder dezelfde voorwaarden geschapen, maar 
sommigen zijn voorbestemd tot eeuwig leven, anderen tot eeuwige 
verdoemenis, en in overeenstemming daarmee is eenieder geschapen voor 
het ene of voor het andere doel, en zo zeggen we dat ze zijn 
gepredestineerd tot leven of tot dood. (Boek III, Hfd. 21, paragraaf 5).  
 
‘Ook al is het duidelijk genoeg dat God, in Zijn geheime raadsbesluit 
verkiest wij Hij wil, terwijl Hij anderen verwerpt, is Zijn genadige 
uitverkiezing slechts gedeeltelijk uitgelegd, totdat we komen tot de kwestie 
van enkele individuen, die God niet alleen behoud aanbiedt, maar aan hen 
toewijst, zodat ze zekerheid van het resultaat vaststaat, niet betwijfelt of 
uitgesteld, … Wij zeggen dan, dat de Schrift dit zozeer aantoont, dat God in 
Zijn eeuwige en onveranderlijke besluit voor eens en altijd besloten heeft 
wie het Hem behaagde om op een dag toe te laten tot behoud en wie aan 
de andere kant, het Hem behaagde om te verdoemen tot vernietiging. Wij 
houden vast aan deze raad, met betrekking tot de uitverkorenen, dat deze 
is gebaseerd op Zijn vrije genade, zonder enig acht te slaan op menselijke 
waarde, terwijl degenen die Hij tot vernietiging veroordeelt, uitgesloten zijn 
van de toegang tot het leven, door een rechtvaardig en feilloos, maar 
tegelijkertijd onbegrijpelijk oordeel.’ (III, 21,7)  
 
Vele betwisten alle standpunten die wij uiteengezet hebben, vooral die van 
de genadige uitverkiezing der gelovigen, die echter niet ontkracht kunnen 
worden. Want zij (de Arminianen) stellen zich meestal voor dat God 
onderscheid maakt tussen mensen op basis van de verdiensten die Hij 
voorziet die ieder individu zal hebben, en de aanneming als zonen geeft aan 
diegenen waarvan Hij tevoren weet dat zij Zijn genade niet onwaardig 
zullen zijn, en hen tot vernietiging verdoemt van wie Hij voorziet dat zij 
geneigd zullen zijn tot misdaden en boosheid. Door zo de voorkennis er als 
een sluier tussen te werpen, verduisteren zijn niet alleen de uitverkiezing, 
maar beweren ook haar een andere oorsprong te geven.’ (III, 22,1)  
 
‘Het besluit, dat geef ik toe, is vreeswekkend, maar toch is het onmogelijk 
te ontkennen dat God van te voren wist wat het einde van de mens was, 
vóórdat Hij hem schiep, en te voren wist, omdat Hij dat zo had bepaald in 
Zijn besluit… Net zomin hoort het absurd te lijken als ik zeg dat God niet 
alleen de val van de eerste mens voorzag, en in hem de teloorgang van zijn 
nageslacht, maar dat Hij dat ook tot Zijn behagen zo bepaald had. Want 
zoals het tot Zijn wijsheid behoort om alle toekomstige dingen te voorzien, 
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zo behoort het ook tot Zijn almacht om ze allen te besturen en te regeren 
door Zijn hand.’ III, 23,7  
 
‘Wij kunnen geen enkele reden towijzen voor het verlenen van Zijn genade 
aan Zijn volk, dan uitsluitend dat dit Hem behaagt. Noch kunnen wij geen 
andere reden toekennen voor Zijn verwerping van anderen, dan Zijn wil. Als 
er staat dat God genade betoont, of verhard wie Hij wil, dan wordt de mens 
er aan herinnerd geen enkele andere reden te zoeken dat Zijn wil.’ III, 22, 
11  
 
‘Hier keren zij (de Arminianen) terug tot het onderscheid tussen wil en 
toelating, met als doel om aan te tonen dat de bozen alleen teloor gaan 
door Zijn toelating, maar niet naar de wil van God. Maar waarom zeggen wij 
dat Hij toelaat? Niet anders dan omdat Hij dat wil? Noch is er inderdaad 
enige waarschijnlijkheid in het ding zelf, namelijk dat de mens de dood over 
zichzelf bracht, alleen maar door toelating, en niet op bevel van God, alsof 
God niet had besloten wat Hij wilde dat het belangrijkste van al zijn 
schepselen zou zijn. Ik zal daarom niet aarzelen om gewoon samen met 
Augustinus te belijden dat de wil van God noodzakelijk is, en dat daarom 
alles wat er is noodzakelijk moet zijn wat Hij gewild heeft. Net zoals zeker 
die dingen zullen gebeuren die Hij heeft voorzien. De eerste mens viel 
omdat de Heer het geschikt achtte dat hij dat deed. Waarom Hij dat 
geschikt achtte weten wij niet. Het is echter zeker dat het rechtvaardig was, 
omdat Hij zag dat Zijn eigen heerlijkheid daardoor getoond zou worden.’ 
(III, 23,8)  
 
‘Velen die verklaren de Godheid te willen verdedigen tegen de aantijging 
van een kwaadaardige wil, geven de leer van de uitverkiezing toe, maar 
ontkennen dat iemand verdorven is. Dat doen ze onwetend en kinderlijk, 
omdat er geen uitverkiezing kan bestaan zonder verdorvenheid. Van God 
wordt gezet dat Hij diegenen apart zet die Hij aanneemt ter behoud. Het 
zou zeer absurd zijn om te zeggen dat Hij anderen per ongeluk toelaat, of 
dat zij door hun ijver en inzet verwerven wat uitverkiezing aan slechts 
enkele anderen toedeelt. Diegenen, daarom aan wie God voorbijgaat, die 
verderft Hij, en om geen andere reden dan dat het Hem behaagt om hen uit 
te sluiten van de erfenis die Hij heeft voorbeschikt voor Zijn kinderen.’ 
(III,23,1)   
 
‘Daar de loop van alle dingen in de hand van God zijn, omdat aan Hem de 
beschikking behoort over leven en dood, worden er individuen geboren, die 
vanaf de moederschoot gedoemd zijn tot een zekere dood, en Hem zullen 
verheerlijken door hun vernietiging. Als iemand toegeeft dat er geen 
noodzaak op hen gelegd is, door de voorzieningheid van God, maar dat ze 
door Hem in die toestand zijn geschapen, omdat Hij hun toekomstige 
verdorvenheid zag, dan zegt hij wel iets, maar zegt gewoon niet genoeg. 
Omdat Hij voorzag de dingen die zouden gaan gebeuren, eenvoudig weg 
omdat Hij had bepaald dat zij zouden gebeuren, is het zinloos om te 
argumenteren over voorkennis, omdat het duidelijk is dat alle 
gebeurtenissen plaatsvinden door Zijn soevereine beschikking.’  (III,23,6)  
 
‘Net zoals de Heer door de effectiviteit van Zijn roeping de redding bewerkt 
voor Zijn uitverkorenen die Hij door Zijn eeuwige raad voor hen bestemd 
had, net zo heeft Hij oordelen tegen de verdorvenen, waardoor Hij Zijn 
besluit aangaande hen uitvoert. Diegenen, daarom, die Hij heeft geschapen 
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tot schande gedurende het leven en vernietiging bij hun dood, opdat zij 
vaten van toorn en voorbeelden van Zijn gestrengheid zijn, door hen tot 
hun verdoemenis te brengen, ontzegt Hij in de tijd de mogelijkheid om Zijn 
werken te horen, en andere momenten door de prediking daarvan verblind 
Hij en maakt hen nog meer afgestompt.’ III, 24, 12 
 
‘Schepselen worden zo geregeerd door de geheime raad van God, dat er 
niets gebeurd dan alleen wat Hij bewust en gewild bepaald heeft.’ I, 16,3 
 
‘Wij handhaven dat, door Zijn voorziening, niet alleen de hemel en de aarde 
en zielloze schepselen, maar ook de overwegingen en de wil van de mensen 
zo bestuurd worden, dat ze precies de loop volgen die Hij heeft bestemd.’ I, 
16,8  
 
‘Ik stel des te meer vast, dat dieven en moordenaars en andere 
boosdoeners, instrumenten zijn van de goddelijke voorzienigheid, en 
gebruikt worden door de Heer zelf om de oordelen uit te voeren die Hij 
heeft besloten aan te brengen.’ I, 17,5  
 
‘De duivel en zijn hele gevolg van goddelozen, blijven in alle richtingen vast 
in de hand van God, als met een breidel, zodat ze noch enig kwaad kunnen 
bedenken of plannen wat ze verzonnen hebben, noch in hoeverre zij het 
bedacht hebben, ook maar een vinger kunnen bewegen om uit te voeren, 
tenzij in zoverre als Hij het toelaat, nee, tenzij in zoverre dat Hij het gebied. 
Dat zij niet alleen gebonden zijn door Zijn boeien, maar zelfs gedwongen 
om Hem ten dienste te zijn – als wanneer de goddelozen al deze dingen 
bedenken, zij ruime bronnen van vertroosting hebben.’ I,17,11 
 
Augustus Toplady, een 18e eeuwse Anglicaanse priester zei in zijn populaire 
traktaat ‘De leer van Absolute Predestinatie Verklaard en Verzekerd’: ‘De 
gevolgtrekking van dit alles is deze: waarschijnlijk zijn 1 op de twintig van 
alle ensen uitverkoren; 19 van de 20 zijn verdorven. De uitverkorenen 
zullen gered worden, wat ze ook maar doen: de verdorvenen zullen 
verdoemd worden, wat ze ook maar doen. Lezer, geloof dit, of wees 
verdoemd.’ Toplady’s mening is dat het verwerpen van Calvijns visie op 
predestinatie een zeker bewijs is, dat men verdoemd is, is wellicht te heftig 
voor de meer gematigde Calvinisten, maar zelfs Calvijn zelf stelde dat 
alleen de ongelovigen het zouden wagen zijn leer te verwerpen. Verwerpt 
iemand het geloof door het Calvinisme te ontkennen? Dit boek zal antwoord 
geven op die vraag.  
 

Verheerlijkt het Calvinisme echt God?  
 
De Calvinistische leert maat van God een tyrannieke, despotische, 
ondoorgrondelijke, willekeurige, grillige en starre God. Iemand die niet 
voornamelijk uit liefde bewogen wordt, maar alleen maar door ‘het 
welbehagen van Zijn wil.’ Zeer zeker kan iemand een dergelijk wezen 
vrezen, maar hoe kan ook maar iemand aangetrokken worden tot zulk een 
weerzinwekkende God? Die de meerderheid van het menselijk ras wil 
verdoemen, alleen maar ‘om zijn welbehagen?’ Onafhankelijk van enig goed 
of kwaad dat deze zielige schepselen hebben gedaan? Deze God is niet goed 
en welwillend, maar wreed en kwaadaardig.   
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De God van de Bijbel wordt voorgesteld als de Morele Heerser, met 
welwilendheid tegenover allen en geen enkele kwade bedoeling tegen wie 
dan ook, die Zijn eigen Zoon heeft geofferd om een manier aan te bieden 
waarin Hij wijs en rechtvaardig vergeving en genade aan iedereen kan 
aanbieden, terwijl Hij tegelijkertijd Zijn heilige wet overeind houdt, en 
voldoet aan de eisen van alle gerechtigheid. Waar is de genade of de 
bewogenheid in het Calvinistische systeem? De God van dat systeem koos 
niet om uit te verkiezen of te verderven omdat de mensen ellendig of kwaad 
waren, deugdzaam of vol berouw, maar alleen maar omdat het Hem 
behaagde om sommigen te reden en anderen te verdoemen.  
 
Hoe kwamen de verdorvenen tot hun elledingde doemwaardige toestand? 
Door het besluit van God! Hij plaatste hen allen in de gevolgen van de val, 
zodat Hij de mogelijkheid zou hebben om Zijn genade te betonen, door 
sommigen te redden en Zijn gerechtigheid te verheerlijken door anderen te 
verdoemen! Hij maakte hen tot zondaren, zodat Hij een aanleiding had om 
hen tot in alle eeuwigheid te martelen, om zo Zijn soevereine gerechtigheid 
te verheerlijken!  
 
Het Calvinisme maakt God tot de bron van zonde. Hij koos ervoor dat het 
zou bestaan toen het nog niet bestond. Hij wordt zo het meest onheilige 
wezen in het hele universum – de oorzaak en de bron van alle 
boosaardigheid en ellende. Adam viel niet, hij werd geduwd! Hij was niet 
misleid door de duivel, maar door de pestkop God van het Calvinisme.  
 
De zondaar wordt verdoemd, niet door een gebrek van zijn kant. Hij wordt 
schuldig gehouden aan de zonde van Adam, duizenden jaren voordat hij 
geboren wordt. Zijn kinderen verdoemd? Jazeker, als zij verdorven zijn.  
 
Er is niets dat de uitverkorene kan doen om zijn ziel in gevaar te brengen. 
Waarom zou je de uitverkorenen aansporen als er geen enkel risico is voor 
de uitverkorenen? Als er van wordt uitgegaan dat waarschuwingen bedoeld 
zijn om plichtsbesef te stimuleren, dan is het een misleiding om te proberen 
de uitverkorenen op te roepen om de vruchten van de Geest te vertonen.  
 
God handelt met mensen op basis van hun karakter en hun gedrag, maar 
het Calvinistisch systeem sluit een dergelijke gedachte volkomen uit. Het 
Calvinisme haalt iedere morele kwaliteit weg uit mensen hun handelingen 
en hun wil, en maakt de mens volkomen onbekwaam tot enig kwaad of 
deugd. Het vernietigt de verantwoordelijkheid van de mens volkomen.  
 
Goede mensen staan op tegen tyrannie, tegen willekeurige regering, 
heerschappij boven iedere wet. Als iemand in een positie van gezag zou 
handelen zoals de God van het Calvinisme, zou hij door iedereen 
veroordeeld en verworpen worden. Alles at ons geweten vertelt dat goed en 
juist is, wordt door de God van het Calvinisme geschonden. Ze noemen het 
kwade goed, en het goede kwaad. Het schendt alle beschaafde regels 
omtrent gedrag, wet en rechtvaardigheid.  
 
Als het waar is, dan zou op de dag des oordeels het geweten en de 
intelligentie van het universum aan de kant van de veroordeelden staan. De 
hel zou gewoon en schuilplaats zijn voor zulke wezens. Ze zou een 
opluchting en bevrijding zijn van de diepere kwellingen van Zijn gehate en 
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gevreesde relaties. Dit systeem stelt de duivel in een beter daglicht dan 
God. Nu begrijpen we tenminste waarom hij in opstand kwam. Wat is er 
erger? De hemel of de hel?  
 
Hij gebiedt het ene ding, maar beschikt precies het tegenovergestelde. Hij 
zegt: ‘Ik heb geen behagen in de dood van de zondaar’ terwijl ze in wezen 
sterven om Zijn welbehagen. Hij roept de mens op zich te bekeren, maar 
dwingt hem in wezen tot zonde en tot ondergang. Stel je voor dat de 
zondaar Zijn geboden kon gehoorzamen terwijl dat niet beschikt is, dan zou 
hij verdoed worden omdat hij Zijn wil schendt. God heeft ons bewust 
gemaakt dat we ons anders moeten gedragen dan we doen, maar Hij weet 
dat we dat niet kunnen, omdat Hij besloten heeft dat we dat niet zullen. 
Wat een hypokrisie, bedrog! Als het waar zou zijn, is het geen wonder dat 
mensen atheist worden.  
 
Deze opzet promoot roekeloosheid en onverschilligheid ten opzicht van 
deugdzaamheid. Waarom zou een zondaar kiezen om te veranderen als hij 
weet dat hij dat toch niet kan? Waarom zou hij berouw hebben van zijn 
gedrag als hij weet dat het onvermijdelijk is? Waarom zou hij proberen zijn 
toekomst te veranderen als die toch vaststaat? Waarom nog bidden?  
 
Verdorven mensen worden opgeroepen om terug te keren tot God, maar ze 
kunnen niet aan die oproep beantwoorden, en toch wordt hun verdoemenis 
iedere keer als ze niet gehoorzamenen nog erger. Zou satan zelf een nog 
gruwelijker systeem kunnen verzinnen? Iedere oproep tot genade wordt zo 
gebracht dat het onvermijdelijk het arme ellendige slachtoffer nog dieper 
doet zinken in de onblusbare vlammen van eeuwige verdoemenins.  
 
We zouden de duivel kunnen vragen: ‘Gij dwaas, waarom brult u nog 
langer? Uw in hinderlaag liggen om zielen is net zo zinloos en nutteloos als 
onze prediking. God doet al het werk voor u, Hij sleept de verdorvenen naar 
de hel.’   
 
Niemand kan ontsnappen aan de weg naar de hel. De mond des Heren 
heeeft het al gesproken. Het bevel is uitgegaan, wie kan het keren? 
Waarom zou er zelfs een dag des oordeels zijn? God handelt 
onweerstaanbaar met de uitverkorenen en satan met de verdorvenen. Het 
is zowel voor de een als voor de ander onmogelijk anders te handelen dan 
zoals ze doen, of ze kunnen er niets aan doen omdat ze zijn zoals ze zijn. 
De mens handelt totaal niet in dit systeem. Er wordt met hem gehandeld.  
 
Het Calvinisme beweert dat God goed is voor de verdorvenen in de wereld 
door hen algemene genade te geven, maar in feite is God de os aan het 
vetmesten voor de slacht. De geboorte van de mens was een vloek. Het zou 
beter geweest zijn voor de mens om niet geboren te worden. Wat het 
Calvinime algemene of gewone genade noemt, kan beter verdoemende 
genade genoemd worden.  
 
De Calvinisten beschuldigen hen die het niet met hen eens zijn ervan dat ze 
God van Zijn glorie beroven. Maar welke glorie is er te vinden in dit 
systeem, als de wil van de mens niet in staat is God te weerstaan? Maar 
zowel de Bijbel als de menselijke ervaring bevestigen dat de mens Gods wil 
kan weerstaan, maar dat God bij sommigen in staat is de weerstand te 
overwinnen. Dat geeft glorie aan God!  
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Hoe openbaart het Calvinisme de heerlijke kenmerken van God? Zijn 
gerechtigheid, genade, wijsheid en liefde? Hoe verheerlijkt het Gods 
wijsheid om een schepsel te maken en hem dan alleen maar zo te 
behandelen dat Hij zijn verdoemenis zeker maakt? Waar is de liefde, de 
genade? Waarom zou Hij alleen genade hebben voor de uitverkorenen? 
Waarom niet allen redden? Waarom zou Hij de verdorvenen vernietigd 
willen zien? Het Calvinisme kent maar één antwoord: ‘Omdat Hij dat wil’.  
 
Calvinisten verzekeren ons dat hun systeem mensen vernedert en God 
verhoogd. Maar zijn Calvinisten werkelijk nederiger dan andere mensen? De 
waarheid is, dat geen enkele mening mensen vernedert, het is de liefde van 
God die mensen nederig maakt. God wordt ook niet verheerlijkt door de 
mening van mensen. God wordt verheerlijkt door het openbaar maken van 
Zijn morele karakter in Zijn kinderen. Hij wordt verheerlijkt door onze 
gerechtigheid. Het idee van jaloersheid van de Calvinisten is dat als we ook 
maar iets goed doen, God jaloers wordt.  
 
Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat 
de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen 
op zijn rijkdom. 24 Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat 
hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, 
recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, 
spreekt de HEERE. (Jeremia 9:23-24 HSV) 
 

Zowel de Calvinisten als de Arminianen hebben het fout 
 
Arminianen geloven in een voorwaardelijke in plaats van een absolute 
uitverkiezing. Het centrale punt in het meningsverschil over predestinatie 
tussen Calvinsten en Arminianen draait om deze vraag: Zijn de 
beschikkingen waardoor bepaalde individuen uitverkoren worden tot eeuwig 
leven en anderen tot eeuwige verdoemenis afhankelijk of onafhankelijk van 
het menselijk gedrag? Dat wil zeggen, zijn deze beschikkingen gebaseerd 
op Gods voorkennis van het verschillende gebruik dat individuen maken van 
hun morele keuzes of niet?  
 
Alhoewel de Arminianen een vriendelijker en aardiger God presenteren, is 
hun leer onlogisch. Hoe valt absolute voorkennis te rijmen met de vrije wil 
van mensen? Hoe zou God de toekomstige keuzes van mensen kunnen 
weten tenzij ze al vastliggen? Als hun keuzes al vastliggen, dan kan de 
mens niet echt een vrije keuze uitoefenen. De Arminianen hebben het 
kasteel van de Calvinisten honderden jaren bestookt met hun natte kruit 
van voorkennis of voorkennende uitverkiezing. De meeste van hen zijn al 
lang geleden in de slotgracht gevallen en kunnen alleen nog maar 
zwemmen voor hun leven.  
 
De Calvinistische leer van predestinatie besmeurd het karakter van God 
meer. Maar beiden zijden van deze kwestie verkondigen een verkeerd beeld 
van God, dat Hij in een soort existentieel ‘eeuwig nu’ bestaat, waar voor 
Hem verleden, heden en toekomst allemaal hetzelfde zijn, met als gevolg 
een on-Schriftuurlijk idee over Gods aard. En zo raakt God zo ver 
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verwijderd van de realiteit van de mens, dat het heel moeilijk wordt een 
relatie te krijgen met een dergelijk vreemd verafstaand wezen.  
 
Het is een van de grote ironien van de geschiedenis, dat Paulus leer van de 
predestinatie, die bedoeld was om eenheid te brengen in de kerk die 
verscheurde werd door onenigheid tussen Joden en Heidenen, de 
Christenen vanaf de Reformatie in twee elkaar bevechtende kampen heeft 
gesplitst, die zelfs niet eens elkaars behoud willen erkennen. Satan zelf 
moet dit wel bedacht hebben om door het herdefinieren van enkele 
Schriftwoorden Christenen eeuwenlang te verwarren en te verdelen, en het 
getuigenis van de Kerk naar de wereld uit te schakelen.  
 
Het doel van dit boek is om de Calvinistische zienswijze van predestinatie te 
ontmaskeren als het mythische monster dat he is, en om de Arminianen te 
laten zien dat ze geen onlogische en inconsequente bochten hoeven te 
maken om de Bijbelse leer van de vrije wil te verdedigen. Moge mensen uit 
beide kampen hun afgestompte zwaarden neerleggen waarmee ze elkander 
te lijf zijn gegaan. Mogen ze het zwaard van de Geest opnemen, wat het 
Woord van God is en toetreden tot de gemeenschap van het geheimenis 
van Christus, wat Paulus heeft geopenbaard in zijn brieven aan de Efeziërs  
en de Romeinen.  
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Hoofdstuk 1: Het geheim is geopenbaard 
 
En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:  God is 
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan 
de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is 
opgenomen in heerlijkheid. (1 Timotheüs 3:16 HSV) 
 
Geheimenis is in het Nieuwtestamentisch gebruik een geopenbaard geheim. 
Het woord wordt gebruikt om iets aan te duiden dat is verborgen of 
verstopt, leringen die de Joden en de wereld niet begrepen totdat ze 
geopenbaard werden door Christus en Zijn apostelen. Het geheimenis van 
de godsvrucht of de ware godsdienst bestond uit de verschillende 
onderdelen die hier door de apostelen genoemd worden. Bijzonderheden die 
werkelijk nooit in het hart van de mens zouden zijn opgekomen. (1 
Korintiërs 2:9)4 als God ze niet in feite verwezenlijkt had, en ze verkondigt 
had in de prediking van Zijn evangelie, maar die, op deze manier 
gemanifesteerd, als feit te begrijpen zijn voor het meest eenvoudige 
verstand.  
 
De apostelen worden beheerders van de geheimenissen van God genoemd 
(1 Korintiërs 4:1)5 Deze geheimenissen kunnen dus niet betekenen dat het 
feiten waren die hen onbekend waren, omdat aan hen gegeven was om de 
geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. (Matteus 13:11)6 Zij 
kenden niet alleen zelf deze geheimenissen, maar als getrouwe beheerders 
was hun taak ze bekend te maken aan anderen.  
 
Er wordt te vaak een onbijbelse en gevaarlijke betekenis gegeven aan het 
woord ‘geheimenissen’ alsof het betekent: iets dat totaal onbegrijpelijk en 
ondoorgrondelijk is. Maar in de Bijbel wordt het genoemd als iets dat 
geopenbaard wordt, uitgelegd, aangetoond, uitgesproken of dat wat gekend 
of begrepen kan worden.  
 
1 Timoteüs 3:167 is een van de meest onthullende verzen en leerstellige 
uitspraken van de Bijbel. Ze vat de bediening van de Heer samen vanaf Zijn 
menswording tot aan Zijn opstanding. Een bijzonder geheimenis dat in dit 
vers wordt geopenbaard heeft vanaf de apostolische tijd niet meer de 
aandacht gekregen die de Bijbel er aan geeft, namelijk dat ‘Christus’ werd 
gepredikt aan de heidenen en geloofd in de wereld. Met andere woorden, 
dat het evangelie zowel voor de heidenen is, als voor de Joden.  
 
Dit geheimenis in het bijzonder is het overheersende thema van Paulus brief 
aan de Efeziërs: 1 Om deze reden ben ik, Paulus,  de gevangene van 
                                       
4 1 Korintiërs  2: Maar het is zoals geschreven staat:  Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die 
Hem liefhebben. 
5 1 Korintiërs 4: 1 Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk  als dienaren van Christus en 
beheerders van de geheimenissen van God 
6 Matteüs 13: 11 Hij antwoordde en zei tegen hen:  Omdat het u gegeven is de geheimenissen 
van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar  aan hen is het niet gegeven. 
7 1 Timoteüs 3: En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:  God is 
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen,  is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld,  is opgenomen in heerlijkheid. 
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Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt 
van de uitdeling  van de genade van God  die aan mij gegeven is ten 
behoeve van u, 3 dat Hij mij  door openbaring  dit geheimenis 
bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; 4 
waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis 
van Christus), 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de 
mensenkinderen,  zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en 
profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn 
en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte 
in Christus, door het Evangelie, 7 waarvan ik een dienaar geworden ben, 
krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is,  naar de 
werking van Zijn kracht. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze 
genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en allen te 
verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap  aan het 
geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, 
Die alle dingen  geschapen heeft door Jezus Christus, Efeziërs 3:1-9 
 
Voor de Vleeswording was het koninkrijk van God beperkt tot Israël, 
uitgezonderd proselyten uit de heidenen, die opgenomen werden in de natie 
Israël door de besnijdenis en het houden van de hele wet van Mozes, of de 
paar heidenen die gehoorzaam waren binnen het licht van hun geweten.  
 
Maar Jezus kam, het geheimenis van Gid dat verborgen is geweest voor 
zowel de Joden als de Heidenen was geopenbaard, namelijk, dat de 
Heidenen, mensen uit alle naties vrijelijk werden toegelaten tot het 
Koninkrijk op voorwaarde van geloof in Christus. Het ontvouwen van dit 
geheimenis was een rijk en heerlijk voorbeeld van Gods genade, als je let 
op de duisternis, de afgoderij, en de boosaardigheid waarin de heidense 
wereld was weggezonken.  
 
Jezus gaf Zijn discipelen en Paulus in het bijzonder de opdracht om een 
algeheel pardon te verkondigen aan alle naties. Diegenen die zich 
bekeerden en het Evangelie geloofden zouden in het Koninkrijk worden 
opgenomen met alle zegeningen en voorrechten op gelijke wijze als de 
Joden. God bevestigde Zijn aanvaarding van de heidenen door hen te 
vervullen met de Heilige Geest en door wondere onder hen te bewerken.  
 
Ongelovige Joden konden niet aanvaarden dat de heidenen deel konden 
hebben aan Gods Koninkrijk. Zelfs gelovige Joden hadden de grootste 
moeite om de heidenen te aanvaarden zonder dat ze eerst Joden werden 
door zich te onderwerpen aan Joodse rituelen zoals de besnijdenis. De 
scheidslijn tussen Joden en heidenen liep door het hele Romeinse rijk heen 
en was er voor het Rijk. Ook al leefden ze naast elkaar, ze waren van elkaar 
gescheiden door diep gewortelde gevoelens van afkeer en verachting. De 
‘scheidingsmuur van afscheiding’ is generatie na generatie opgebouwd. De 
Joodse interpretatie van hun wet gaf grond aan dit principe en versterkte de 
praktijk van nationale isolatie. Joden konden niet geloven dat hun wet, die 
zo verbonden was met de allergrootse glorie in hun geschiendenis niet voor 
eeuwig zou duren.  
 
De Joodse ceremoniele gebruiken verboden zelfs het samen eten met 
heidenen. Het apart onderscheiden van dieren en voedsel was bedoeld als 
symbool en type, een object les voor het verschil tussen de Joden en 
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andere naties. De heidenen aten ieder soort dier en kruipend wezen. De 
verschillen waartoe de wet van Mozes de Joden dwong op het gebied van 
voedsel waren alleen maar typen van het verschil en de afscheiding die God 
maakte tussen de mensen van het verbond en diegenen zonder verbond. 
Maar de ceremoniele wet, met haar dieet beperkingen, besnijdenis, heilige 
dagen, dieren offers en dergelijke, was bedoeld als middel tot een doel, 
maar werd een doel op zichzelf. De Joodse rituele en riten werden de 
essentie van hun religie.  
 
Toen Jezus tegen de Joden zei: ‘Alzo lief had God de wereld’, was dat een 
totaal revolutionaire gedachten voor het Joodse denken. Jazeker, God had 
Israël lief. Natuurlijk hield God van Zijn uitverkoren volk, de uitverkorenen 
van God. Maar hield God van heidenen? De goddelozen? Geen schijn van 
kans! De trotse Jood erkende zelfs nauwelijks hun mens zijn, en noemde 
hen liever ‘schepselen’. Ook weigerden ze te luisteren als Jezus probeerde 
hen het geheimenis van Gods wil te openbaren met betrekking tot de 
heidenen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; 
ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen  en het zal 
worden één kudde en één Herder. (Johannes 10:16 HSV) 
 
Zelfs de Joden die in Jezus geloofden hadden moeite te aanvaarden dat de 
heidenen deel uitmaakten van Gods plan, toen Jezus Zijn discipelen de 
opdracht gaf om: ‘Ga de hele wereld in en predik het evangelie aan ieder 
schepsel.’ (Markus 16:15-16). ‘Ga daarom en onderwijs alle naties, en doop 
hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, leer hen alles 
te onderhouden wat Ik u geboden heb, en zie, Ik ben altijd met u, zelfs tot 
het einde de wereld. Amen.’ (Matteus 28:19-20) 
 
De Grote Opdracht tot ‘heel de wereld’  ‘ alle naties’, ‘tot het einde der 
wereld.’ En ‘overal’ zijn tegenwoordig gemeengoed in het Evangelische 
Christendom, maar voor de Joden van die tijd was het een totaal 
revolutionaire opdracht. ‘Ga tot de heidenen? De naties? De heidenen?’ 
‘Zeer zeker niet!’ Dacht de Jood.   
 
Het Joodse denken had voorbereid moeten zijn op ‘De Grote Opdracht’. De 
historische allegorie van Jona onderwees al dat God bewogen was om de 
heidenen in Ninivé. Maar de apostelen waren zeer traag, net als Jona om te 
reageren op de opdracht om naar alle naties te gaan. Zelfs na de massale 
bekering van de heidenen, waren vele gelovigen terughoudend om het te 
aanvaarden. Net zoals Jona de bekering van de Niniveieten afkeurde.  
 
Jezus gelijkenissen waren sleutels die het geheimenis van Gods bedoeling 
met de Joden hadden moeten ontsluiten. De gelijkenis van de verloren zoon 
wordt meestal toegepast als een verhaal dat persoonlijke redding illustreert, 
en het kan zeker op die manier worden toegepast. Maar, het is veel 
waarschijnlijker dat Jezus in gedachten had om de reactie van de heidenen 
te contrasteren met de normale reactie van de Joden op het Evangelie. De 
jongere verloren zoon vertegenwoordigt de heidenen die afdwaalden naar 
een ver land en hun rijkdom verkwistten in overdadig leven. Hij komt bij de 
zwijnen terecht, die symbool staan voor de heidense wereld. Maar hij komt 
tot bezinning en keert terug naar zijn vader, die hem van verre zag en naar 
hem toe rent en hem liefdevol weer opneemt in zijn huishouden.  
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Maar de oudere zoon staat voor de Joden, die jaloers zijn, wrokkig en boos 
dat de vader al deze zegeningen van het zoonschap aan zijn afvallige broer 
toekent. Hij klaagt dat hij altijd zijn vader heeft gediend en gehoorzaamd, 
maar dat hij hem nooit het vetgemeste kalf gaf en een feestje met familie 
en vrienden. Hij was net als Israël, ‘die zocht naar de wet der gerechtigheid, 
maar haar nooit verkregen heeft. Waarom? Omdat ze het niet zochten door 
geloof, maar als het ware door werken der wet.’ (Romeinen 9:31-32)8 Zijn 
verontwaardiging is een illustratie van de Joodse boosheid dat de heidenen 
in Gods genade ontvangen werden en hen met hen samen tot mede-
erfgenamen van de Vader maakte.  
 
De Koninkrijk gelijkenissen gaven meer aanwijzingen dat God van plan was 
de heidenen binnen het Koninkrijk te brengen op gelijke voet met de Joden, 
vooral de gelijkenis van de wijngaard. Aan het eind betaalt de eigenaar van 
de wijngaard hetzelfde bedrag aan degenen die in het laatste uur ingehuurd 
zijn als aan diegenen die de hele dag in de wijngaard gewerkt hadden.  
 
Jezus sprak over Zijn gemeente als het Koninkrijk. Jezus verstigde Zijn 
koninkrijk of de gemeente, die de geestelijke voltooing was van de Joodse 
gemeente, omdat de Joodse staat een generatie later werd vernietigd door 
de legers van Titus. De Christelijke gemeente werd door de Heilige Geest 
bekrachtigd op de pinksterdag. Daarvoor waren de discipelen individuele 
volgelingen van Jezus, maar in de bovenkamer werden de 120 het 
gemeenschappelijke mystieke lichaam, bezield door Zijn Geest. Tegen het 
einde van die dag had de gemeente 3000 nieuwe leden, die allemaal Joden 
waren.  
 

Zending onder de heidenen 
 
De gemeente bleef in wezen essentieel Joods, tot God bovennatuurlijk 
ingreep om de Joods-Heidense barriere te slechten. De Heilige Geest 
bereidde beiden kanten voor door zijn rechterhand te leggen op de heiden 
Cornelius in Caesarea en Zijn linkerhand op Petrus, de Jood in Joppa en 
dreef hen naar elkaar toe, door een dubbel visioen. Petrus bezoek aan het 
huis van Cornelius, wat resulteerde in zijn bekering, markeerde het begin 
van het einde aan de puur Joodse fase van de gemeente (Handelingen 10).  
 
Er was een wonderbaarlijke kombinatie van natuurlijk en bovennatuurlijk 
bewijs nodig om Petrus ervan te overtuigen dat God ‘geen aanzien des 
persoons’ kende, maar ‘in iedere natie’ aanvaard hij iedereen die ‘Hem 
vreest en gerechtigheid werkt’, zodat al zulke onderscheidingen die 
afhangen van ‘eten en drinken’ of ‘heilige dagen, nieuwe maan en sabbats 
voorbij zouden gaan. ‘Omdat deze dingen alleen maar ‘een schaduw van de 
komende dingen’ namelijk ‘het lichaam is van Christus’ en dat ‘in Hem zijn 
wij compleet, besneden met een besnijdenis, niet door handen… begraven 
met Hem in de doop, en verrezen met Hem in geloof.’  
 

                                       
8  HSV Romeinen 9:30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid 
hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. 
31 Maar Israël,  dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid 
niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken 
van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 
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De Heer gaf zijn teken van goedkeuring aan de daad die zo’n geweldige 
expansie van de Kerk markeerde door de uitstorting van de Heilige Geest op 
Cornelius huishouden net zozeer als Hij had gedaan op Petrus en de 
anderen op de Pinksterdag. De kloof tusen de Joden en de Heidenen was zo 
groot dat Gods hand tussenbeide moest komen aan beide kanten om de 
twee afgescheiden delen samen te brengen. God had dit duidelijk gedaan en 
dat was Petrus verdediging tegen zijn critici. Want zodra Petrus naar 
Jeruzalem was teruggekeerd na zijn bediening aan Cornelius in Casarea, 
beschuldigden zijn Joodse broeders hem; ‘Zeggende, gij ging in tot 
onbesneden en at met hen.’ (Handelingen 11:3) 9 
 
Zij vielen Petrus zo dus niet aan voor prediken tot de Romeinse Centurion 
en zijn mensen, maar om het samen met hen eten. In hun gedachte was 
het eten niet alleen een overtreding van de wet, maar het suggereerde het 
ontvangen van Cornelius en zijn gezelschap in het huishouden van God en 
vernietigde zo het hele samenstel van Joodse exculsiviteit. Het hele 
onderscheid tussen Joden en Heidenen dreigde met wortel en al 
uitgetrokken te worden.  
 
Ook al werd Petrus verdediging in eerste instantie aanvaard door zijn critici, 
de vooroordelen van de Joodse christenen tegenover hun heidense broeders 
waren zo sterk, dat ze later het visioen in Joppa beschouwden als iets dat 
niet een algemene regel betrof maar een persoonlijke kwestie, die alleen 
het aanvaarden van Cornelius en zijn gezin betrof. Ze wilden niet zien of 
begrijpen dat dit de effectieve evangelisatie van de heidense wereld 
goedkeurde en het opzetten van actieve inspanningen van christenen onder 
de heidenen.  
 
Ondertussen werden de discipelen in Jeruzalem naar alle windstreken 
verspreid door de vervolging door Saul van Tarsus. De vervolging drijft de 
gemeente over de grenzen de heidense wereld binnen. Sommige van deze 
emigranten en gevluchte discipelen predikten tot de Grieken in Antiochie in 
Syrie. ‘En een groot aantal geloofde.’(Handelingen 11:20-21)10  
 
Later kwamen Paulus en Barnabas ook naar Antiochie om de gemeente te 
stabilseren en volledig te organiseren. Het werk van de bekering der 
heidenen werd voortgezet vanuit Antiochie, dat later werd beschouwd als de 
moeder kerk van het heidense christendom. Paulus en Barnabas werden 
aangesteld als zendelingen naar Klein-Azie door de gemeente van Antiochie.  
 
In Antiochie [merk op, dit is een ander Antiocie] te Klein-Azie, predikte 
Paulus zoals het zijn gewoonte was, eerst tot de Joden. Maar toen zij 
weigerden te luisteren kwam de volgende Sabbat bijna de hele stad 
toestromen om Paulus het Woord te horen prediken.  
 
 
 

                                       
9 Handelingen 11: en zeiden:  U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en u hebt 
met hen gegeten. 
10 Handelingen 11: 20 Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, 
toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Griekssprekenden en de Heere 
Jezus verkondigden. 21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde 
en bekeerde zich tot de Heere. 
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45 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld 
en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen 
tegen, maar lasterden ook. 46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig:  
Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden,  
maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard 
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft de Heere 
ons geboden:  Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 
zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Paulus en Barnabas 
naar Ikonium 48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en 
prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd 
waren voor het eeuwige leven. 49 En het Woord van de Heere verbreidde 
zich door heel het land. 50 Maar de Joden stookten de godvrezende en 
aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op  en ontketenden 
een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun 
gebied (Handelingen 13 HSV) 
 
Paulus en Barnabas trekken naar andere steden in Klein-Azie en ondanks 
heftige vervolging hebben ze veel succes onder zowel Joden als heidenen, 
maar vooral bij de heidenen. Zo begint het universele aspect van de 
gemeente. Als je let op de enorme reikwijdte van deze verandering en de 
problemen met betrekking tot training en vooroordelen die dit moest 
overwinnen binnen de gemeente zelf, hoeven we ons niet te verbazen over 
de veelheid van wonderen die er mee gepaard ging. Inclusief de opwekking 
uit de dood van Paulus nadat hij gestendigd werd. Zonder goddelijk 
ingrijpen is het moeilijk te zien hoe de zending onder de heidenen volbrach 
had kunnen worden.  
 
De strijd om de christelijke vrijheid en de universele waarheid werd niet in 
één ogenblik gewonnen. Oude vooroordelen sterven niet gemakkelijk. 
Nieuwe principes werden niet ogenblikkelijk aangenomen en toegepast. Jaar 
na jaar moest Paulus weer dezelfde strijd aangaan en dezelfde 
fundamentele waarheden verkondigen en handhaven in wat wel een 
verloren strijd leek tegen de krachten van irrationele discriminatie.  
 
In het algemene overzicht, was de loop der gebeurtenissen in Klein-Azie, 
waar Handelingen 13 over gaat hetzelfde. Het was slechts een getrouw 
voorproefje van wat Paulus ervaring overal was. De stadia waren: prediking 
in de synagoge, verwerping aldaar, beroep op de heidenen, ontvangst door 
hen, en het vormen van een kleine groep gelovigen. Problemen opgeworpen 
door de Joden, die hun haat voor de heidenen inslikten voor hun nog 
grotere haat voor de apostelen en een oproer veroorzaakten onder de 
heidenen, ook al wilden ze niet eens eten of drinken met hen. En tenslotte 
het vertrek van de apostelen om het evangelie ergens anders te prediken.  
 
De Hellinistische Joden weerstonden Paulus om dezelfde reden dat de Joden 
in Palestina Jezus hadden uitgeleverd om gekruisigd te worden, gedreven 
door jalouzie. ‘Wat had dit onbesneden gepeupel van Antiochie van doen 
met de beloften die aan onze vaders gedaan zijn?’ Het was niet de eerste en 
niet de laatste keer dat religieuze mensen zich ergerden aan de menigten 
die samenstroomden om God Woord te horen.  
 
De Joodse groep die tegen Petrus opkwam in de zaak rond Cornelius, was 
maar een beperkte periode tot zwijgen gebracht, maar niet uitgeroeid. Ze 
namen een nieuw standpunt is. Dat misschien iemand gedoopt kon worden 
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zonder besneden te zijn, was misschien het geval bij Cornelius, maar zei 
niets in hun zienswijze over de daaropvolgende noodzaak om alsnog 
besneden te worden en opgenomen in de Joodse natie. Hun zienswijze was 
in feite nog dezelfde oude, namelijk dat Redding uitsluitend bestemd was 
voor de Joodse natie en dat daarom de heidenen om gered te kunnen zijn 
opgenomen moesten worden in het lichaam waar de Redding exculsief voor 
bestemd was. De strict Joodse afdeling van de gemeente ging meer en 
meer op dit punt staan naarmate ze in Antiochie en Klein-Azie een grote 
sociale bedreiging zagen ontstaan van het bestaan van hun natie als een 
afgezonderd volk. Tot dan toe waren er twee soorten discipelen: je had de 
besnedenen die naar de Joodse gebruiken leefden, die zich onthielden van 
onwettig voedsel, alleen vlees aten dat door Joodse slages was geslacht, en 
uiterst precies waren in de wassingen en reinigings riten, en je had de 
onbesnedenen, die op de heidense manier leefden, en varkensvlees aten en 
verstikte dingen. De strikte Joden kenden de tendens dat een meerderheid 
een minderheid verzwelgt, vooral als ze allemaal lid zijn van dezelfde 
religieuze gemeenschap, dezelfde privileges genieten en deelhebbers zijn 
aan dezelfde hoop. Ze maakten zich zorgen dat het centrum van de 
machtsbasis van het Christendom aan het verschuiven was van Jeruzalem 
naar Antiochie en van de Joden naar de heidenen.  
 
Deze Judaizeerders waren vastbesloten Paulus te stoppen, dus reisden ze 
van Jeruzalem naar Antiochie en leerden Paulus bekeerlingen: ‘tenzij gij 
besneden wordt naar de wijze van Mozes kunt gij niet behouden worden. 
Paulus en Barnabas hadden geen kleine onenigheid en twistpunten met hen. 
(Handelingen 15:1-2)  
 

De vergadering te Jeruzalem 
 
Dus werd om dit twistpunt op te loseen de eerste gemeente vergadering 
gehouden in Jeruzalem in 50 AD. Philip Schaff schrijft in zijn ‘geschiedenis 
van de Christelijke kerk’: ‘Het was de eerste en in sommige aspecten de 
allerbelangrijkste vergadering of synode in de geschiedenis van het 
christendom.’ (V, 1, p. 340). Onze grootste kerkhistoricus, Lukas, beschrijft 
de scene aldus:  
 
5 Maar er stonden uit de partij der Farizeeen enigen op, die gelovig 
geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de 
wet van Mozes te houden. 6 En de apostelen en de oudsten vergaderden 
om deze aangelegenheid te overwegen. 7 En toen daarover veel verschil 
van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broe- ders, gij 
weet, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door 
mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en 
geloven. 8 En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige 
Geest te geven evenals ook aan ons, 9 zonder enig onderscheid te maken 
tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. 10 Nu dan, wat 
stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, 
dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? 11 Maar door de 
genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde 
wijze als zij. 12 En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas 
en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de 
heidenen gedaan had. 13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus 
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het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14 Simeon heeft 
uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor 
zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 15 En hiermede stemmen overeen 
de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: 16 Daarna zal Ik 
wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat 
daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder 
oprichten, 17 opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle 
heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze 
dingen doet, 18 welke van eeuwigheid bekend zijn. 19 Daarom ben ik van 
oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder 
moet lastig vallen, 20 maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te 
onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het 
verstikte en van bloed. 21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, 
die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. 
22 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente 
mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar 
Antiochie te zenden: Judas, genaamd Barsabbas, en Silas, mannen van 
aanzien onder de broeders. 23 En men schreef door hun bemiddeling: De 
aposte- len en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in 
Antiochie, Syrie en Cilicie. 24 Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit 
ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring 
brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, 25 hebben wij 
eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze 
geliefden, Barnabas en Paulus, 26 mensen, die hun leven hebben overgehad 
voor de naam van onze Here Jezus Christus. 27 Wij hebben dan Judas en 
Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uwer kennis zullen 
brengen. 28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder 
geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: 29 onthouding van hetgeen de 
afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij 
u hier voor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel 30 Toen men afscheid van 
hen genomen had, kwamen zij te Antiochie aan, riepen de vergadering 
bijeen en legden de brief over. 31 En toen zij die gelezen hadden, 
verblijdden zij zich over de bemoediging. (Handelingen 15:5-41 NBG) 
 
Zo werd deze grote crisis geregeld, althans, dat leek zo, op een vredige en 
vriendelijke manier. Dit interne conflict had gedreigd voor een verdeeldheid 
in het Lichaam van Christus te zorgen dat misschien nooit meer was 
genezen. Zou het Christendom alleen maar een sekte van het Jodendom 
worden, of zou Gods bedoeling om een wereldwijde algmene gemeente te 
stichten verwezenijkt worden? Zouden de Judaizeerders er in slagen de hele 
Mozaische wet op te dringen aan de heidenen? Dat zou de hele christelijke 
gemeene uiteindelijk van weinig of geen betekenis in de wereld zijn 
geworden.  
 
Adam Clarke, (1760-1832), de grote Methodistische theoloog legde deze 
kwestie uit in zijn commentaar op Romeinen. ‘Als deze zienswijze van de 
Judaizeerders gewonnen had, dan zou het complete plan van het Evangelie 
mislukt zijn, en het genadige plan om de gemeente te verlossen van de 
vernederingen van de wet van Mozes zou zijn mislukt. Het Evangelie, of de 
blijde boodschap van redding zou niet alleen zijn beperkt tot de smalle 
grenzen van het aparte Jodendom, en verstopt met alle ceremoniële 
voorschriften daarvan, die voor het grootste deel van de mensheid 
onpraktisch of extreem ongemakkelijk zouden zijn geweest, maar, wat nog 
erger is, zou zijn weggezakt en gevallen met die aparte status. Als het 
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Evangelie gebaseerd zou zijn op de Joodse staat, dan zou het vernietigd zijn 
toen die ten onder ging en het hele Koninkrijk van God in de wereld zou 
omvergeworpen zijn en tezamen ermee uitgeroeid. En aldus zouden alle 
edele principes waarmee het onze harten had moeten inspireren en 
verlevendigen en vertroosten verloren zijn gegaan, en al het licht wat het 
had moeten verspreiden in de hele wereld zou zijn uitgedoofd.’  
 
Helaas waren de Judaïzeerders wel ernstig gewond door het besluit van de 
synode, maar hun beweging was niet dood. De ‘bepaalde partij der 
Farizeeërs die geloofde’ bleef bij hun tegenstand tegen Paulus. Ze waren op 
zich nog nauwelijks een grote groep, maar de scheuring die zij 
veroorzaakten zou gaan groeien. Later werden zij Paulus meest verbitterde 
tegenstanders, zijn hele leven door, die hem lastig vielen met valse en 
kwaadaardige beschuldigingen om te proberen zijn arbeid tegen te werken. 
Zij kunnen heel goed de ‘doorn in het vlees’ van Paulus zijn geweest, soms 
nog moeilijker om mee om te gaan dan met de ongelovige Joden. Zij bleven 
erop staan dat er geen toegang was tot Gods koninkrijk dan door de 
synagoge. Ze zeiden: ‘laten de heidenen vooral komen, maar ze moeten 
eerst Joden worden, door zich te onderwerpen aan de besnijdenis en te 
gaan leven zoals de Joden doen.’ 

Galaten 
Het feit dat het conflict tussen Paulus en de Judaïzeerders niet was 
afgelopen door de synode te Jeruzalem, blijkt duidelijk uit de brieven van 
Paulus. De brief aan de Galaten is ongeveer 10 jaar ná de vergadering te 
Jeruzalem geschreven. De letter lijkt te zijn veroorzaakt door het plot van 
de leraren der Judaïzeerders, die kort voor haar samenstelling hadden 
getracht om de gemeenten in deze provincie over te halen om tot blijvende 
erkenning van de ceremoniële wetten, vooral de besnijdenis over te gaan. 
(Galaten 5:2, 11; 6:12) en de Joodse Feestdagen (Galaten 4:10). In 
Galaten 2 verwijst Paulus naar de Judaïzeerders als ‘valse broeders’ die er 
bij de vergadering te Jeruzalem op hadden aangedrongen dat Titus, die uit 
de heidenen was, besneden zou worden, maar Paulus stond het niet toe. 
Paulus beschouwde de leer van de Judaïzeerders als ketters, gericht op het 
prediken van ‘een ander evangelie’ (Galaten 1:6). Paulus was zo fel tegen 
deze verkondigers van de besnijdenis dat hij wenste dat ze: ‘het dan maar 
helemaal zouden doen en zichzelf ontmannen.’ (Galaten 5:12)  
 
De Galaten brief vertelt ons ook dat ergens tussen de vergadering te 
Jeruzalem en het schrijven van deze brief, zelfs Petrus zijn tegenstand 
tegen deze Judaïzeerders had laten verzwakken. Want toen hij predikte te 
Antiochië, at Petrus in het begin samen met de bekeerlingen uit de 
heidenen, en behandelde hen op dezelfde voet als de Joodse broeders. Maar 
toen bepaalde leden van de gemeente te Jeruzalem kwamen (Waar de 
gemeente nog hoofdzakelijk Joods was) uit de kringen rond Jakobus. Deze 
mensen waren een poosje tot zwijgen gebracht door het besluit van de 
vergadering, maar ze waren duidelijk zelfs niet door de geest van de 
besluiten tot overtuiging gebracht. Zodra ze in contact kwamen met een 
gemeente die in meerderheid heidens was, staken hun oude vooroordelen 
weer de kop op. Ze scheidden zich af van de gemeenschap met hem, 
wellicht zelfs van het samen aanbidden met de christenen uit de heidenen. 
Zelfs Petrus trok zich uit vrees voor de Judaïzeerders terug van de 
heidenen. Andere Joden in Antiochië, zelfs Barnabas werden meegesleept 
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door hun huichelarij, en behandelden de heidenen als minder dan de Joodse 
gelovigen.  
 
Paulus erkende dat de ware eenheid van de Gemeente op het spel stond, en 
daarom bestrafte hij Petrus in het openbaar en gebruikte dit voorval op zijn 
favoriete thema: rechtvaardiging uit geloof, verder uit te werken. ‘Wetend 
dat een mens niet wordt gerechtvaardigd uit werken van de wet, maar door 
geloof in Jezus Christus, zodat ook wij hebben geloofd in Jezus Christus, 
opdat wij gerechtvaardigd konden worden door het geloof van Christus, en 
niet uit werken der wet: want door de werken der wet zal geen vlees 
gerechtvaardigd worden.’ (Galaten 2:16)  
 
De ceremoniële wet houden als voorwaarde voor rechtvaardiging wordt in 
Paulus terminologie ‘werken der wet’ genoemd. (Galaten 2:16; 3:2, 5 en 
10) De zinsnede ‘werken der wet’ wordt twee keer gevonden in hoofdstuk 3 
van Romeinen. In Galaten en in Romeinen handelt de context voornamelijk 
met het onderwerp van de besnijdenis in het bijzonder en de ceremoniële 
wet in het algemeen.  
 
Kenneth Scott Latourette, wiens ‘Een geschiedenis van het Christendom 
(blz. 114) een van de standaard boeken blijft in de seminaries, schreef: ‘De 
eerste generatie gemeente was diep en bitter verdeeld tussen diegenen die 
bleven beweren dat om christen te worden, de heidenen zich moesten 
aanpassen aan het Judaïsme door middel van de symbolische daad van 
besnijdenis, en diegenen die samen met Paulus vonden dat dit een volledig 
onbegrip en een verdraaiing van het evangelie was.’  
 
Deze kwestie met betrekking tot de blijvende verplichting voor gelovigen 
om de rituelen en de tradities van het Judaïsme te blijven volgen was de 
belangrijkste kwestie van verdeeldheid binnen de vroege kerk, zoals het 
boek Handelingen en de Brieven laten zien. Het is voor de christenen van 
deze tijd, die in overgrote meerderheid uit de heidenen zijn, moeilijk om 
echt de omvang van het probleem op waarde te schatten. Tenslotte hebben 
we het bij de kwestie van besnijdenis van een kind over een heel kleine 
ingreep, alleen maar het wegknippen van de voorhuid, waarvan de meeste 
gelovigen vandaag de dag denken dat het een medische beslissing is, en 
geen geloofsbesluit. Besnijdenis wordt binnen het christendom volledig 
geaccepteerd, ook al wordt het weinig gepraktiseerd. Maar christenen zullen 
niet beweren dat het een voorwaarde is voor behoud. Het is moeilijk voor 
ons om dit conflict op betekenis te schatten, zodat het in onze dagen in de 
Bijbelse exegese meestal over het hoofd wordt gezien.  
 
Maar als Paulus aan de Judaïzeerders had toegegeven in de kwestie van de 
besnijdenis, zou het een enorm precedent hebben geschapen en voor de 
zending onder de heidenen fataal zijn geweest. Philip Schaff shreef in 
‘History of Christianity’ (V. 1, p. 336) ‘met de besnijdenis als noodzakelijke 
voorwaarde voor het lidmaatschap van de gemeente, zou het Christendom 
voor altijd beperkt zijn gebleven tot het Joodse volk, met een kleine 
minderheid van proselieten bij de ingang, of halve christenen. Terwijl het 
afwijzen van de besnijdenis en de verklaring van het belang en voldoende 
zijn van geloof in Christus, de bekering van de heidenen en de algemene 
verbreidheid van het christendom verzekerde. De enorme voortgang van 
Paulus zending onder de heidenen dwong een oplossing van de kwestie af 
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en monde uit in een grootse daad van emancipatie, maar niet zonder 
enorme strijd en tijdelijke reacties.’  
 
Andere kwesties, met betrekking tot de ceremoniële wet die Paulus 
voortdurend kwelden waren de Joodse voedselwetten, de feestdagen en de 
dierenoffers. Ook al eten sommige christenen in onze tijd om religieuze 
redenen geen varkensvlees, zullen toch weinigen dit bestempelen als een 
kwestie van behoud of toetreding tot de gemeenschap, zoals de Joden uit 
de apostolische tijd wel deden. ‘Een beetje vel, een eenvoudig hapje, 
dierenoffers, wat maakt het uit?’ Weinig christenen hebben maar enig benul 
van de Joodse feestdagen, laat staan dat ze zich druk maken om het 
houden ervan. Natuurlijk offeren noch Joden, noch heidenen vandaag de 
dag dieren, en dat doen ze al bijna 2000 jaar niet meer. Maar bedenk dat 
Paulus schreef in de tijd dat de Tempel er nog steeds stond en de dieren 
nog dagelijks werden geofferd op het altaar. Deze kwesties werden in die 
dagen als essentieel bestempeld.  
 
Het Joodse wetticisme was ernstig verwond bij de synode te Jeruzalem en 
ontving de genadeslag door de brieven van Paulus. Maar er was de 
gruwelijke vervolging onder Nero en de verschrikkelijke vernietiging van 
Jeruzalem door de legers van Titus in ’70 AD voor nodig om de hele kwestie 
uiteindelijk te begraven. De vervolging dwong de christenen zich met de 
dingen die echt essentieel waren bezig te houden en de ‘zwakke en 
armelijke beginselen die scheiding brengen’ te negeren (Galaten 4:9). 
Jeruzalem was het centrum van de Judaïzeerders en met de vernietiging 
van de tempel verloren deze ijveraars hun machtsbasis en raakten zo goed 
als in de vergetelheid, uitgezonderd de sekte van de Ebionieten11 die het 
volhield tot in de 2e eeuw.  
 
Maar toch is er een kleine beweging van Joodse Christenen en zelfs 
christenen uit de heidenen, die vandaag de dag gelovigen ertoe pressen om 
terug te keren tot het houden van de Joodse Sabbat en andere Joodse 
feestdagen, evenals het houden van de spijswetten van Mozes. Ze zeggen: 
‘raak niet, smaak niet, tast niet,’ de onreine dingen die onder de wet van 
Mozes verboden waren, maar uiteindelijk vergaat al dit voedsel zodra het 
verteerd wordt, dus wat maakt het allemaal uit? O ja, ze voeren een goede 
show op van het ‘ontkennen van het vlees’ door hun zelf opgelegde 
aanbidding, die een schijn van wijsheid kent, maar zulke onthouding is niet 

                                       
11 Uit Wikipedia: De Ebionieten waren een joods-christelijke groepering binnen het vroege 
christendom en door de kerkvaders als zodanig aangeduid. Zij woonden in Transjordanië. De 
Ebionieten gebruikten een eigen evangelie bekend als het Evangelie van de Ebionieten. 
 
De benaming komt vermoedelijk van het Hebreeuwse woord voor armen, Ebjonim. Deze 
Ebionieten waren zowel joods als christelijk, omdat zij de joodse leer niet verwierpen. Zij 
geloofden dat Jezus de natuurlijke zoon van Jozef en Maria was, maar bij de doop door God 
was ‘uitgekozen’ als de meest rechtschapen mens op aarde. Naar hun mening was Jezus de 
allereerste mens die Gods wet volledig gehoorzaamd heeft. En door zijn gehoorzaamheid aan 
de wet werd hij gerechtvaardigd, en daarom de Christus genoemd. 
 
Naast de Hebreeuwse geschriften lijken zij een eigen versie van het Evangelie volgens 
Matteüs, of een bewerkte versie ervan (bijvoorbeeld geen geboorteverhaal van een maagdelijke 
geboorte), te hebben gehad. Van dit Evangelie zijn alleen maar een paar fragmenten bewaard 
gebleven die door de kerkvaders als ketterijen geciteerd werden. 
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nuttig om de reinheid van het hart te bewerken, wat de ware godsdienst is. 
(Kolossenzen 2:21-23)12  
 
Ook al was de kwestie van het houden van de ceremoniële wet maar een 
geringe zaak, de morele wet bleef een brandende kwestie door de hele 
kerkgeschiedenis. Gnostici en antinomanen verwierpen haar als standaard 
voor de christenen, de overheersende zienswijze was, dat het een 
standaard is, waar we naar moeten streven, maar die we niet kunnen 
bereiken, en tenslotte de ‘heiligheid’ groepen die geloven dat een ware 
christen ze niet alleen horen te houden, maar daartoe ook in staat is en zo 
zich consequent houdt aan de ‘wet der liefde’.  
 
Professor Latourette weidt uitvoerig uit over de morele wet als het 
scheidingspunt in het apostolische tijdperk. ‘Moreel was de gemeente verre 
van volmaakt. Sommigen van diegenen die als christen aangemerkt wilden 
worden namen een houding aan die technisch gezien antinomianisme 
genoemd kan worden, die uitging van een wanbegrip van de mens reactie 
op Gods genade en die keer op keer weer door alle eeuwen heen opduikt, 
dat christenen zich niet hoeven te houden aan enige morele wet.’  (History 
p. 114)  
 
Antinomianeni beweerden dat Paulus leerde dat diegenen die 
gerechtvaardigd worden uit geloof geen enkele band hebben met enig 
onderdeel van de wet, en dat gehoorzaamheid met zelfs maar de morele 
wet niets te maken heeft met onze uiteindelijke rechtvaardiging bij God. 
Ook al maakte de Judaïzeerders geen onderscheid tussen de ceremoniële en 
de morele wet, sommige van de Galaten misbruikten Paulus onderricht over 
de christelijke vrijheid door niet te leven naar de morele standaard van de 
wet, zoals vele ‘gelovigen’ vandaag de dag nog steeds doen. Maar Paulus 
waarschuwde de Galaten ‘13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders,  
alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien 
elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, 
namelijk hierin:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Galaten 5:13-14 
HSV)  
 
Helaas gebruikten sommigen Paulus onderricht als een vrijbrief om te 
zondigen. Petrus en de Joodse broeders in Antiochië hadden geen liefde 
getoond voor hun heidense broeders, dus verdienden ze een stevige 
bestraffing van Paulus. Hij wist dat vanwege hun arrogante houding niet 
alleen de eenheid van de gemeente op het spel stond, maar dat zelfs hun 
eeuwig behoud gevaar liep, vanwege hun afscheiding. ‘Want in Jezus 
Christus betekent noch besnijdenis, noch onbesnedenheid iets, maar geloof 
door liefde werkend.’ (Galaten 5:6) De morele wet roept op tot de 
allerhoogste liefde tot God en evenzeer liefde voor iemands naaste als voor 
zichzelf. Zonder deze liefde is geloof dood.  
 

                                       
12 Kolossenzen 2:20 Als u dan met Christus  de grondbeginselen van de wereld bent 
afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 21 als: 
Pak niet, proef niet en raak niet aan? 22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan;  
ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. 23 Deze dingen hebben wel 
een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van 
het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen  tot verzadiging van het vlees.  
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Het is duidelijk dat Paulus de morele wet nog steeds van kracht beschouwde 
omdat hij de Galaten waarschuwde voor de ‘werken van het vlees’ waarbij 
allerlei soorten seksuele zonden, afgoderij, hekserij, moord, dronkenschap, 
braspartijen etc. inbegrepen waren, die iedereen een erfenis in het 
koninkrijk van God ontzegden. (Galaten 5:19-20) Paulus spoorde de 
Galaten aan tot de ‘vrucht van de Geest’ inclusief liefde en zelfbeheersing 
(Galaten 5:22). Waar geen vrucht is, is geen leven.  
 
Paulus bevestigde de geldigheid van de morele wet bij de Korintiërs 
‘besnijdenis is niets, en onbesneden zijn is niets, maar het houden van de 
geboden van God.’ (1 Korintiërs 7:19)  
 
Beste lezer, de Joods-Heidense conflicten zijn de kwesties die het toneel 
bepalen, niet alleen voor de brief aan de Galaten, maar ook voor Paulus 
brieven aan de Efeziërs en de Romeinen, waarvan grote delen besproken 
zullen worden in het licht van deze meningsverschillen. Helaas zijn deze 
boeken te vaak geïnterpreteerd in het licht van conflicten die de kerk veel 
later bezighielden in de Augustinus – Pelagius strijd van de vierde en de 
vijfde eeuw, en het Calvinistisch – Arminiaanse geschil vanaf de tijd van de 
Reformatie, die tot op de dag van vandaag voortduren. De vroeger 
kerkvaders zagen geen enkel conflict tussen rechtvaardiging uit geloof en 
het doen van goede werken. Goede werken werden in de tijd van de eerste 
vaders helemaal niet verbonden aan de ceremoniële wet, maar als daden 
van liefdadigheid gezien. Vanwege het uit hun historische context halen van 
de Nieuwtestamentische geschriften zijn zowel christenen uit het Calvijnse 
als uit het Arminiaanse kamp ernstig verzwakt en hebben ze de 
ontwikkeling van de gemeente ernstig belemmerd.  
  
De verdeeldheid tussen Joden en heidenen was de voornaamste drijfveer 
voor het grootste deel van Paulus geschriften. Het is zelfs voor te stellen dat 
vele van de brieven van Paulus nooit geschreven zouden zijn als er niet 
zulke grote conflicten bestaan hadden met de Judaïzeerders. Op zijn minst 
zouden zijn brieven heel anders van inhoud zijn geweest.  
 
Fundamentalisten hebben de neiging de Bijbel te lezen alsof het hun 
dagelijkse krant is, en alsof Paulus brieven liefdes brieven zijn die 
rechtstreeks aan hen gericht zijn. Maar de Bijbel is niet geschreven aan 
mensen van rond de 12e eeuw. Ze is geschreven aan gemeentes met 
specifieke problemen en spreken bepaalde kwesties aan in een unieke 
historische setting. Men zou kunnen stellen dat het Joods-Heidense verschil 
de belangrijkste kwestie was in de gemeente van het Nieuwe Testament. 
Vandaag de dag is het gewoon geen onderwerp. De gemeente is na het 
Nieuwe Testament een bijna uitsluitend heidense instelling, zodat helemaal 
niemand de toegang van heidenen gaat betwijfelen. Christenen 
verwelkomen Joden in de gemeente op basis van hun aanvaarding van 
Christus, en sommigen evangeliseren actief onder Joden.  
 
Natuurlijk is het mogelijk en ook nuttig om Paulus polemieken toe te passen 
op de meningsverschillen van nu, maar als je dat doet zonder begrip van de 
historische context van Paulus argumentatie, geeft dat ernstige leerstellige 
dwalingen, zo niet openlijke ketterij.  
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Hoofdstuk 2: Verkiezen van een volk, niet HET volk  

Commentaar op Efeziërs  
Om de brief  aan de Efeziërs goed te kunnen begrijpen moet die bezien 
worden in het historische licht van de Joods-Heidense tegenstelling. Paulus 
schreef deze brief om de Efeziërs er van te overtuigen dat de toelating van 
heidenen tot de gemeente geen toevallige gebeurtenis was, maar Gods 
uitdrukkelijke bedoelen van voor de roeping van Abraham en voor Hij diens 
afstammelingen afscheidde van de andere volken van de aarde. Hij wilde 
dat de Efeziërs begrepen dat Zijn roeping van de Joden als een apart gezet 
volk maar tijdelijk was geweest. Vanaf de komst van Jezus, de Messias, 
werden diegenen die daarvoor gescheiden waren in Joden en Heidenen nu 
verenigd door het geloof in Christus in één gemeenschap.  
 
Adam Clarke gaf zijn commentaar dat deze brief aan de Efeziërs een: 
‘bewijs is van de voorziening en de genade van God, door de heidenen toe 
te laten tot de gemeenten en één kudde te vormen uit hen en de bekeerde 
Joden, door hen dezelfde voorrechten te geven die Zijn apart gezette volk 
bijna 2000 jaar exclusief had genoten.’  
 
De gemeente te Efeze bestond uit Joden en heidenen. Paulus begint zijn 
brief door naar deze twee groepen te verwijzen met het eerste persoon 
meervoud voornaamwoord ‘ons’. Hij benadrukt dat wat God voor hen heeft 
gedaan was voor het gezamenlijke lichaam bestaande uit gelovige Joden en 
heidenen. Vanaf het begin was God vastbesloten een volk voor Hemzelf te 
scheppen dat heilig zou zijn en zonder blaam voor Hem in liefde. Hij heeft 
niet toen al besloten welke individuen deel zouden uitmaken van deze 
exclusieve familie. Dát besluit is een kwestie van de mens zijn eigen keuze. 
Maar Hij bepaalde wel dat de gehoorzaamheid des geloofs de voorwaarde 
was voor ieders individuele toegang tot dit gemeenschappelijke lichaam, 
wat het Nieuwe Testament de gemeente van Jezus Christus noemt.  
 
Efeziërs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God,  
aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: 
 
Heiligen was de gewone naam waarmee Paulus hen aansprak die geloof in 
Jezus Christus hadden beleden als de beloofde Messias en de Redder van de 
wereld, net zoals tegenwoordig het begrip ‘christen’ wordt gebruikt. Heilige 
betekent in wezen een heilig persoon, zowel van hart als in leefstijl. Niet 
iedereen die zo genoemd werd, had echter het karakter. Het begrip 
‘gelovigen’ veronderstelt zo diegenen die Gods genade hadden ontvangen 
en daar ook in volharden.  
 
Deze heiligen en gelovigen bestonden uit zowel Joden als heidenen, die 
voornamelijk bekeerd waren door de inspanningen van Paulus. Hij somt op 
wat God voor zowel de Joden als de heidenen had gedaan, en gebruikt 
daarbij in de verzen 3-9 het eerste persoon meervoud voornaamwoord. 
Paulus herinnert deze twee groepen, nu verenigd in Christus eraan dat God 
ons heeft gezegend (vers 3), ons voorbestemd heeft (vers 5) ons verlost 
heeft (vers 7), ons overvloedig gezegend heeft (vers 8) en ons het 
geheimenis van Zijn wil heeft geopenbaard. (vers 9) 
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In vers 10 beschrijft Paulus hoe God in Zichzelf de dingen in hemel en aarde 
heeft verenigd (wat de wezens in de hemel insluit, dat wil zeggen, de 
engelen en de verheerlijkte heiligen, en de wezens op aarde, gelovige Joden 
en heidenen) tot één geheel.  
 
In vers 11 spreekt Paulus over de gemeenschappelijke erfenis van zowel 
Joden als heidenen.  
 
Vers 12 heeft Paulus speciaal geschreven voor de Joden, die de eersten 
waren die in Christus geloofden.  
 
Tenslotte spreekt Paulus in vers 13 de heidenen aan, die ook geloofden en 
werden verzegeld met de Heilige Geest, die (vers 14) een onderpand is voor 
de uiteindelijke inlossing van het verkregen bezit, wat de gemeente is.  
 
Efeziërs 1:2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere 
Jezus Christus. Dit kan niet de reddende genade zijn (die hadden ze al) 
maar gewoon de voorgaande goddelijke begunstiging.  
 
Efeziërs 1:3 Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten 
in Christus, 
 
De uitverkorenen bestonden nu uit de gelovige Joden en de heidenen. Vele 
Joden wilden maar niet aanvaarden dat de heidenen voorop gingen in het 
aanbreken van het Messiaanse tijdperk. Ze waren jaloers op de heidenen. 
De ongelovige Joden verlangden geen ‘intieme gemeenschap’ met God, 
maar haatten het dat de heiden dat genoten. En zijn burgers [de Joden] 
haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij willen 
niet dat deze man [Jezus] koning over ons zal zijn. Lukas 19:14 
 
Paulus was er op gebrand te bewijzen dat het niet maar zijn idee was dat de 
heidenen deel uitmaakten van het uitverkoren volk, maar dat dit plan al 
door God besloten was, eeuwen voordat Paulus tot de heidenen predikte, 
zelfs nog van vóór het geven van de wet, of de besnijdenis, of de beloften 
die aan Abraham gegeven werden.  
  
Efeziërs  1:4 omdat Hij ons [Joden en heidenen] vóór de grondlegging van 
de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor 
Hem zouden zijn in de liefde. 
 
God had al voordat Hij de mens schiep bedacht dat Hij wezens wilde hebben 
naar Zijn beeld en gelijkenis, met een rechtvaardig karakter, die in liefde 
zouden reageren op Zijn gunstbewijzen. Hij moet hebben verwacht dat 
Adam en zijn nageslacht liefdevol hun Hemelse Vader zouden dienen, want 
Hij verheugde zich en verblijdde zich eens over zijn ‘zeer goede’ schepping. 
Maar opeens en onverwacht kreeg al Zijn wonderbaarlijke planning en werk 
een verwoestende slag toegebracht, Adam zondigde. De mens werd uit de 
Hof van Eden verjaagd; de zonde scheidde Adam en zijn afstammelingen 
van hun Vader en vervreemde hen van hun medefamilieleden.  
 
Binnen 1500 jaar ná de Schepping werd de verdorvenheid van de mens zo 
groot, dat God berouw had dat Hij de mens ooit geschapen had; en zo 
besloot Hij mens en dier uit te roeien van het aangezicht van de aarde en 
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opnieuw te beginnen met Noah en zijn zonen – Sem, Cham en Jafet. Maar 
de zonde van Cham was een terugslag in Gods plan om de menselijke 
familie weer te verenigen en tot Hem te trekken. God sprak een oordeel 
over Kanaan uit en verkoos dat de Messias door Sem zou komen. ‘Ook zei 
hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor 
hem zijn! 27 Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem 
wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn!  (Genesis 9:26-27 HSV) 
 
De zinsnede ‘van voor de grondvesting van de wereld’13 verwijst naar de tijd 
vanaf de val van Adam, door de vloed en het gebeuren van de toren van 
Babel, tot de roeping van Abraham.  
 
Halley’s ‘Bible Handbook’ zegt over Abrahams roeping (Genesis 12:1-3) 
‘hier begint het verhaal van de verlossing,… nu, 2000 jaar na de schepping 
en de val van de mens, 400 jaar na de vloed, in een wereld die vervallen 
was tot afgoderij en boosaardigheid, roep God Abraham om de stichter te 
worden van een beweging die ten doel had, Herstel, en Verlossing van de 
Mensheid.’  
 
Genesis 4-11 vormden de inleiding tot Gods verlossende doel, en Zijn 
omgaan met de universele geschiedenis. Er werd al verwezen naar de 
verlossing in Genesis 3:15 en in Gods verbond met Noach. Bij Genesis 12 
gaat het geschiedenis verhaal over van de universele geschiedenis naar het 
begin van het uitverkoren volk en hun lotgevallen. Abraham vormt de 
verbindende schakel van ‘vanaf de grondlegging der wereld’ tot het 
oprichten van de natie Israël.  
 
In Abraham vond God de perfecte man om het fundament van een natie op 
te bouwen. 1 De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; 
en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden. (Genesis 12:1-3 HSV) 
 
God verdeelde de naties in twee groepen: De Joden en de heidenen en 
scheidde één kleine natie af, de Joden, opdat door hen de Messias zou 
komen. Een grootse natie was geschapen en kreeg een eigen land met de 
bedoeling dat het tot een zegen in de wereld zou zijn en dat door dit volk de 
Messias zou komen en de wereld zou zegenen.  
 
De Joden bleken een enorme teleurstelling voor God. Zij faalden hun 
goddelijke bestemming om de afstammelingen van Jafet en Kanaän te 
verlichten, die zulke enorme afgoden dienaars waren geworden. In feite 
beïnvloedden de Kanaänieten de Joden meer tot afgoderij, dan dat de Joden 
de Kanaänieten positief beïnvloedden tot de ware God.   
 

                                       
13 Openbaring 13:8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld.  (NBG) 
Lukas 11:50 opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is 
sinds de grondvesting der wereld. (NBG) 
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Maar in de volheid der tijden kwam Gods voorbestemde bedoeling 
wonderbaarlijk tot vervulling toen Christus kwam; en de wereld werd 
onnoemelijk gezegend door Abrahams Zaad. En de Schrift, die voorzag dat 
God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds 
aan Abraham het Evangelie:  In u zullen al de volken gezegend worden. 
(Galaten 3:8) Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake 
zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus. 
(Galaten 3:16) 
 
Qua ras moest de Messias een Jood zijn, en toch zei de profeet dat de 
heidenen Hem zouden zoeken. Want op die dag zal de  Wortel van Isaï er 
zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de 
heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. (Jesaja 11:10 HSV). 
Geen wonder dat Paulus dit een geheimenis noemde (Efeziërs) omdat er 
een eeuwenlange vijandschap was geweest tussen de Joden en de 
heidenen, maar deze vijandschap werd uitgeschakeld in Christus (Efeziërs  
2:14,15) 
 
Jesaja profeteerde dat de sluier over de harten van de heidenen zou worden 
vernietigd voor menigten gelovige heidenen. (Jesaja 25:7)14 en dat zich een 
sluier van ongeloof zou vormen over de harten van vele (niet alle!) Joden, 
omdat ze hun Messias verachtten en verwierpen. Toch hield God vast aan 
Zijn plan om de Messias te zenden die het overblijfsel van Israël zou 
herstellen en tot een licht voor de heidenen zou zijn, opdat Zijn redding 
over de hele aarde zou gaan. 6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een 
Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van 
Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een 
Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 
(Jesaja 49:6) 
 
Toen Israël hun Messias kruisigde en verwierp, kwam een sluier van 
ongeloof over de natie, en ook al geloofden sommigen in de Heer en werden 
gered, als een volk kwam er een verblinding over hun hart en hun denken. 
(2 Korintiërs 3:14-15).15 Het evangelie werd aan de Heidenen gegeven 
(Handelingen 28:28) en het heerlijke evangelie van Johannes 3:16 werd 
over de hele wereld gepredikt, tot Joden en heidenen gelijk.  
 
Dat de heidenen op een Jood zouden vertrouwen voor hun redding was 
hoogst onwaarschijnlijk, maar toch waar. Dat precies de natie die Hij wilde 
komen zegenen zich van Hem zou afkeren leek ongelooflijk, maar gebeurde 
toch. (Johannes 1:11-12).16 En dat de heidenen die niet het volk van God 
waren, het volk van God zouden worden, door geloof in de Joodse Messias, 
leek pure fantasie, maar dat is de manier waarop het gebeurde. Geen 
wonder dat dit een geheimenis was voor de Joden! Geen wonder dat Paulus 
                                       
14 Jesaja 25: 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken 
omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 
15 2 Korintiërs  3: 14   Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde 
bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die 
bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen 
wordt, een bedekking op hun hart. 
16 Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12   
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
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zo zorgvuldig probeerde deze dingen zowel aan de Joden als aan de 
heidenen uit te leggen.  
 
De zegeningen van het Evangelie, die zó zeer op de heidenen uitgestort 
werd, was het bewijs dat God hen had uitverkoren, net zoals Hij de Joden 
had gedaan. In werkelijkheid had Hij hen altijd in gedachten, net zozeer als 
de Joden. De oude Simeon sprak in de tempel uit toen hij de acht dagen 
oude Messias zag: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, 
volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U 
bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te 
verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken (Lukas 2:30-32 HSV) 
 
De tijd der heidenen was nu gekomen door de bediening van het Evangelie. 
Zijn doel met het verbreiden van het evangelie was hetzelfde waarvoor Hij 
Abraham had geroepen en de wet aan de Joden had gegeven: opdat Hij een 
volk zou hebben voor Zich, dat heilig, vlekkeloos en liefdevol zou zoun en in 
gemeenschap met Hem.  
 
John Fletcher, de grote Methodisten theoloog uit de 18e eeuw schreef: 
‘uitverkiezing bestaat daaruit dat God vanaf het begin van de wereld 
verkozen heeft dat de heidenen nu door geloof de zegeningen van het 
Evangelie van Jezus Christus zouden delen met de gelovige Joden, die 
voorheen alleen de uitverkoren natie en het apart gezette volk van God 
waren. Het is een uitverkiezen van uit de duistere dispensatie der heidenen 
tot de heerlijke dispensatie der christenen, en niet een verkiezing uit een 
staat van absolute teloorgang tot een staat van volbrachte redding.’  
 
Met andere woorden, uitverkiezing verzekerde nooit een bepaald individu of 
een persoonlijke verlossing, maar de uitverkiezing verzekerde of stelde 
zeker dat er een groep (menigten) uit alle naties, geslachten en talen 
zouden gered worden. De Joden konden het inclusieve en universele 
karakter van het Evangelie niet inzien in hun tijd, de Calvinisten kunnen dat 
niet zien vandaag de dag.  
 
Gods algemene plan om een volk te verkrijgen is nooit veranderd. Hij heeft 
zijn manieren en middelen om dit voorbestemde doel te bereiken aangepast 
en verandert afhankelijk van de reactie of gebrek aan reactie van de mens 
door de verschillende dispensaties heen. Hij heeft dit doel vastgehouden, 
ondanks de rebellie van de mens in de Hof, zijn boosaardigheid in de tijd 
van de vloed, zijn afgoderij bij de Toren van Babel, en Zijn teleurstellingen 
met de natie Israel. Gods doel kan niet worden verhinderd noch door de 
mens of door de duivel. Het wat en is nog steeds voorbestemd om te 
slagen!  
 
Paulus punt aan de Gemeente was, dat God al eeuwen van te voren 
voorbestemd had een bijzonder volk apart te zetten (Israel) opdat Hij later 
een heilig en verenigd volk zou verkrijgen uit alle naties der aarde. God 
bedacht dit plan en stelde het op diverse punten in de geschiedenis der 
mensen in werking. Paulus wilde zowel de Joden en de heidenen overtuigen 
dat ze niet langer verdeeld moesten zijn. De afscheiding was maar voor een 
bepaalde periode, om de wereld voor te bereiden op de verlossing door de 
Messias. De Joden hadden dit moeten begrijpen en zich moeten verheugen.  
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Predestinatie correct begrepen 
   
Efeziërs 1:5 Hij heeft ons [Joden en heidenen] voorbestemd om als Zijn 
kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, 
overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,  
 
Predestinatie (voorbestemming) betekent eenvoudig weg dat God al 
voordat Hij de Joodse natie vormde gepland had dat Hij de heidenen zou 
aannemen als Zijn kinderen. Hij besloot hier toe al enige tijd voordat Hij 
Abraham riep. God was van plan om de heidenen binnen Zijn koninkrijk te 
brengen lang voor hun bekering door Paulus bediening in de Griekse wereld. 
Wat God al had gepland, zelfs voor de Mozaïsche wet, vóór de besnijdenis 
kwam nu tot stand nu drommen en drommen heidenen Gods koninkrijk 
binnen kwamen. De Vader trok hen zijn Gemeente in door het geloof in 
Christus, net zoals Hij de Joden had getrokken onder de bediening van 
Jezus en de apostelen in Palestina. God had zowel de Joden als de heidenen 
uit de wereld en van onder de veroordeling door de wet aangenomen in Zijn 
gezin.  
 
En dit was allemaal gebeurd ‘naar het behagen van Gods wil.’ Deze 
uitdrukking die de Calvinisten zo graag citeren om hun stellingen te 
verdedigen betekent gewoon dat het God behaagt om Zijn oorspronkelijke 
bedoeling te realiseren om een volk te hebben (de gemeente) met wie Hij 
intieme omgang kon hebben. Dit was geen zelfzuchtig behagen, maar een 
wil die het hoogste goed zoekt voor alle wezens. Net als de Joden waren 
uitverkoren om Zijn speciale volk te zijn, niet vanwege hun goedheid, of 
eigen grootsheid, maar omdat God hen liefhad. (Deuteronomium 7:6-7)17  
En zo werden ook de geroepen naar Zijn ‘goed welbehagen’, of met andere 
woorden naar Zijn eeuwige goedertierenheid, niet omdat er iets in hun 
gedrag was dat Gods goede wil tot hen verdiende. Maar Hij was van plan 
hun karakter zo te vormen, dat zowel de Jood als de heiden ‘heilig en 
zonder vlek voor Hem zou zijn in liefde.’  
 
Efeziërs 1:6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons 
[Joden en heidenen] begenadigd heeft  in de Geliefde.  
 
Het is dus volgens Gods gunst dat Hij ons, Joden en heidenen tot Zich 
geroepen heeft. Wij zijn aanvaard in Zijn geliefde Zoon. Omdat Christus een 
verzoening voor de zonde heeft gemaakt, is God nu in staat om 
rechtvaardig door Zijn genade alle mensen te aanvaarden die zich bekeren 
en het Evangelie geloven. Niet omdat de mensen Zijn goedheid verdienen, 
maar opdat God verheerlijkt zal worden. God verlangt er naar Zijn genade 
en goedheid te verhogen boven Zijn wet. ‘Want de wet was gegeven door 
Mozes, maar genade en waarheid kwamen door Jezus Christus.’ (Johannes 
1:17). Het aanbod van universele redding, ondanks universele zonde, door 
de verzoening van Jezus Christus gaf God de grootste gelegenheid om de 
mens Zijn liefdevolle en genadige karakter te tonen. Een liefde die alle 
menselijke begrip te boven gaat en alle eerdere goddelijke openbaring. Een 

                                       
17 Deuteronomium 7:6 Want  u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw 
God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat 
Zijn persoonlijk eigendom is. 7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de 
HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. (HSV) 
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liefde waarin de Schepper de schepping waardig maakt en Zijn leven geeft 
voor Zijn vijanden.  
 
Efeziërs 1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn 
genade,  
 
Zowel de Joden als de heidenen zijn vrijgemaakt van de macht en de 
overheersing van de zonde door de verzoening van Christus, omdat Hij zo 
genadig is Zijn gunst aan ons te bewijzen terwijl wij nog Zijn vijanden 
waren.  
 
Efeziërs 1:8  die Hij ons [Joden en heidenen] overvloedig geschonken heeft, 
in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn 
welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had,  het geheimenis van Zijn 
wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van  de volheid van de tijden alles 
weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de 
aarde is.  
 
Wat is het geheimenis van Zijn wil? De Calvinisten beweren dat het de 
besluiten zijn waarin God sommigen tot eeuwig leven heeft uitverkoren en 
de rest van de mensheid tot eeuwige verdoemenis. Als ze aangevallen 
worden op zowel de rechtvaardigheid als de genade van zulke gruwelijke 
besluiten in het licht van de liefde van God, dan beweren ze dat dit een 
‘geheimenis’ is. Maar de Calvinisten verwarren geheimenis met absurd.  
 
Paulus openbaarde in Efeziërs het geheimenis ‘dat in de bedeling der 
volheid der tijden’ (toen het meest geschikte moment was om dit te doen) 
Hij alles bijeenbracht tot eenheid met Hem, de engelen en de reeds 
verheerlijkte heidenen (wat in de hemel is) en de gelovige Joden en 
heidenen die nog op aarde waren. De Overwinnende en Strijdende 
gemeente is het geopenbaarde geheimenis.  
 
De voorbestemde relatie tussen Joden en heidenen was verborgen voor de 
Joden in de geschiedenis, omdat zij als volk de sleutels van hun eigen 
geschriften niet begrepen, waar al verteld werd van de bekering der 
heidenen en de vorming van de Gemeente, die zou bestaan uit een 
overblijfsel der Joden en de gelovige heidenen. Zelfgerichtheid verblindt 
mensen voor de waarheid. De Joden waren geïnteresseerd in het ontvangen 
van Gods zegeningen, maar niet om ze te delen met de heidenen.  
 
‘De bedeling van de volheid der tijden’  betekende dat de tijd rijp was om 
het Evangelie naar de hele wereld te brengen zodat God zich een volk kon 
verkrijgen uit alle naties. De algehele vrede in het Romeinse rijk van die tijd 
en de beroemde Romeinse wegen maakte reizen gemakkelijker. Israël lag 
op de grens van drie continenten, Azië, Europa en Afrika en was uiterst 
geschikt om God bedoeling te verwerkelijken. De algemene Griekse taal 
vergemakkelijkte de communicatie van de boodschap. De joden waren door 
het hele Romeinse rijk verspreid. ‘Mozes had in iedere stad die hem 
predikten, en werd op de sabbat in iedere synagoge voorgelezen.’ 
(Handelingen 15:21), zodat de heidenen al de gelegenheid hadden om van 
de ene ware God te horen en zijn morele wet, en zijn wonderbaarlijke 
macht om de Joden uit Egypte te bevrijden.  
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Efeziërs 1:11 In Hem zijn wij ook  een erfdeel geworden, wij, die daartoe 
voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt 
overeenkomstig de raad van Zijn wil, 
 
Joden en heidenen hebben door geloof een gezamenlijk erfdeel verkregen, 
en zijn gelijkelijk voorbestemd om deel te hebben aan de christelijke 
bedeling naar Gods plan om een gezin te vormen uit alle volken van de 
aarde.  
 
De Calvinisten verwijzen regelmatig naar de ‘geheime raad van God’ als iets 
dat van eeuwigheid her al vast stond, toen Hij het eeuwige behoud van de 
uitverkorenen besloot en de grote massa der mensheid verdoemde. Maar de 
Vader is met het advies van Zijn Zoon en de Heilige Geest nog steeds aan 
het overleggen, observeren, besluiten aan het nemen, aan het plannen, en 
verandert soms zelfs Zijn plannen om dit onveranderlijke eeuwige doel te 
bereiken.  
 
naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad 
van Zijn wil, betekent eenvoudig weg dat de ontwikkeling van de 
Christelijke gemeente werkte volgens Gods uiteindelijke doel om een volk te 
verkrijgen met pure harten om Hem te dienen. De Godheid raadpleegde 
niemand in het vaststellen van dit doel, maar Hij gebruikte wel mensen 
waaronder Abraham tot aan Petrus en Paulus om Zijn wil tot stand te 
brengen.  
 
Ondanks het wonderbaarlijke werk van de hiervoor genoemde heiligen, zou 
de gemeente nooit tot stand gekomen zijn zonder het werk van onze Heer 
Jezus Christus. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake 
zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus. 
(Galaten 3:16). Alleen in Christus zijn de beloften aan Abraham vervuld. 26 
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 
Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 
28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het 
niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat 
men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u 
van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 
belofte erfgenamen. (Galaten 3:26-29) 
 
Omdat allen, of nu Jood of heiden, Christus door geloof kunnen aannemen, 
volgt daaruit dat Abraham niet alleen maar de vader is van het historische 
Israël, maar de ‘vader van allen die geloven’ wat ook hun nationale 
oorsprong ook maar is. (Romeinen 4:11)18  
 
Efeziërs  1:12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al 
eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 
 
Hier spreekt Paulus alleen tot de Joden, die de oorspronkelijke discipelen 
van Christus waren. Abraham had twee nageslachten, een natuurlijk en een 

                                       
18 Romeinen 4:11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de 
gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou 
zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid 
toegerekend zou worden; 
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geestelijk. Zijn natuurlijke afstammelingen waren niet zozeer gered, maar 
zijn geestelijke afstammelingen, diegenen die het geloof van Abraham 
hadden, of nu Jood of heiden, waren gered. Het eerste aanbod van het 
Evangelie werd aan de Joden geboden, en de moeder gemeente van 
Jeruzalem bestond bijna uitsluitend uit Joden. (Vergelijk Handelingen 2:5, 
en 3:26 met Handelingen 13:46) 
 
Efeziërs 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, 
toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 
 
Nu spreekt hij specifiek tot de heidenen, die nu ook in Christus geloven. 
Historisch Israël was niet langer exclusief de uitverkorenen van God. Paulus 
tegenstanders, de Judaïzeerders beweerden dat de komst van de Messias 
geen enkele verandering in de bestaande gang van zaken betekende. Voor 
hen waren de Joden nog steeds het exclusieve volk van God, dus moesten 
de heidense bekeerlingen zich aansluiten bij Israël door de besnijdenis, 
zowel als door het geloof in Christus. Maar Paulus onderwees dat men 
eenvoudig weg door geloof in de waarheid en vertrouwen op Christus deel 
werd van de uitverkorenen. Deze uitverkiezing werd vervolgens verzegeld 
door de vervulling met de Heilige Geest.  
 
Cornelius huishouden ontving de Heilige Geest zonder de besnijdenis (zelfs 
zonder gedoopt te zijn) zodra Petrus tot hen predikte, op dezelfde manier 
als de Joden die op de Pinksterdag hadden ontvangen. Besnijdenis was het 
merk of het teken van het Oude Verbond, de vervulling met de Geest van 
God, of ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid’ was het kenmerk van het 
nieuwe.  
 
Efeziërs 1:14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die 
ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid 
 
De Heilige Geest werd gegeven als aanwijzing of verzekering van iets dat 
nog moet komen, wat onze verheerlijking is als de bruid aan Christus wordt 
getoond ‘als een verheerlijkte gemeente, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en zonder blaam.’ (Efeziërs 5:27), 
Uiteindelijk zal Gods gerechtigheid en genade verheerlijkt worden en 
geprezen in de gemeente, omdat Zijn wijsheid gerechtvaardigd zal blijken in 
Zijn kinderen.  
 
Efeziërs 1:15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere 
Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u 
te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze 
Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid 
en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen 
van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de 
allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,  
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij 
gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte  en aan Zijn 
rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en 
macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet 
alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen 
aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen 
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gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem 
Die alles in allen vervult. 
 
Jezus is het hoofd van Zijn lichaam, de gemeente. De gemeente is de 
vervulling van alle profetieën en beloften die aan Abraham en zijn 
afstammelingen zijn gemaakt. Christus vervulde en volbracht alles waartoe 
de Vader Hem gezonden had en liet de gemeente, gevuld met de Heilige 
Geest als getuigen op aarde. Vóór Christus was de gemeente niet compleet, 
maar het evangelie van Christus opende de gemeente voor de heidenen en 
maakte zo de gemeente heel. De gemeente is de openbaring van het 
geheimenis van Christus. De gemeente heeft de macht gekregen om alle 
naties onder het hoofdschap van Christus te brengen. Gods bedoeling is om 
de gemeente, niet het fysieke, nationale Israël te gebruiken om de hele 
wereld te evangeliseren tot Zijn tweede wederkomst.  

Geloof dat werkt 
Efeziërs 2:1 Ook u [heidenen] heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die 
dood was door de overtredingen en de zonden, 
 
2 waarin u [heidenen] voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het 
tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de 
macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de 
ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen [Joden en heidenen] voorheen 
verkeerden, in de begeerten van ons  vlees, door de wil van het vlees en de 
gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals 
de anderen. [van nature is volgens Webster het ‘essentiële karakter van 
een ding, essentie, niet perse aangeboren of geërfd, de staat van de mens 
die niet verlost is] 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons 
[Joden en heidenen] door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons [Joden en 
heidenen] liefgehad heeft, 5 ook toen wij [Joden en heidenen] dood waren 
door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u 
zalig geworden – 6 en heeft ons [Joden en heidenen] met Hem opgewekt en 
met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de 
komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou 
bewijzen, door de goedertierenheid over ons [Joden en heidenen] in 
Christus Jezus. 
 
Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u [zowel heidenen als Joden] zalig 
geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet 
uit werken, opdat niemand zou roemen. 
 
Paulus waarschuwde de Joden dat de behoudenis ‘niet uit u’  is. De Joden 
roemden op het vlees. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Wij zijn Abrahams zaad.’ 
Door dit te zeggen beweerden ze dat hun behoudenis ‘uit henzelf’ was. 
‘Tenslotte,’ redeneerden ze ‘Had Jezus niet zelf gezegd: ‘Behoudenis is uit 
de Joden’? Maar Jezus verweet hen dat ze niet het geloof van Abraham 
hadden.  
 
Paulus had in veel gemeentes te maken met het probleem van de 
Judaïzeerders, waaronder in Rome, Korinthe, Kolossen, Galatië, en Filippi. 
Toen Paulus de Filippenzen waarschuwden omtrent de ‘besnijdenis’ legde hij 
uit: 3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die  God in de Geest dienen en in 
Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. 4 Hoewel ik reden 
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heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen 
vertrouwen op het vlees, ik nog meer: 5 besneden op de achtste dag, uit 
het geslacht van  Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de 
Hebreeën, wat de wet betreft  een Farizeeër, 6 wat ijver betreft  een 
vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet 
is, onberispelijk. (Filippenzen 3:3-6 HSV) Paulus had voor zijn bekering op 
zichzelf vertrouwd voor behoud en niet op de Heer.  
 
Maar de Judaïzeerders zwolgen in zulke vleselijke zaken. Ze waren een volk 
dat roemde op het vlees en op het feit dat zij anders waren dan de andere 
mensen. Ze waren als de verwaande Farizeeërs die ‘van zichzelf 
vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen verachtten.’ (Lukas 
18:9)19 
 
De Joden waren graag erin geslaagd de heidenen te overtuigen dat ze tot 
behoud moesten komen door de synagoge, door het ritueel van de 
besnijdenis, zodat ze konen roemen op de uitbreiding van hun tradities en 
hun culturele religie. Maar Gods plan was, dat de heidenen net als de Joden 
gered zouden worden door geloof, niet door werken der wet.  
 
Redding (verzoening met God) is Gods geschenk. Als het door werken was, 
zou het geen gift zijn. Besnijdenis was een werk waarvan de Judaïzeerders 
beweerden dat het nodig was wilden heidenen gered zijn. Ongelovige Joden 
dachten dat ze uit zichzelf gered waren (vanwege hun geboorte of door de 
werken der besnijdenis en de Joodse rituelen en ceremonies).  
 
Het is duidelijk dat de Judaïzeerders ook een probleem waren in Rome, 
waar Paulus de kwestie van besnijdenis besprak.  
 
26 Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, 
zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? 27 En 
zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet 
volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de 
besnijdenis een overtreder van de wet bent? 28 Want niet híj is Jood die het 
in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het 
vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is,  en dát is 
besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is 
niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:26-29 HSV) 
 
Bekeerde heidenen die de gerechtigheid der wet hielden door het geloof in 
Jezus Christus, hadden hun hart besneden. De trotse en arrogante Joden in 
Rome overtraden de morele wet door te stelen, overspel te bedrijven en 
heiligschennis. (Romeinen 2). Maar toch beschouwden zij zichzelf als 
leraren der wet, maar Jezus had hen blinde leiders van blinden genoemd. 
 
Efeziërs 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om 
goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen. 
 
Paulus maakte onderscheid tussen de dode werken (de riten en rituelen van 
het Judaïsme) en goede werken. Wij moeten de moreel zuivere werken van 
                                       
19 Lukas 18: 9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat 
zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: 
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het Christelijk geloof niet verwarren met de vuile, halve, externe werken 
van de huichelachtige formalisten. Paulus maakte duidelijk dat goede 
werken volgen op redding, zoals hij uitlegde aan de gemeente te Korinthe. 
18 Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet 
ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet 
hij zich niet laten besnijden. 19 Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is 
niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. (1 Korintiërs 7:18-
19 HSV) 
 
De morele wet van God (God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf) 
is voor altijd de blijvende definitie van zonde en gerechtigheid. (Romeinen 
3:20, 7:7 en 1 Johannes 3:4) Maar besnijdenis leek voor de Judaïzeerders 
gewoon alles te zijn, terwijl het houden van de morele wet hun weinig leek 
te zeggen.  
 
Ezechiël beval de mannen van Israël om hun eigen harten te besnijden. 
Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u 
een  nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van 
Israël? (18:31 HSV) Maar later beloofde de profeet dat God hun harten zou 
besnijden. 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe  geest in 
uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en 
u een hart van vlees geven.(HSV) Besnijdenis van het vlees was puur het 
werk van mensenhanden, maar God schept in de gelovige een nieuw hart 
als gevolg van de mens bekering en geloof. Redding is niet uitsluitend het 
werk van God of van een mens, maar de mens die samenwerkt met God.  
 
God had ‘te voren bepaald’ of ‘gepredestineerd’ of ‘uitverkoren’ dat Hij een 
volk zou hebben dat zou wandelen in goede werken, werken van geloof, 
niet dode werken der wet uitmondend in besnijdenis. Hij had voorbeschikt 
dat wij voor Hem zouden wandelen: ‘heilig en zonder blaam in liefde.’  
 
Toen Paulus aan de Romeinen schreef dat wij ‘gerechtvaardigd zijn uit 
geloof, zonder werken der wet,’ bedoelde hij in hoofdzaak de ceremoniële 
wet, maar kon daar ook de morele wet bij insluiten, omdat we tot aan het 
punt van onze bekering geen goede werken te bieden hebben. Bekering en 
geloof zijn voorwaarden tot redding, niet de werken die redding verdienen. 
Na de bekering zijn wij ‘Zijn werkmanschap’. De werken zijn een bewijs van 
onze redding, als ze geworteld zijn in levend geloof en inwonende liefde 
voor onze redder Jezus Christus.  
 
Efeziërs 2:11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees 
en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden 
besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 
 
De heidenen werden als minderjarig beschouwd door de groep der 
besnijdenis, maar Paulus liet hen zien dat zij nu mede-erfgenamen waren 
met Christus, op gelijke voet met de Joden. Er is nog Jood noch heiden in 
Christus Jezus De ware besnijdenis zijn diegenen die ‘God aanbidden in de 
geest en zich verheugen in Christus Jezus en geen vertrouwen stellen in het 
vlees.’  
 
Efeziërs 2:12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het 
burgerschap van Israël en vreemdelingen  wat betreft de verbonden van de 
belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in 
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Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus 
dichtbij gekomen. 
 
Net als de verloren zoon waren de heidenen in het verleden ver weg, maar 
zijn nu dichtbij gekomen door het bloed van Christus, niet door het bloed 
dat vloeit na de besnijdenis.  
 
Petrus predikte tot de menigte der Joden die samengestroomd waren om te 
kijken naar de belofte uit Joel over de uitstorting van de Heilige Geest ‘op 
alle vlees’  in de bovenkamer: Want voor u is de belofte en voor uw  
kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe 
roepen zal. (Handelingen 2:39 HSV) 
 
Wie riep God? Paulus maakte dit duidelijk in zijn boodschap aan de Grieken 
in Athene. ‘God dan  verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,’ 
(Handelingen 17:30 HSV) Dit was een nieuw tijdperk. God roeping was niet 
langer beperkt tot in hoofdzaak de Joden. Jezus had Zijn discipelen overal 
heen gestuurd. (Markus 16:20). Volgens Paulus Evangelie waren alle 
mensen overal ter wereld potentieel uitverkoren en werd niemand 
uitgesloten van de gelegenheid gered te worden. De gemeente is niet 
langer alleen historisch Israël, ze is nu universeel! De sluier van de Tempel 
is doormidden gescheurd! Het geheimenis is geopenbaard! Ieder mens kan 
door geloof in Christus naderen tot de Almachtige!  
 
Verder verkondigde Paulus aan de Atheners dat God: maakte uit één bloed 
heel het menselijke geslacht (Handelingen 17:26 HSV). Inderdaad was 
Paulus een man die zijn tijd ver vooruit was. De eeuwenoude scheidsmuur 
van de twee hoofdindelingen der mensheid, Jood en heiden, viel uit elkaar 
door de eenheid die gebracht werd door het geloof in het bloed van 
Christus. Geen natuurlijke afstammeling, of hij nu terug geleid kon worden 
tot Adam of Abraham, kon de mensheid waarlijk een maken, maar het 
bloed van Christus doorbrak alle barrières. Geen mens heeft meer gedaan 
om raciale en religieuze eenheid te bewerken dat sint Paulus. Onder zijn 
bediening verkruimelden de eeuwenoude muren en de ongelovige Joden 
verachtten hem daarom. En zelfs gelovig Joden (de Judaïzeerders) konden 
net zo haatdragend zijn tegen Paulus bediening, omdat ze de 
overleveringen en tradities van mensen meer liefhadden dan God.  
 
Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En 
door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 
 
Christus kwam ons vrede brengen tussen de Joden en de heidenen en om 
de generaties van vijandschap tussen de Joden en de heidenen af te 
breken, die opgericht was als gevolg van hun ceremoniële rituelen, die 
draaiden om de besnijdenis. Deze muur was alleen als tijdelijk bedoeld, 
zodat God de Joden kon klaarmaken om een licht voor de wereld te worden. 
God heeft altijd gewild dat Israël een stad boven op een heuvel zou zijn, 
maar helaas hadden zij de kandelaar onder de korenschoof gezet van 
lievelingsregeltjes die noch zijzelf, noch hun vaderen konden houden. Niet 
omdat de regeltjes zoals ze oorspronkelijk gegeven waren onmogelijk 
waren, maar omdat de toevoegingen die de Rabbi’s door de eeuwen heen 
hadden gemaakt dat ze onnodig veeleisend werden. Ze hadden geroemd op 
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de schaduwen en de symbolen in plaats van op de essentie. Ze hadden 
geroemd op het vlees en niet in de Geest.  
 
Efeziërs 2:15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk 
de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 
 
Door het lichaam van Christus, verscheurd aan het kruis, gebroken om alle 
zonden der mensen, had Hij de rituelen en ceremonies van het Judaïsme 
teniet gedaan om de nieuwe mens te scheppen (de gemeente) en vrede te 
maken tussen de Joden en de heidenen. De Jood wilde zelfs niet eten met 
een heiden, wat leidde tot wantrouwen en vijandschap tussen hen beiden. 
Zij konden niet begrijpen dat het ‘Koninkrijk van God bestaat niet uit eten 
en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.’ 
(Romeinen 14:17)  
 
Paulus suggereerde niet dat de geboden om God lief te hebben en uw 
naaste waren afgeschaft, of dat Christenen geen objectieve normen meer 
hadden die ze moesten houden onder het nieuwe verbond. Populaire 
theologie leert dat werken of wat we ook niets te maken heeft met ons 
eeuwig behoud. Maar Jezus zei: ‘Verwonder u daar niet over, want de tijd 
komt  waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij 
zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten 
leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter 
verdoemenis. (Johannes 5:28-29 HSV) 
 
Paulus verzekerde de Romeinen dat goed doen nodig was om uiteindelijk 
gered te zijn. 9 Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van 
ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de 
Griek, 10 maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, 
eerst over de Jood, en ook over de Griek. 11   Want er is geen aanzien des 
persoons bij God. (Romeinen 2:9-11 HSV) 
 
De brief aan de Galaten openbaarde ook dat het de ceremoniële wet was 
die was weggedaan. Christus had al haar typen en schaduwen vervuld. Nu 
was er niet langer een noodzaak voor deze riten en rituelen, omdat de 
substantie van de dingen waarop gehoopt werd gekomen was, gestorven en 
weer opgestaan. Maar de Galaten waren ‘weer verstrikt geraakt door het 
juk van gebondenheid.’ En teruggekeerd naar de symbolen. (De zwakke en 
armelijke beginselen) door de leringen van de Judaïzeerders, die er op 
stonden dat de heidenen besneden werden en ‘dagen, maanden, tijden en 
jaren’ gingen houden. (Galaten 4:10). Maar Christus had door de 
verzoening in Zijn bloed een ‘nieuwe mens’ of een ‘nieuwe schepping’ 
gemaakt. [De gemeente, het Israel Gods Galaten 6:16] en zo vrede 
gemaakt tussen Joden en heidenen.   
 
Het merkteken van de besnijdenis van de voorhuid stelde niets voor in 
vergelijking bij het ware ‘merkteken’ van de vervolging, die Paulus vanwege 
Christus in zijn eigen lichaam droeg. Besnijdenis was gewoon een 
inwijdingsritueel geworden in Israel, iets dat iedere goede Joodse familie 
deed met haar zonen. Maar het stond niet voor een keus van de kant van 
de acht dagen oude baby. Geen keus om te staan voor Gods doelen, wat 
onvermijdelijk zou leiden tot vervolging en verwerping uit de Joodse 
gemeenschap. Daarom was het eenvoudig weg de mooie show geworden 
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van de Judaïzeerders. 12 Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, 
dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van 
Christus vervolgd te worden. 13 Want ook zij die besneden worden, nemen 
zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te 
kunnen beroemen op uw vlees. 14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen 
op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de 
wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. 15 Want in Christus 
Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden 
zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. 16 En allen die 
overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen 
en over het Israël van God. 17 Verder, laat niemand mij lastigvallen,  want 
ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. 18 De genade van 
onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen. (Galaten 
6:12-18 HSV)  
 
Jazeker, mijn vrienden, er is een regel waar Paulus de gelovigen onderwees 
dat de gelovigen zich aan moesten houden om de genade en vrede van God 
te ervaren: ‘maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in 
één woord vervuld, namelijk hierin:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
(Galaten 5:13-14 HSV). Deze regel der liefde maakt dat geloof werkt, want 
zonder deze is geloof dood. (Galaten 5:6). Toen Paulus zich kritisch uitliet 
over de werken der wet, had hij niet de wet der liefde in gedachten, die hij 
altijd promootte, die nooit zal worden afgeschaft, niet in dit leven, en niet in 
het leven dat komt. Hij bekritiseerde de dode werken van de Joodse 
ritualisten.   
 
Efeziërs 2:16 en opdat Hij die beiden [Joden en heidenen] in één lichaam 
met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood 
heeft.[de haat tussen Joden en heidenen werd door diegenen die de Heer 
Jezus in geest en in waarheid aanbaden als gestorven beschouwd] 17 En bij 
Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf 
was,[de heidenen] en aan hen die dichtbij waren.[de Joden] 18 Want door 
Hem hebben wij beiden [Joden en heidenen] door één Geest de toegang tot 
de Vader.[deze toegang komt niet door de besnijdenis van het vlees maar 
de besnijdenis van het hart door de Geest] 19 Zo bent u dan niet meer 
vreemdelingen en bijwoners,[de heidenen] maar medeburgers van de 
heiligen en huisgenoten van God,[Joden die op Christus vertrouwen] 20 
gebouwd  op het fundament van de apostelen en profeten,[niet op de 
ceremoniële wet]  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, [waar 
voorheen een voorhangsel was, is nu de Hoeksteen, die de heidense muur 
en de Joodse muur tot één bouwwerk verenigt] 21 en op Wie het hele 
gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de 
Heere;[niet het fysieke gebouw in Jeruzalem waar de Joden roemden op het 
vlees en hun feesten en heilige dagen vierden en hun offers brachten, maar 
een tempel gebouwd door God, eeuwig in de hemelen] 22 op Wie ook u 
[Joden en heidenen] mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de 
Geest.  
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De gemeenschap van het geheimenis.  
 
Efeziërs 3:1 Om deze reden ben ik, Paulus,  de gevangene van Christus 
Jezus, voor u, die heidenen bent, Deze gevangenschap was het gevolg van 
zijn vastbeslotenheid tot de heidenen te prediken. (Handelingen 22:21) 
 
Efeziërs 3:2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling  van de genade 
van God  die aan mij gegeven is ten behoeve van u, (HSV) Indien gij maar 
gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
(SV) Bedeling betekent economie of bestuur, onder Gods bestuur en plan 
had Hij Paulus gezonden om Zijn voornaamste instrument te zijn om de 
boodschap van Gods geschenk van redding naar de heidenen te brengen.  
 
Efeziërs 3:3-4 dat Hij mij  door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt 
heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; [Efeziërs 1:9-10] 4 
waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis 
van Christus),  
 
Paulus legde uit hoe God hem gekozen had: ‘Om Zijn Zoon te openbaren en 
Hem onder de heidenen te prediken’  12 En ik dank Hem Die mij kracht 
gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw 
geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, 13 mij, die 
vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij 
is barmhartigheid bewezen,  omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in 
ongeloof. 14 De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, 
met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 Dit is een betrouwbaar 
woord en alle aanneming waard  dat Christus Jezus in de wereld gekomen is 
om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar 
daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de 
voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld 
voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. (1 
Timoteüs 1:12-17) 
 
Saulus van Tarsus had geen rechtvaardige werken om zichzelf 
aanvaardbaar te maken voor God. Hij had de kerk vernield en vervolgde 
haar Almachtige stichter boven mate. Maar de Heer openbaarde Zichzelf 
aan Paulus op de weg naar Damascus en zei: ‘16 …. want hiertoe ben Ik 
aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de 
dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; 17 
en Ik zal u verlossen van dit volk [Joden] en van de heidenen, naar wie Ik u 
nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot 
het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in 
Mij. (Handelingen 26:16-20 HSV) 
 
Paulus werd vanaf het begin duidelijk gemaakt dat alle mensen, vooral ook 
de heidenen geheiligd werden (apart gezet om ‘heilig en zonder blaam voor 
Hem te staan in liefde’) door het geloof in Christus.  
 
Efeziërs 3:5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de 
mensenkinderen,  zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en 
profeten door de Geest, 
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De wet had een voorziening gegeven voor vreemdelingen van buiten de 
gemeenschap van Israël om in gemeenschap met de Joden te treden, maar 
dat moest geschieden door de besnijdenis. Ook hadden de profeten enige 
kennis dat er een plaats was voor de heidenen in God bedoelingen, want er 
zijn tientallen verwijzingen naar dit feit in hun geschriften. Maar wat de 
Joden niet leken te begrijpen was dat de Heidenen Gods Koninkrijk zouden 
binnen gaan zonder door het Judaïsme te gaan, en dat ze op gelijke voet 
verwelkomd zouden worden als de Joden.  
 
Efeziërs 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot 
hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in 
Christus, door het Evangelie, 
 
Het geheimenis was geopenbaard! Het geheim was dat de belofte van de 
Messias niet alleen maar voor de Joden was, maar voor alle naties! Het 
schitterende hoogtepunt van Gods oeroude bedoeling: de verlossing, de 
aanname, de vergeving en de verzegeling van een volk van uit de gehele 
wereld tot een bezitting van God, werd nu tot stand gebracht door de 
daadwerkelijke uitoefening van Gods wil en genade.  
 
Efeziërs 3:7 waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van 
de genade van God, die mij gegeven is,  naar de werking van Zijn kracht. 
 
Vanwege Paulus getrouwheid plaatste God hem in de bediening van het 
getuigen van de genade van God. ‘En ik dank Hem Die mij kracht gegeven 
heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, 
toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, (1 Timoteüs 1:12) 
 
Efeziërs 3: Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, 
om  onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus te verkondigen, 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen 
wat de gemeenschap  aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen 
heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen  geschapen heeft door 
Jezus Christus, 
 
Nu was het geheimenis geopenbaard door Paulus, dat de Joden en de 
heidenen die zo lang gescheiden waren geweest in gemeenschap met elkaar 
kwamen door de Messias, de Heer Jezus Christus en een verenigde en 
universele gemeente zouden vormen. Eeuwen eerder had David al 
profetisch gesproken: 22 De  steen die de bouwers verworpen hadden, is 
tot een hoeksteen geworden. 23 Dit is door de HEERE geschied, het is 
wonderlijk in onze ogen. (Psalm 118:22-23 HSV) 

Jezus gaf de aanwijzingen 
Het schitterende geheimenis was al geopenbaard in de bediening van 
Christus. Op weg naar Jeruzalem zag Jezus ‘een vijgenboom, Hij ging er 
heen en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er 
aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde 
onmiddellijk. 20 Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en 
zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? (Matteüs 21:19-20 HSV)  
 
De vijgenboom vertegenwoordigde wat Paulus de ‘religie der Joden’ 
noemde. (Galaten 1:13-14). Ze ging voorbij, Jezus had haar vervloekt, 
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omdat ze alleen bladeren voortbracht, van buiten zag ze er nog 
indrukwekkend uit, maar ze had geen vrucht van de Geest in haar 
aanhangers voortgebracht. Vanwege de rebellie der Joden, had hun religie 
niet ‘een heilig volk voor Hem, zonder blaam en in liefde’ voortgebracht. Het 
had niet de rechtvaardigheid, genade, geloof, nederigheid en waarheid 
voortgebracht die God op prijs stelde. Ze had niets dan dode werken 
voortgebracht.  
 
De aanwijzingen die het geheimenis voor de Joden had kunnen oplossen, 
als ze oren hadden gehad om te horen, waren te vinden in de gelijkenissen 
van de Heer. Toen Jezus in de tempel was gekomen vroeg hij aan de opper 
priesters en de oudsten van het volk: ‘28 Maar wat denkt u? Iemand had 
twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn 
wijngaard werken. 29 Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg 
hij berouw en ging erheen. 30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, 
en deze antwoordde en zei:  Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31 Wie van 
deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De 
eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de 
hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. 32 Want Johannes is bij u 
gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar 
de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt 
u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. (Matteüs 21:28-32 
HSV) 
 
De heidenen weigerden om enig werk te doen in Gods wijngaard en 
millennia lang heeft God ‘voorbijgezien’ aan hun onwetendheid, maar nu 
beval Hij door Paulus ‘alle mensen overal tot bekering’ (Handelingen 17). 
De heidenen bekeerden zich nu en gingen voor God aan de slag. De Joden, 
die zeiden dat ze zouden dienen en gehoorzamen, werkten in feite nooit 
voor God. Ze werkten alleen voor zichzelf, in de naam van God, en gaven 
de heidenen aanleiding om de naam van God te lasteren.  
 
Jezus daagde de Joden uit om naar een andere gelijkenis te luisteren: 33 
Luister naar een andere gelijkenis.  Er was iemand, een heer des huizes, 
[God} die een wijngaard [Israël] plantte. Hij zette er een omheining 
omheen, [goddelijke bescherming] groef er een wijnpersbak [de wet met 
haar offer voorschriften] in uit en bouwde een toren [de tempel]. En hij 
verhuurde hem aan landbouwers [de priesters en rabbi’s] en ging naar het 
buitenland. [Gods hemelse troon] 34 Toen de tijd van de vruchten naderde, 
stuurde hij zijn slaven [profeten] naar de landbouwers om zijn vruchten te 
ontvangen. 35 En de landbouwers [leiders van de Joden] namen zijn slaven, 
sloegen de één, doodden een ander, en  stenigden een derde. 36 Nogmaals 
stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met 
hen hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor 
mijn zoon [Jezus] zullen zij ontzag hebben. 38 Maar toen de landbouwers 
de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar:  Dit is de erfgenaam.  Kom, laten 
we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. 39 Toen ze hem 
gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 
[Golgotha] 40 Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal 
hij met die landbouwers doen? 41 Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die 
kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan 
andere landbouwers [de heidenen] verhuren, die hem de vruchten op hun 
tijd zullen geven. [zullen Zijn voorbestemde doel uitvoeren] 42 Jezus zei 
tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften:  De steen [Jezus] die de 
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bouwers [Joden] verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit 
is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom 
zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u [de Joden] weggenomen zal 
worden en aan een volk [de heidenen] gegeven dat de vruchten ervan [de 
vruchten van de Geest] voortbrengt. 44 En wie [Jood of heiden] op deze 
steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij 
vermorzelen. 45 En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen 
van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. (Matteüs 21:33-45) 
 
De steen was gevallen op het Judaïsme en vermorzelde het tot stof. 
Judaïsme werd plotseling vernietigd door de furie van de macht van Titus, 
die Gods werktuig was in het oordelen van de Joden vanwege hun 
verwerping van hun Redder en Messias. Maar de heidenen hadden zichzelf 
op de steen van Gods genade geworpen, met gebroken en verscheurde 
harten.  
 
1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: 
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn 
zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de 
genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. 4 
Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de 
genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de 
gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de 
bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn 
akker, de ander naar zijn zaken. 6 En de anderen grepen zijn slaven, 
behandelden hen smadelijk en doodden hen. 7 Toen de koning dat hoorde, 
werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en 
stak hun stad in brand. 8 Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel 
bereid, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de 
kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u 
er maar zult vinden. 10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden 
allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal 
werd gevuld met gasten. 11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de 
gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in 
bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier 
binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 
Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, 
neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want  velen zijn geroepen, maar 
weinigen uitverkoren. (Matteüs 22:1-13 HSV) 
 
De bruidskleding symboliseert de reinheid van hart. De keuze die God heeft 
gemaakt is, dat Hij heeft besloten om een volk uit ieder natie te verkrijgen, 
die heilige en zonder blaam zal zijn in liefde. (Efeziërs 1:4). De 
uitverkorenen tot eeuwig leven zijn diegenen die de oude zelf gerichte 
manier van lieven hebben afgelegd (de oude mens) en die ‘de nieuwe mens 
hebben aangedaan, de naar God is geschapen in ware gerechtigheid en 
heiligheid.’ Bedenk: ‘genade is met allen die onze Heer Jezus Christus in 
oprechtheid liefhebben.’ (Efeziërs 6:24). Dus, er zijn velen geroepen tot de 
bruiloften zitten daar en verwachten te eten van het feest der eeuwige 
zegening, maar die uiteindelijk in de hel geworpen worden. Niet omdat ze 
niet uitverkoren zijn, maar omdat ze weigeren het bruiloftskleed te dragen. 
De uitverkorenen zijn de ‘navolgers van God, als geliefde kinderen, en leven 
in liefde, zoals Christus heeft liefgehad.’ (Efeziërs 5:1-2)  
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De uitverkorenen zijn degenen op wie God wijst en zegt: ‘Deze zijn Mijn, 
want zij hebben mij lief.’ Heel Israel werd Gods speciale volk genoemd, 
maar slechts een restant reageerde in geloof en werden daarom de 
gekozenen. Vanaf de opstanding is heel de wereld geroepen, maar weinigen 
reageren beter dan de Joden vanouds, zodat er weinigen echt onder de 
uitverkorenen zijn.  
 
Efeziërs 3:10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten 
in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt 
zou worden,  
 
Deze overheden en machten verwijzen naar de engelen waarvan Petrus 
onderwees dat die begeerden in te zien in de dingen betreffende Gods 
genade en de redding der mensen. De gemeente is Gods openbaring aan de 
engelenscharen van de veelzijdige wijsheid van God in het openbaren van 
Zijn doelen.  
 
Efeziërs 3:11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in 
Christus Jezus, onze Heere.   
 
Gods bedoeling is altijd geweest om een relatie te hebben  met mensen uit 
alle naties van de wereld, die gelijkvormig worden aan het beeld van Gods 
geliefde Zoon. Een gezin dat beproefd en getest is, in wie Hij kan 
vertrouwen dat ze leven in eenheid met Hem tot in alle eeuwigheid, in een 
heilig huwelijk, waar Paulus naar refereert als ‘het grote geheimenis’ 
(Efeziërs 5:32)  
 
Efeziërs 3:12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met 
vertrouwen, door het geloof in Hem.  
 
Vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft, bemoedigt ons om 
vrijmoedig en met vertrouwen te naderen tot de troon der genade.  
 
Efeziërs 3:13  Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn 
verdrukkingen  omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. 14 Om deze 
reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 
naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 
opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht  
gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus 
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde  geworteld en 
gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle 
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde 
van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou 
worden tot heel de volheid van God. 20   Hem nu Die bij machte is te doen 
ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in 
ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.  
   
De heerlijkheid van God is in essentie Zijn karakter. Karakter is de 
heerlijkheid van ieder wezen, of hij nu mens is of God. De Schrift spreekt 
erover dat God waakt over Zijn goede naam of reputatie. Want willen 
mensen vertrouwen hebben in God, en daarom God liefhebben, moeten ze 
geloven dat Hij goed is, rechtvaardig en liefdevol. Als mensen hun 
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vertrouwen verliezen in God, maakt dit Zijn regering moeilijker. Alles wat 
God ooit heeft gedaan openbaart Zijn goedheid, wat Zijn heerlijkheid is.  
 
Het zijn niet Gods natuurlijke kenmerken zoals eeuwig bestaan, 
alwetendheid, almacht, of alomtegenwoordigheid, die de essentie van Zijn 
heerlijkheid vormen, maar Zijn heerlijke en onzelfzuchtige gebruik van al 
deze kenmerken maakt God zo groot. De essentie van Gods grootheid is 
niet Zijn soevereiniteit, maar Zijn goedheid. God is groot omdat God goed 
is. Zowel de Vader als de Zoon worden verheerlijkt in de gemeente. God 
wordt verheerlijkt als Zijn karakter en Zijn geest in ons geopenbaard wordt, 
die worden veranderd naar Zijn beeld. De heiligen gebruiken hun 
natuurlijke vermogens en geestelijke gaven in liefdevol dienstbetoon aan 
Hem en aan hun medegelovigen, zoals Hij leeft om Zijn schepping te 
dienen.  
 
Velen zoeken de volheid van Gods kracht door de gaven van de Geest. Zij 
begeren de autoriteit van God, maar verwaarlozen de gelijkvormigheid aan 
Zijn karakter. Zou de kracht van de Heilige Geest die in ons is, ons niet 
moeten bekrachtigen tot een leven dat diegene die voor ons stierf en 
opstond waardig is? Tenslotte, wat betekent het zegel of het merkteken van 
de Heilige Geest op het leven van een gelovige anders dan een puur en 
onschuldig hart? Zonde verbreekt dat zegel. Heiligheid versterkt dat zegel 
en maakt ons geschikt om Zijn vaten te zijn om Zijn eeuwige doel te 
vervullen.  
 
God wordt verheerlijkt in Zijn Gemeente, als die Zijn smetteloos en 
vlekkeloos karakter openbaart. Laat ons Zijn heilige naam niet lasteren door 
ons christenen te noemen zonder Zijn karakter na te volgen. Het 
geheimenis van Christus, dat werd geopenbaard in en door de leer en het 
leven van Jezus en de apostelen, is de complete familie van God in de 
Hemel en op aarde. Dat is de heilige katholieke kerk, niet de Romeins 
katholieke kerk, met aan het hoofd een mens, maar de Universele kerk 
bestaande uit alle naties, geslachten, volken en talen.  
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Hoofdstuk 3: Het verenigen der naties.  

Commentaar op Romeinen 9  
Het boek Romeinen is net als Paulus brief aan de Efeziërs misbruikt door 
Calvinisten om een verkeerd idee van voorbestemming te promoten. 
Johannes Calvijn schreef in de ‘Instituties’: ‘Met voorbestemming bedoelen 
wij het eeuwige raadsbesluit van God waarmee Hij in Zichzelf besloten heet 
wat Hij wilde dat er zou gebeuren met ieder mens. Niet iedereen is op 
gelijke voet geschapen, maar sommigen zijn voorbestemd tot eeuwig leven, 
anderen tot eeuwige verdoemenis; en, in overeenstemming daarmee is 
ieder geschapen voor een van deze twee doelen, en zeggen wij zo dat zij 
zijn voorbestemd tot leven of tot dood.’ (Boek III, Hfd 21, par. 5) 
 
Calvijn gaf zelf toe dat dit een ‘vreeswekkend besluit’ was. Volgelingen van 
Calvijn beroepen zich op Romeinen 9 om hun gruwelijke doctrine te 
ondersteunen. Ze maken de ernstige vergissing door er van uit te gaan dat 
de uitverkiezing van individuen tot behoud of verdoemenis het 
hoofdonderwerp is van dit hoofdstuk. Maar, Paulus behandelde in Romeinen 
9 vooral Gods verkiezing van naties en individuen tot geestelijke functies en 
verantwoordelijkheden, niet de eeuwige bestemming van individuele zielen. 
Er is niets in Romeinen 9 of ergens anders ook maar in de Bijbel dat leert 
dat enig individu voorbestemd is of voorbeschikt van voor zijn geboorte 
voor de hemel of de hel.  
 
Toen Paulus ongeveerd 59-10 AD schreef aan de gemeente Korinthe vanuit 
Rome, begon het steeds duidelijker te worden dat de gemeente grotendeels 
een heidense instelling begon te worden. De Joden weigerden in 
meerderheid om Jezus als hun Messias te erkennen. In hun denken, als de 
Christelijke gemeente werkelijk de vervulling was van het beloofde 
Messiaanse koninkrijk, en de Joden daarvan buitengesloten werden, dan 
had God Zijn beloften aan de Joden in de wet en de profeten gebroken, iets 
wat zij zich niet konden voorstellen.  
 
Paulus bedoeling in Romeinen 9, die moet worden begrepen uit de context 
van Romeinen 10 en 11, was om Gods oordeel te rechtvaardigen dat Hij zijn 
werk verschoof van voornamelijk door de Joodse natie werkend naar de 
heidenen, door de natie Israël te verwerpen en de heidenen te aanvaarden. 
Paulus schreef om de Joden te overtuigen dat de roepen der heidenen niet 
terloops was, of een onverwachte gebeurtenis, maar een vastbesloten 
bedoeling in de gedachten van God, die al voorbeschikt was zelfs voordat 
het Joodse ras gevormd werd uit Abraham. God had voorzien om de Joden 
apart te zetten voor een voorbestemd doel, zodat Hij zich door hen kon 
openbaren aan de hele wereld en alle mensen verenigen onder de 
heerschappij van Koning Jezus. Met de roeping der heidenen had de natie 
Israël niet langer een alleenrecht in de relatie met God.  
 
Paulus onderwees in Romeinen 9-11 dat God alleen klaar was met de Joden 
als natie, niet als individuen. In Romeinen 10 schreef Paulus dat elk 
individu, of hij nu Jood was of heiden, gered kon worden als hij zich in 
persoonlijk geloof tot God zou wenden. Zowel de Jood als de heiden 
moesten op gelijke wijze het Koninkrijk of de gemeente binnengaan door 
bekering en geloof in Jezus de Messias.  Niet langer bestaat er een 
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onderscheid tussen de twee groepen in relatie met hun mogelijkheid om als 
individu een relatie met God aan te gaan. Het aanbod van eeuwige redding 
aan individuele ziele omvatte in potentie all Joden en alle heidenen, maar 
geen enkel mens onvoorwaardelijk.  
 
Velen begrijpen maar niet dat de Bijbelse begrippen van predestinatie en 
uitverkiezing allereerst een gemeenschappelijke keus is tot speciale 
privileges en speciale dienstbaarheid. Natuurlijk omvatten deze begrippen 
ook de zielen van individuele mensen, als en wanneer zij zich identificeren 
en verbinden aan het uitverkoren lichaam (de gemeente, bestaande uit 
Joden en heidenen) door geloof in Jezus de Messias. Maar als een 
bevoorrechte natie waren de Joden afgevallen, op een overblijfsel na.  
 
Tegen de tijd dat Paulus schreef werden de heidenen bevoorrecht boven de 
Joden. Als naties waren de Joden en de heidenen niet gegrond op gelijke 
voorwaarden, noch stonden zij nu in een gelijke relatie om gebruikt te 
worden voor het goddelijke plan. Paulus waarschuwde in Romeinen 11 dat 
de heidenen ook uit de genade konden vallen, als ze trots zouden worden 
op hun nieuw ontdekte belangrijkheid.  
 

Wat is een Jood? 
Romeinen 9:1-5 1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn 
geweten getuigt mee door de Heilige Geest, 2 dat het een grote bron van 
droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart. 3 Want ik 
zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van 
mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. 4 Zij zijn immers 
Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  
en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen 
behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus 
voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! 
 
Paulus bewogenheid voor zijn eigen volk, de Joden, die uitverkoren waren 
om door God bevoorrecht te worden en een speciaal volk te zijn was 
overduidelijk. God koos dat Hij zichzelf door hen zou openbaren aan alle 
naties der wereld. Jezus is Heer over allen, zowel de Joden als de heidenen. 
Deze uitverkiezing was niet de zekerstelling van individueel behoud. Paulus 
wil in Romeinen 9 bewijzen dat Gods gebruiken van Israël in hun lange 
nationale geschiedenis niet gebaseerd was op hun verdienste, maar op 
Gods wil en roeping.  
 
Romeinen 9:6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want 
niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 
 
Joodse tegenstanders beargumenteerden dat de voorrechten opgenoemd in 
verzen 4 en 5 hen als natie gegarandeerd waren, tenzij God Zijn Woord zou 
breken. Paulus antwoordde dat God zich niet onvoorwaardelijk aan de hele 
natie had verbonden. Vanaf Abraham was er een proces van selectie 
geweest, waarbij sommigen verworpen waren. De Joden zouden niet 
verbaasd moeten zijn dat God nu de heidenen verkoos en de Joden voorbij 
ging. De schijnbare uitsluiting van Israël was geen enkele breuk in de 
beloften van Gods kant, omdat Hij altijd een keuze maakte, zelfs onder 
leden van een uitverkoren familie, Abraham, Izaäk en Jakob. Hetzelfde 
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proces van keuze en verwerping kon nu verwacht worden nu de heidenen 
verkozen werden en de Joden verworpen.  
 
Romeinen 9:7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen 
kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
 
Paulus illustreert vers 6 door te verwijzen naar het geval van Abraham. 
Ismaël was zijn eerstgeboren zoon, maar toch koos God Izaäk om de vader 
te worden van het uitverkoren volk. Dus de voorrechten kwamen niet 
zomaar op basis van natuurlijke afstamming, zoals de Joden dachten.  
 
De Joden die onder de bediening van Jezus zaten, waarvan sommigen 
uitspraken in Hem te geloven, rechtvaardigden zichzelf door te verwijzen 
naar het feit at zij afstammelingen van Abraham waren. Maar: …. Jezus zei 
tegen hen:  Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham 
doen. …. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt 
horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader 
doen; …. 45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. 
(Johannes 8:39, 43, 44-45 HSV) 
 
Jezus doorzag de huichelarij van deze adders. Ze vertrouwden op hun 
afstamming van Abraham voor hun behoud, maar ze hadden niet het geloof 
van Abraham, zodat ze niet in de waarheid van Abraham stonden. Ze 
weigerden om Jezus echt te geloven, omdat Hij de waarheid was. Ze 
verachtten de Waarheid.  
 
Deze Joden konden Jezus woorden niet begrijpen omdat ‘zij niet de liefde 
tot de waarheid ontvingen’ (2 Timoteüs 2:10) Zij haatten de Waarheid 
zozeer, dat zij Jezus overleverden om gekruisigd te worden.  
 
Mede Joden waren Paulus meest volhardende tegenstanders. Ze bleven nog 
steeds vertrouwen op hun afstamming van Abraham, in plaats van een 
liefde voor de Waarheid, zodat God uiteindelijk hun natie voorbijging ten 
gunste van de heidense naties.  
 
Romeinen 9:8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,  
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. 
 
De verkiezing van Izaäk liet zien dat een positie van voorrecht bij God geen 
kwestie van afstamming was, maar van een speciale belofte en keuze. Als 
God een belofte doet, moet de mens kiezen om te geloven en er naar te 
handelen. Om kinderen van God te zijn moeten mensen geloof hebben in 
Gods beloften, wat de Joden voortdurend ontbrak. Aan de andere kant 
gaven de heidenen uitdrukking aan geloof, en ze werden zo geestelijk door 
God in het koninkrijk verwekt.  
 
Eerder in de brief had Paulus onderwezen dat Abraham rechtvaardig werd 
gerekend, of gerechtvaardigd werd, niet als Jood maar als heiden, een 
onbesneden persoon. En dat Joden zowel als heidenen gerechtvaardigd 
worden door geloof in God, net als het geloof van de onbesneden Abraham.  
 
9 Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor 
onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof 
gerekend is tot gerechtigheid. 10 Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij 
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besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als 
onbesnedene! 11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als 
een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog 
onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel 
zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou 
worden; 12 en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen 
namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de 
voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog 
onbesneden was. 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of 
zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar 
door de gerechtigheid van het geloof. Romeinen 4:9-13 HSV) 
 
Abraham werd dus gerechtvaardigd door geloof, zelfs nog voordat er een 
onderscheid bestond tussen Joden en heidenen!  
 
Paulus onderwees dat God de Vader was van alle mensen die in Hem 
geloofde, zowel Joden als heidenen, zoals we al gezien hebben. Dit wekte 
de woede op der Joden, omdat zij niet konden aanvaarden dat God een 
Vader was van de heidenen. Zelfs sommige Joden die christen waren 
geworden leerden dat de heidenen Joodse proselieten moesten worden om 
lid te kunnen worden van de gemeente. Ze baseerden hun beweringen dat 
de heidenen besneden moesten worden op de belofte die aan Abraham 
gedaan was, dat de belofte aan zijn zaad was. Deze Judaïzeerders 
redeneerden dat de heidenen niet van nature Abrahams zaad waren, dus 
moesten ze dat worden door de besnijdenis.  
 
Paulus reageerde daarop dat de belofte was gegeven op basis van 
Abrahams geloof, nog voor hij besneden was. En dat Abrahams kinderen 
diegenen zij die hetzelfde geloof bezitten, niet degenen die besneden zijn. 
Abraham was Gods man, vanwege zijn geloof, niet vanwege de besnijdenis. 
28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis 
die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in 
het verborgene is,  en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, 
niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 
2:28-29) 
 
In Romeinen 2:28-29 en 9:6-9 legde Paulus een fundament door een 
definitie te geven van de ware Jood, niet diegenen die uit de lijn komt van 
een vleselijke afstamming, maar veeleer iemand die besneden is in het 
hart, in de geest. Dit betekent dat ieder persoon (Jood of heiden) die door 
Jezus Christus in dit geestelijke koninkrijk komt een ware Jood is, wat 
aantoont dat de natuurlijke Jood niet langer speciaal is, buiten Christus om. 
Deze leer was een gruwel voor de nep Joden die zich tegen Paulus verzetten 
en die nog steeds grote dromen en verwachten hadden voor hun natie.  
 
Romeinen 9:9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik 
komen, en dan zal Sara een zoon hebben. 
 
God handelde bovennatuurlijk door de keuze voor Izaäk te verwerkelijken, 
in plaats van Ismaël, om de natie voort te brengen waaruit Hij Zichzelf zou 
openbaren aan alle naties. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht 
ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge 
ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 
(Hebreeën 11:11 HSV) 
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De algemene uitverkiezing tot dienstbaarheid 
 
Romeinen 9:10-13 10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, 
die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. 11 Want toen de 
kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden 
– opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, 
stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – 12 werd tot 
haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. 13 Zoals geschreven 
staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. 
 
Het is belangrijk dat we deze verzen beschouwen in het licht van wat God 
had gezegd tegen de moeder van deze twee broers, na hun verwekking.  De 
HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties 
zullen  zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn 
dan het  andere en de meerdere zal de mindere dienen. (Genesis 25:23)  
God legde Rebecca uit dat Jakob en Esau het hoofd zouden zijn van twee 
naties; Jakob zou de vader zijn van het uitverkoren volk, de Joden, het 
sterkere volk; Esau werd de vader van de Edomieten, het zwakkere volk. 
God liet zien dat Hij zijn plannen uitvoerde door diegenen uit te verkiezen 
die het Hem behaagde, omdat Hij voor hun geboorte de lijn van Jakob tot 
een groter voorrecht bestemde (niet de persoonlijke verlossing!!) dan Esau.  
 
De traditionele keuze zou Esau zijn geweest, de eerstgeborene, om het 
hoofd te worden van de oorspronkelijke familie van God, de Joden. Maar 
God ging aan de traditionele of natuurlijke manier voorbij en bracht Zijn 
eigen geestelijke keuze binnen, Jakob, om het hoofd van het Joodse volk te 
worden. Gods verkiezing van Jakob boven Esau is een roeping tot 
dienstbaarheid, niet een besluit dat Jakob perse eeuwig behoud zal 
ontvangen en Esau perse verdoemd zou worden. Toen gesproken werd over 
Jakob en Esau, zowel als mens en als natie, had de auteur van Genesis 
evenmin als Paulus het eeuwige behoud op het oog; de kwestie die hier aan 
de orde was is de rol die zij spelen in de geschiedenis van Gods verlossende 
plan, zoals dat voortgang vond naar Gods eeuwige bedoeling.  
 
Voor de geboorte van de tweeling, nog voordat een van hen ook maar 
morele keuzes kón maken, had God gezegd dat Hij Jakob verkoos boven 
Esau. Hun taak en hun dienstbaarheid aan de Heer was al voor hun 
geboorte gepland en had niets te maken met hun toekomstige morele 
keuzes. God had beide jongens lief vanaf de moederschoot, maar ze hadden 
niet dezelfde opdracht te vervullen. En relatief gesproken was Jakob 
bestemd tot een vat van eer en had Esau een minder eervolle roeping.  
 
De bedoeling van God naar de uitverkiezing’  verwees naar de manier 
waarop God Zijn plannen tot uitvoer bracht, door bepaalde naties en 
individuen te kiezen om een vat voor Hem te zijn. De Joden werden 
uitverkoren om de kennis van God te bewaren, om de beloofde Messias 
voort te brengen en om de roeping der heidenen voor te bereiden. Deze 
uitverkiezing was geen verzekering van redding, maar het voorrecht om 
God te helpen Zijn reddingsplan te volbrengen. Daarom zou het Abraham, 
Izaäk en Jakob worden en niet Abraham, Ismaël en Esau. Dat betekent 
helemaal niet dat Jakob onvoorwaardelijk behouden was, of dat Esau 
onvoorwaardelijk verloren ging, zoals de Calvinisten leren. En ook betekent 
het niet dat Jakob gered zou worden omdat God wist dat hij zou reageren 
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op e belofte van de Messias en dat Esau verdoemd zou worden omdat Hij 
wist dat Esau geen geloof zou hebben, zoals de Arminianen leren.  
 
God verkoos een bepaalde natie (Israël) en zekere individuen (Abraham, 
Izaäk en Jakob) binnen die natie, onafhankelijk van hun verdienste om Zijn 
vaten te zijn. We moeten Gods keuze van Zijn instrumenten niet voor een 
verzekerde keuze om onvoorwaardelijk gered te worden aanzien. Soms Zijn 
Gods middelen en doelen zo met elkaar verweven, dat het gemakkelijk is 
om het middel en het doel met elkaar te verwarren. Het doel is de 
persoonlijke redding der ziele van alle mensen. De middelen die God 
gebruikt om dit doel te realiseren omvatten Zichzelf te openbaren door 
uitverkoren naties, eerst de Joden, dan de heidenen. Helaas worden Gods 
middelen en Zijn doelen vaak met elkaar verward bij de uitleg van 
Romeinen 9.  
 
God verwachtte dat Abraham, Izaäk en Jakob niet alleen maar vaten waren, 
maar ook effectieve vaten voor het behoud van het menselijk ras. Om 
effectieve vaten te zijn, moesten ze gered worden van de macht en 
overheersing der zonde, ze moesten heilig zijn en in intieme gemeenschap 
met God om Gods plan en bedoeling voor hun roeping te kunnen vervullen. 
Gods uitverkoren vaten moesten voorbeelden zijn, niet alleen voor de 
Joden, maar ook voor de heidenen.  
 
Paulus citeerde Gods profetie aan Rebecca: ‘De oudste zal de jongste 
dienen’. Maar Esau, de eerstgeborenen van de tweeling heeft in feite nooit 
Jakob, zijn jongere broer gediend. (Genesis 32:4,13) maar Esau’s 
afstammelingen, de Edomieten, dienden de afstammelingen van Jakob, de 
Israëlieten onder het koningschap van David. Symbolisch stond Esau voor 
de Joden, die Gods eerstgeborene waren en Zijn exclusieve volk, maar hun 
geboorte recht verkochten aan de heidenen (Jakob) voor een kom pap (de 
eer van mensen). De Joden in Paulus tijd waren positioneel lager dan de 
heidenen, wat een vervulling lijkt te zijn van de woorden van de Heer aan 
Rebecca. (Genesis 25:23)  
 
In Romeinen 9:13 citeert Paulus ook uit Maleachi: 1 Een last, het woord van 
de HEERE tot Israël, door de dienst van Maleachi. 2 Ik heb u liefgehad, zegt 
de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de 
broer van Jakob? spreekt de HEERE.  Toch heb Ik Jakob liefgehad, 3 en 
Ezau heb Ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en zijn 
erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. 4 Hoewel 
Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, 
zegt de HEERE van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík 
afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het volk waarop 
de HEERE tot in eeuwigheid toornig is. (Maleachi 1:1-4 HSV) 
 
Vijftien honderd jaar ná de geboorte van de tweeling zegt God door de 
profeet Maleachi dat Hij Jakob liefhad boven Esau. Vers 4 maakt duidelijk 
dat God niet Esau als individu haatte (gerechtvaardigde verontwaardiging, 
niet boosaardig) maar de Edomieten, die Esau’s afstammelingen waren. 
Jakob is Israël en Esau is Edom. Ook al had Izaäk een zegen aan Esau 
gegeven (maar niet de zegen van de eerstgeborene) Esau’s nakomelingen 
hadden geen vrede gemaakt met Jakob, zoals Esau wel had gedaan. De 
Edomieten, opgejut door het verlies van hun geboorterecht, haatten Israël 
en vielen het voortdurend aan, en gaven God zo tegen de tijd van Maleachi 
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een gegronde reden om te zeggen dat Hij een gerechtvaardigde 
verontwaardiging (haat) koesterde tegen deze God haters en haters van 
Gods volk.  
 
De Edomieten hadden de Israëlieten doortocht geweigerd op hun Exodus. 
Generatie na generatie werden bloedige veldslagen uitgevochten tussen 
Israël en Edom. De profeten spraken voortdurend verdoemenis uit over 
Edom omdat ze Israëlieten als slaven hielden, onschuldige reizigers 
mishandelden en vanwege hun trots en hun zelfingenomenheid. Ze waren 
een uitzonderlijk kwaadaardig volk. Volgens Josephus (Ant. 14:1 Sec 3), 
was Herodes die de kinderen van Bethlehem liet vermoorden in zijn ijver 
om het Christus kind te vernietigen van het geslacht van Edom. Daarom, in 
plaats van God zegen te ontvangen werden ze uiteindelijk als volk 
uitgeroeid. Geen wonder dat Maleachi zo’n forse taal gebruikte door te 
zeggen dat god het volk van Esau haatte. Paulus paste de taal van Maleachi 
toe om dit punt duidelijk te maken dat God Jakob had verkozen boven 
Esau, om Zijn instrument te zijn om de natie Israël te stichten.  
 
De uitverkiezing in Romeinen 9:10-13 is geen uitverkiezing tot eeuwig 
behoud of verdoemenis. Veeleer is het uitkiezen voor de rol waartoe God 
individuen en naties had geroepen om te spelen in het aardse leven. 
Natuurlijk heeft de historische situatie van zowel individuen en volken 
invloed op hun eeuwige bestemming, maar het is geen vastgelegde 
bepaling.  
 
Romeinen 9: 14 Wat zullen wij dan zeggen?  Is er onrechtvaardigheid bij 
God? Volstrekt niet! 
 
Was God onrechtvaardig door Izaäk te verkiezen boven Ismaël, of Jakob 
boven God voor Zijn speciale plan? Paulus hield er rekening mee dat de 
Joden, die het verafschuwden dat de voorrechten die ooit exclusief aan hen 
toebehoorden, Gods rechtvaardigheid in twijfel zouden trekken om het 
verlenen van deze voorrechten aan de heidenen. Maar ieder objectief 
persoon, die kennis had van de geschiedenis van Esau (Edom) en de 
geschiedenis van de Joden zou Gods rechtvaardigheid zien in hun beider 
verwerping. Als Israël prat ging op het principe van Gods uitverkiezing, 
zolang het zo duidelijk in hun voordeel was, hoe konden de Joden dan 
bezwaar maken als het zich nu tegen hen keerde bij de verkiezing der 
heidenen?  
 
De geschiedenis student zou ook het ellenlange geduld en 
verdraagzaamheid van God in Zijn omgang met de Edomieten en de Joden 
op waarde schatten. Niets verblind de mensen zo voor gerechtigheid dan 
verbittering en jaloezie, zoals de Edomieten die hadden tegen de Joden en 
de Joden tegen de Edomieten.  

Is God willekeurig?  
Romeinen 9:15 Want Hij zegt tegen Mozes:  Ik zal Mij ontfermen over wie 
Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 
 
God had dit tegen Mozes gezegd na de affaire met het gouden kalf, toen 
God had gedreigd het volk te vernietigen, maar Mozes voorbede deed en er 
in slaagde God van gedachten te doen veranderen. Desondanks beloofde 
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God nog steeds hun zonden aan hen te bezoeken, en Hij strafte het volk. 
Vervolgens dreigde God Zijn tegenwoordigheid weg te halen van Israël, 
opdat Hij niet het hele volk zou vernietigen tijdens hun reis. Als God door 
zou gaan met de Israëlieten te leiden bij hun intocht in het beloofde land, 
wist Hij dat ze Hem tot toorn zouden verwekken en hun eigen vernietiging 
bespoedigen. Maar weer deed Mozes voorbede voor Israël en pleitte dat 
God hen zou bewaren als Zijn bijzondere en apart gezette volk uit alle 
naties der aarde. God stemde in genade te betonen zoals Mozes had 
verzocht, omdat Mozes genade had gevonden in Gods aangezicht.  
 
Tenslotte vroeg Mozes erom om Gods heerlijkheid te mogen zien en God 
antwoordde: Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, 
en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar  Ik 
zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over 
wie Ik Mij ontfermen zal. (Exodus 33:19). Dus verleende God Israël genade 
door te beloven hen te bewaren als natie en om Zijn verbond met hen 
gestand te doen, ook al kwam de rebellerende generatie om in de woestijn, 
voordat Hij de volgende generatie het beloofde land in leidde. Hier mogen 
wij niet uit opmaken dat God maar willekeurig genade of medelijden 
verleent, ongeacht de houding en de handelingen van de mens in kwesties 
van persoonlijke redding. Maar God kan genade betonen door de privileges 
en de zegeningen van een land voort te laten duren, zelfs tijdens hun 
rebellie.  
 
Zeker, Israel verdiende veroordeling, niet genade, maar wellicht vanwege 
Mozes bereidheid verzoening te doen voor hun zonde door te vragen om in 
hun plaats uit het boek des levens geschrapt te worden, spaarde God de 
natie. Mozes was een type van Christus voorbede van sterven voor de 
zonden van het volk. Ja, Paulus zelf liet diezelfde geest zien toen hij wenste 
‘zelf vervloekt te zijn van Christus omwille van mijn broeders, mijn 
verwanten naar het vlees.’ Maar ondanks Paulus wensen was Gods 
langdurige verdraagzaamheid met de natie tot een eind gekomen in de tijd 
van Paulus. Hun unieke nationale positie als volk van God was gedoemd te 
eindigen. God had in hun plaats de heidenen verkozen.  
 
De Psalmist legt ook de redden uit waarom God genade verleende aan de 
Joden en Zijn enorme geduld met de Joden: God wist: 37 Want hun hart 
was niet standvastig bij Hem, en zij waren niet trouw aan Zijn verbond. 38 
Maar Hij was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid, Hij richtte hen 
niet te gronde, maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn volle 
grimmigheid niet op. 39 Hij dacht eraan dat zij broze schepselen waren, een 
windvlaag, die gaat en niet terugkeert. Psalm 78:37-39) 
 
Natuurlijk betekende dit besluit niet dat zij als individuen vergeving 
ontvingen tot het eeuwige leven, maar dat God door zou gaan hen bij Hem 
te verdragen als Zijn unieke volk, door wie Hij de Messias zou openbaren, 
ondanks hun rebellie. Maar als volk bleven zij gebruik maken van Gods 
genade en bewogenheid en bleven hardnekkig ‘ondanks de geest van 
genade.’ 
 
Romeinen 9:16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem 
die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. 
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Als het gaat om de roeping van individuen voor een speciaal doel of een 
bepaalde dienst, zoals de aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jakob, gekozen 
om vader te worden van een natie, was deze keuze niet gebaseerd op enige 
werken van die personen, maar op Gods uitverkiezing. Abraham in zijn 
ongeduld, verlangde er onwetend naar dat Ismaël, zijn zaad gezegend zou 
worden, maar dat was niet Gods keus. Izaäk was vastbesloten Esau de 
zegen te geven, die op wild ging jagen om zijn vader te behagen, en nog 
steeds hoopte de eerstgeboren zegen te ontvangen, maar God ging voorbij 
aan Izaäk’s wil en gaf de zegen aan Jakob. God kiest de beste middelen uit 
om Zijn plannen uit te voeren. Zijn keuzen en beslissingen lijken ons 
mensen onbegrijpelijk toe, voor omdat zelfs enkele God vrezende mensen 
net als Paulus begrepen dat ‘de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen 
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.’ (1 Korintiërs 1:25)  
 
Ongeacht het feit dat God Israel een aantal keren gratie gaf vanwege Mozes 
voorbede, trok Hij uiteindelijk Zijn tegenwoordigheid van hen in, ongeacht 
hun protesten en keerde Zich tot de heidenen. De Israëlieten wilden graag 
Gods volk zijn, ze renden de wedloop, maar ze renden niet om God te 
behagen en hun naasten te dienen. Daarom ontvingen ze de ‘prijs’ niet (de 
Messias), en werden uiteindelijk gediskwalificeerd, omdat ze niet liepen 
naar de regels van de liefde. (1 Korintiërs 9:24). Vanaf Exodus tot aan de 
tijd van Paulus, verlangden ze en liepen ze uit zelfzuchtige motieven. 
Daarom werd de genade die hen zo lang als natie was toebedeeld 
ingetrokken en verleend aan een volk dat God niet had gezocht.  
 
God maakt Zijn oorspronkelijke keuze van naties en individuen naar Zijn 
genade en liefde en wijsheid, onafhankelijk van hun werken. Maar om te 
zeggen dat God zelfs nooit maar de menselijke verdiensten of keuzes weegt 
in het handhaven van deze relaties zou voorbij gaan aan wat Paulus, of de 
Schrift in het algemeen leert.  
 
Jezus zei tot de Joden, die Hem wilden doden nadat Hij op een Sabbat had 
genezen en beweerd had dat God Zijn Vader was: ‘Gij komt niet tot Mij, 
opdat gij leven mocht hebben.’ (Johannes 5:40)20 De Joden beweerden dat 
ze vertrouwden op Mozes, maar ze hadden Mozes nooit echt geloofd. 
Hadden zij Mozes geloofd, dan hadden ze Jezus geloofd. Geen wonder dat 
ze Jezus woorden niet aanvaarden, gezien het feit dat ze nooit echt Mozes 
geschriften geloofden. Daarom verdienden ze het volledig om als natie 
afgesneden te worden. De maat van hun ongerechtigheid was vol.  
 
Romeinen 9:17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u 
verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd 
zou worden op de hele aarde.  
Spreuken 16:4 leert: 4 De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, 
 ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. God behoudt zich het 
recht voor om de bozen te gebruiken om Zijn eeuwige doelen te 
verwezenlijken en om te laten zien dat het goede het kwade overwint. We 
moeten begrijpen dat God niet de oorzaak was dat de Farao boosaardig 
was, of hem zo geschapen had. De Farao was al door zijn eigen keus een 
onverbeterlijke zondaar voordat God zijn hart verharde. Hoe verharde God 
Farao? God greep niet in Farao’s wezen in en dwong hem op de een of 
                                       
20 Johannes 5: 39   U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, 
en  die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 
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andere manier tegen zijn wil om koppig te zijn. Maar Gods oordelen hadden 
tot gevolg dat de Farao zich verharde in zijn rebellie, in plaats van zijn hart 
te verzachten, als mogelijk was geweest als Farao niet zo eigengereid was 
geweest. De harten van sommige Egyptenaren werden verzacht, want een 
gemengde menigte, inclusief Egyptenaren vertrok samen met de Joden in 
de Exodus. Door zijn aard volgt verharding op volhardende 
ongehoorzaamheid, en net zo zeer is verzachting het gevolg van 
volhardende gehoorzaamheid.  
 
God verwekte Farao als een uitbeelding van Zijn macht over de afgoden van 
de heidenen, opdat Zijn naam: ‘verkondigt zou worden over heel de aarde.’ 
Gods doel, was altijd, tegen het Joodse inzicht in, gericht op alle naties. God 
had niet de bedoeling de heidenen in Joden te veranderen, maar om de 
kennis van Hem ‘over de hele wereld’ te verspreiden en alle mensen als 
Christus te maken in hun karakter. Zijn strategie ging de grenzen van het 
Joodse Getto ver te buiten. God wilde dat de hele mensheid gezegend zou 
worden door de Joden. 5 Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE 
ben, als Ik Mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden 
wegleid. (Exodus 7:5 HSV) 
 
De bekendheid van Gods macht tegen de Farao was de Joden al voorgegaan 
in het beloofde land, voordat zij binnentrokken. De heidense prostituee, 
Rahab, zei tegen de Joodse spionnen die zij verborgen had: Ik weet dat de 
HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, 
en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. 10 
Want wij hebben gehoord dat de HEERE  het water van de Schelfzee voor 
uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook  wat u hebt 
gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de 
andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. 11 
Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat 
er geen moed meer in iemand, want  de HEERE, uw God, is een God boven 
in de hemel en beneden op de aarde. (Jozua 2:9-11 HSV) 
 
Farao’s lot was uiteindelijk bezegeld in de Rode zee, toen God al zijn legers 
verdronk, en dat was voor Rahab genoeg om haar te overtuigen een 
verbond te sluiten met de Joden en zijn ‘kwam niet met hen om die niet 
geloofden.’ (Hebreeën 11). Ja, dit was echt een vrouw van geloof, die een 
beter inzicht had in de grootheid van Gods koninkrijk dan de meeste Joden. 
Geen wonder dat zij in het Nieuwe Testament als een heldin van het geloof 
word erkend.  
 
‘De vreze van God is het begin der wijsheid.’ De heidenen waren 40 jaar ná 
Gods oordeel over Farao nog steeds onder de indruk van de demonstratie 
van Gods toorn over hem. En dit droeg bij om de weg vrij te maken voor de 
Joden om het land Kanaän te veroveren en de superioriteit van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob over de heidense afgoden aan te tonen.  
God liet Zijn genade en bewogenheid zien in de bevrijding van de Joden uit 
de Egyptische slavernij. Hij liet Zijn toorn zien op Farao en openbaarde zo 
Zijn heiligheid en gerechtigheid over heel de aarde. 22 En ontferm u over 
sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. 23 Red anderen echter 
met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat 
door het vlees bevlekt is. (Judas 1:22-23 HSV) 
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Farao was een instrument voor God om Zijn macht en roem over de hele 
aarde te openbaren. God verwekte Farao voor dat doel, maar toen Hij met 
hem klaar was, rekende Hij met hem af. Farao kan net zo goed wel als niet 
reddeloos verloren zijn gegaan wat zijn eeuwige bestemming betreft, zelfs 
na de vernietiging van zijn legers in de Rode zee. Maar Paulus had het 
helemaal niet over de kwestie van persoonlijke verlossing in zijn voorbeeld 
van de Farao.  
 
Romeinen 9:18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie 
Hij wil. 
 
Als het gaat over het omgaan met naties over individuen voor een speciaal 
voorrecht of dienstbaarheid, of om instrumenten te zijn om Zijn wil te 
volbrengen, was het puur Gods keus, wie Hij genade zou betonen en wie Hij 
zou verharden. Hij betoonde genade aan Israël door hen nog steeds te 
blijven gebruiken als natie, ongeacht hun lange geschiedenis van rebellie. 
Hij verharde Farao met het doel om de Joden uit Egypte te verdrijven en 
Zijn almacht te openbaren aan de hele wereld.  

Onweerstaanbare genade?  
Romeinen 9: 19 U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te 
merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? 
 
Paulus voorzag nog een vals en vrijpostig bezwaar dat van de Joden zou 
komen: ‘Waarom zou God ons nog de schuld geven, als alles wat gebeurt 
toch in overeenstemming met Zijn wil is?’ Maar Paulus ontkende zeer zeker 
niet dat de Joden verantwoordelijke en ter verantwoording te roepen 
wezens waren, of dat leerde Gods wil onweerstaanbaar zou zijn.  
 
De Joden aanbaden de ware God, maar in hun hele geschiedenis aanbaden 
zij Hem maar zelden in geest en in waarheid. Ze hadden Hem niet lief. In 
hun zelfgerichte werken negeerden ze Hem en maakten dat Zijn naam 
onder de heidenen werd gelasterd. Dus verharde God hun hart door Zijn 
Geest weg te nemen en oordelen over hen te brengen, die hen nog koppiger 
en opstandiger maakten. Maar ze beweerden nog steeds Gods volk te zijn. 
En zo konden Joodse huichelaars wel eens vragen: ‘wat heeft Hij nog aan te 
merken? Onze opstandigheid is toch Gods wil?’  
 
Tegen het einde van Paulus leven, toen hij in huisarrest zat in Rome, 
kwamen sommige Joodse leiders hem opzoeken waar hij verbleef.  23 En 
nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de 
plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en 
getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond 
toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het 
geloof in Jezus. 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er 
gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met 
elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: 
Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen 
gezegd: 26   Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar 
beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 
want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht 
gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig 
moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart 
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begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u 
dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en 
die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, 
heftig onder elkaar redetwistend. (Handelingen 28:23-29 HSV) 
 
Sommigen hebben Jesaja’s woorden die Paulus citeerde uitgelegd dat ze 
zouden betekenen dat God niet wilde dat de Joden zouden horen of 
begrijpen. Iemand zou die indruk kunnen krijgen als je Jesaja’s 
oorspronkelijke woorden oppervlakkig bekijkt buiten de context van de 
algehele Bijbels leer. Paulus citeerde de woorden van de oude profeet niet 
helemaal exact: Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en 
sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, 
en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen. (Jesaja 
6:10 HSV)  
 
Iemand zou kunnen denken dat God niet wilde dat de Joden een bekering 
van hun hart zouden krijgen. Maar we weten dat God niet wil dat er ook 
maar iemand verloren gaat. Dus dat kan niet de echte betekenis van Jesaja 
zijn. Paulus maakt Jesaja’s woorden duidelijk door uit te leggen dat de 
Joden niet wílden geloven, omdat dit van hen vereiste dat ze hun religie 
zouden opgeven en zich vernederen. Xe waren opzettelijk koppig, 
weigerden te luisteren en sloten hun ogen (inzicht) voor de waarheid. 
Overduidelijk was hun probleem een onwil om te geloven, niet een gebrek 
aan bewijs voor de waarheden die Paulus verkondigde. Sommigen kozen 
gewoon om te geloven en anderen niet. Geen wonder dat Paulus 
vastbesloten was naar de heidenen te gaan die wel zouden luisteren. Geen 
wonder dat God de Joden verwierp als Zijn aparte speciale volk. Zij hadden 
Hem verworpen!  
 
Romeinen 9: 20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt?  
Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom 
hebt u mij zó gemaakt? 
 
Als de Calvinisten de redelijkheid van hun veronderstelde goddelijke 
besluiten, dat God een minderheid naar willekeur redt en de meerderheid 
der mensen al voor hun geboorte verdoemd, in twijfel wordt getrokken, 
zullen ze tenslotte Romeinen 9:20 citeren om hun tegenstanders het 
zwijgen op te leggen. Maar tegenstanders van het Calvinisme zouden zich 
niet moeten laten intimideren door zo’n bot antwoord. Bedenk dat Paulus 
helemaal niet de kwestie van persoonlijk behoud aan het behandelen was, 
of de kwestie of de mens het vermogen had om iets anders te kiezen. Hij 
ging in op een Joods argument dat God niets op hen aan te merken kon 
hebben, omdat alles verliep volgens Gods plan en bedoeling, ondanks het 
falen van Israël om Gods wil te doen om een licht voor de heidenen te zijn.  
 
Paulus gaf een ernstig verwijt aan dit Joodse slimmigheidje, omdat het geen 
eerlijke vraag was. De Heilige Geest is altijd bereid om antwoord te geven 
op oprechte vragen en zelfs tegenwerpingen. Maar deze huichelarij 
verdiende geen antwoord op zo’n absurde gedachte dat Gods wil 
onweerstaanbaar zou zijn. In feite legt Paulus in vers 31 van dit hoofdstuk 
en in Romeinen 10 uit waarom God iets aan te merken had op de Joden. 
Maar dit was niet de plek om van zijn onderwerp af te dwalen, vooral omdat 
deze vraag wat Paulus betreft de intentie had om God de schuld te geven 
en het Joodse volk voor hun rebellie te verontschuldigen.  
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Deze houding was typerend voor de Joden door hun hele geschiedenis 
heen. Generaties hiervoor, terwijl Israël in de Babylonische ballingschap 
was en het wel leek alsof God Zijn volk verlaten had, beantwoorde God een 
criticus, die Hem van onrechtvaardigheid beschuldigde. 23 Zou Ik werkelijk 
behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. 
Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? 24 
Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht 
doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en 
doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, ze 
zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die 
hij gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen 
dáárom zal hij sterven. (Ezechiël  18:23-24 HSV) 
 
25 Verder zegt u:  De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van 
Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht? De 
huichelachtige en sluwe Jood protesteerde tegen Ezechiëls aankondiging dat 
de veronderstelde rechtvaardigheid van Israëls verleden door God niet 
erkend zou worden.  
 
26 Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet 
en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft. 
27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij 
gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven 
behouden. 28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn 
overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet 
sterven. 
 
29 Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet recht. 
Huis van Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen 
onrecht? (Ezechiël  18:25-29 HSV) Weer hadden de Joden de euvele moed 
om Gods eerlijkheid in Zijn omgang met Israël in twijfel te trekken.  
 
Maar Ezechiël  ging verder: 30 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, 
ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere HEERE.  Keer terug en 
bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen 
struikelblok worden. 31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden 
hebt, van u af en maak u een  nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom 
zou u sterven, huis van Israël? 32 Ik schep immers geen behagen in de 
dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! 
(Ezechiël  18:30-32 HSV) 
 
Wie was Israël wel, gezien haar verleden om ook maar ooit Gods wijze 
keuzen en beslissingen te betwijfelen? Wie was Israël om Gods wijsheid om 
de heidenen aan te nemen en schijnbaar de Joden te verwerpen in twijfel te 
trekken?  
 
Omdat het Paulus gewoonte was om eerst naar de Joden te gaan, hadden 
ze steeds weer de gelegenheid zich te bekeren, als ze de Schriften ijverig 
bestudeerd zouden hebben om Paulus onderwijs te controleren. Maar in 
plaats daarvan kibbelden ze met Paulus en verwierpen de waarheid.  
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De roeping der heidenen 
Romeinen 9:21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit 
dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een 
oneervol voorwerp te maken? 22 En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn 
toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de 
voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen 
heeft? 23 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend 
te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren 
bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, 
niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 
 
 
Joden en heidenen waren uit dezelfde klomp klei gevormd. Joden waren de 
afstammelingen van Noach via zijn zoon Sem. De heidenen waren Noach’s 
afstammelingen door Jafet en Ham. Gods oorspronkelijke bedoeling was 
altijd om één gezin te hebben, of één klomp. God had Abraham, Izaäk en 
Jacob uitverkoren tot een positie van grote eer (als leiders van een natie) 
en Ismaël en Esau tot minder eer. Mozes was een vat vol eer, maar Farao 
tot mindere eer. Gods voorzienigheid gebruiken hen allemaal om Zijn plan 
te verwezenlijken om één vat te scheppen, ‘tot eer, geheiligd en geschikt 
voor gebruik door de Meester en bereid tot ieder goed werk’ gevormd uit 
alle naties der aarde.  
 
Paulus moet Jeremias illustratie van de pottenbakker in gedachten hebben 
gehad, toen hij de gelijkenis van de pottenbakker en de klei gebruikte: 1 
Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: 2 Sta op en daal af 
naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen. 
3 Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de 
draaischijven een werkstuk aan het maken. 4 Mislukte de pot die hij aan het 
maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij 
daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker 
goed was om te maken. 5 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: 6   
Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? 
spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo 
bent u in Mijn hand, huis van Israël. 7 Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak 
over een volk en over een koninkrijk dat Ik het  weg zal rukken, af zal 
breken en zal doen ondergaan. 8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die 
uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over 
het kwade dat Ik het dacht aan te doen. 9 Het andere ogenblik doe Ik de 
uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het zal bouwen en 
planten. 10 Doet het echter wat kwaad is in Mijn ogen door niet te luisteren 
naar Mijn stem, dan zal Ik berouw hebben over het goede waarmee Ik zei 
het goed te doen. 11 Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen 
de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen 
u, bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. 
Maak uw wegen en uw daden goed. 12 Zij zeggen echter: Daar is geen 
hoop op, wij volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder 
overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. 13 Daarom, zo zegt de 
HEERE:  Vraag toch onder de heidenvolken: Wie heeft zoiets gehoord? Iets 
zeer afschuwelijks heeft zij gedaan, de maagd Israël. 14 Verdwijnt de 
sneeuw van Libanon ooit van een rots in het veld? Droogt het vreemde, 
koele, stromende water ooit uit? 15 Toch heeft Mijn volk Mij  vergeten. Zij 
brengen reukoffers aan nutteloze afgoden. Die hebben hen laten struikelen 
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op hun wegen, op de  aloude paden, door op de paden te gaan van een 
ongebaande weg, 16 zodat zij hun land  tot een verschrikking maken, tot 
een eeuwige aanfluiting. Ieder die er voorbij trekt, zal zich ontzetten en met 
zijn hoofd schudden. 17 Als een oostenwind zal Ik hen verspreiden vóór de 
vijand uit. De nek, niet het gezicht, zal Ik hun laten zien op de dag van hun 
ondergang. (Jeremia 18:1-17) 
 
God had de natie Israël niet gemaakt met de bedoeling haar te vernietigen. 
Geen enkele pottenbakker zal de moeite nemen een vaas te maken, alleen 
maar om te laten zien dat hij de macht heeft haar in stukken te breken. 
God houdt zichzelf niet met loze dingen bezig. Maar door de koppigheid van 
Israël was ze bedorven geraakt in Zijn handen, waardoor de natie nu een 
vaat tot toorn was geworden, rijp voor de vernietiging. Israël was niet 
langer geschikt om als Gods gezin te worden beschouwd. Vooral omdat God 
een volk had gevonden, de heidenen, die meer ontvankelijk waren voor Zijn 
genade. Maar helaas, zoals Jeremia profeteerde, zou God de Joden onder de 
naties verspreiden. Hun dag van rampspoed kwam over hen, toen Titus op 
het punt stond op te trekken tegen Jeruzalem en hun stad totaal te 
vernietigen.  
 
God riep in Zijn goedheid Israël nog steeds tot bekering door Paulus, net 
zoals Hij door Jeremia gedaan had, maar als natie zeiden de mensen: ‘Er is 
geen hoop’/ Toch was er een overblijfsel der Joden, die erkenden dat Jezus 
Christus de ‘hoop van Israël was’ en zij waren degenen die het Evangelie 
gehoorzaamden.  
 
Voor dat God zelfs maar Abraham had geroepen had Hij al gepland om 
vaten van genade te maken uit alle volken, Joden en heidenen, op wie Hij 
de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend kon maken. God bewoog voorzienig 
in de geschiedenis om een volk te scheppen, gemaakt naar Zijn beeld en 
gelijkenis, naar Zijn karakter; want de essentie van Gods heerlijkheid is Zijn 
goede karakter, waarvan Hij verlangt dat te reproduceren in Zijn kinderen.  
 
Romeinen 9:25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: 
Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. [Hosea  2:23, 1 Petrus 2:10] 26 En 
het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was:  U bent Niet-Mijn-
volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. [Hosea 
1:10] 
 
Paulus greep terug op de profeten om zijn leer te ondersteunen als hij de 
Joden aansprak dat de roeping der heidenen niet toevallig was, maar een 
vastbesloten voornemen in de gedachten van de Heer. De Joden vochten 
tegen God en verwierpen hun [eigen] profeten door zich te verzetten tegen 
de roeping der heidenen.  

De bijzondere uitverkiezing tot behoud 
Romeinen 9: 27 En Jesaja roept over Israël uit:  Al zou het getal van de 
Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal 
behouden worden. [Jesaja 10:22-23] 
 
Dan brengt Paulus eindelijk de kwestie van persoonlijke redding naar voren 
in dit plaatje. Een overblijfsel uit de hele menigte der Joden zal echt gered 
worden van zonde en hel. Paulus paste Jesajas onderwijs over het 
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overblijfstel toe om dit punt verder duidelijk te maken aan de Joden dat: ‘ze 
niet allemaal Israël zijn die uit Israël zijn.’ Al van voor de oprichting van de 
Joodse wereld, is er altijd maar een overblijfsel geweest uit iedere generatie 
die God getrouw diende. Paulus had heel wat historisch bewijs kunnen 
aanvoeren om dit punt te bewijzen. Vanwege de lengte citeert hij alleen 
maar Jesaja, maar Paulus punt was het thema van de profeten voor, 
gedurende en na de ballingschap.  
 
Georg Herbert Livingston geeft in ‘the Holman Dictionary’ deze krachtige 
ondersteuning van Paulus redenering: ‘Noach en zijn gezin mogen worden 
gezien als overlevenden, of een overblijfsel van het goddelijk oordeel in de 
zondvloed. Hetzelfde kan worden gezegd van Lot toen Sodom werd 
vernietigd. Jakobs gezin in Egypte, Elia en de 7000 getrouwe volgelingen 
van de Heer, en de Israëlieten die in gevangenschap gingen. (Ezechiël 
12:1-16) Zij waren overlevenden omdat de Heer had gekozen genade te 
betonen aan hen die standvastig in Hem geloofden en in hun leven 
rechtvaardig waren geweest.  
 
Rond 750 BC merkte Amos op dat vele mensen in Israël geloofden dat God 
hen allemaal en al hun instellingen zou beschermen. In krachtige taal brak 
hij hun verkeerde ideeën af. (3:12-15; 5:2-3,18-20; 6:1-7; 9:1-6). 
Goddelijk oordeel zou over heel Israël worden uitgegoten. Hij corrigeerde de 
teneur dat iedereen wel gelukkig door zou leven en rijk zou worden. (9:10) 
met de leer dat maar enkelen zou den overleven en de natie weer op 
zouden bouwen. (9:8-9, 11-15). Dit nieuwe leven kon alleen worden 
gerealiseerd als iemand of allen zich zouden bekeren en tot de Heer wenden 
en gered worden. (5:4-6,14-15).  
 
Hosea’s boek gebruikt de overblijfsel begrippen niet, maar het concept van 
de Heer die genade verleent aan degenen die oordeel ondergaan is op 
verschillende plaatsen aanwezig. (2:14-23; 3:4-5; 6:1-3; 11:8-11; 13:14; 
14:1-9) inclusief oproepen tot bekering en beschrijvingen van wat het 
overblijfsel in het leven mag genieten. 
 
Het boek Micha heeft heel vaak dezelfde nadruk. Na de aankondigingen van 
oordeel, sprak de Heer uit dat het volk verzameld zou worden als schapen 
en door de Heer geleid worden (2:12-13) als hun Koning (4:6-8). De 
Messias zou speciale aandacht aan hen besteden (5:2-5, 7-9). Het 
hoogtepunt van het boek is een lofzang op God als degene die zonden 
vergeeft en verwijderd uit de levens van hen nadat het oordeel is 
voorbijgegaan. (7:7-20) 
 
De ‘overblijfsel’ leer was zo belangrijk voor Jesaja dat hij een van zijn zonen 
Shear Jashub noemde wat betekent: ‘Een overblijfsel zal weerkeren’ (7:3). 
De getrouwen zouden de aanvallen van het Assyrische legere overleven. 
(4:2-6; 12:1-6) zoals geïllustreerd aan de opmerkelijke bevrijding van het 
weinige volk in Jeruzalem, van het beleg van de stad door de Assyriers. 
(Hfd 36-38).  
 
Vele andere gedeeltes zijn hecht verbonden met de toekomstige koning, de 
Messias, die de vorstelijke heerser zou zijn over diegenen die Zijn 
genadebewijzen zouden zoeken. (9:1-7; 11:1-16; 32:1-8; 33:17-24). Deze 
verzen hebben een sterke eschatologische inslag, en verwachten dat 
toekomstige generaties het overblijfsel zouden zijn. Ontelbare uitspraken in 
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het latere deel van het boek hebben een duidelijk futuristische inslag. In die 
toekomst zou er een nieuw volk komen, een nieuwe gemeenschap, een 
nieuwe natie, en een sterk geloof in de ene God. Dit overblijfsel zou worden 
gepersonifieerd in de Lijdende Dienstknecht. (Hfd. 53)  
 
Amos, Hosea, Micha en Jesaja riepen dus in koor op deze manier: alleen 
enkelen zouden het oordeel overleven, voornamelijk omdat ze zich zouden 
bekeren en hun toekomst toevertrouwen aan de bewogenheid van de Heer. 
Een belangrijk gedeelte van het overblijfsel zouden diegenen zijn die leden. 
(Jesaja 14:32). Later sprak Sefanja over de nederigen en de 
onaanzienlijken als degenen die toevlucht zouden vinden onder het 
overblijfsel. (2:3; 3:12-13).  
 
Jeremia kondigde aan dat Juda zou worden vernietigd vanwege hun rebellie 
tegen de Heer van het verbond. De politieke, religieuze en sociale 
instellingen van de staat zouden worden weggevaagd. Velen zouden hun 
leven verliezen. Anderen zouden 70 jaar lang in ballingschap gaan. In de 
ballingschap zouden diegenen die geloofden in de ene ware God verzameld 
worden om terug te keren naar het Beloofde Land. God zou een nieuwe 
gemeenschap vormen. Uitspraken van hoop en beloften voor het overblijfsel 
zijn te vinden in de hoofdstukken 30-33.  
 
Ezechiël  stemde met Jeremia in dat het overblijfsel van Juda dat naar 
Babylon werd gevoerd de bron zou vormen voor het volk dat geschikt zou 
zijn voor de nieuwe gemeenschap van de Heer. Deze paar zouden 
deelhebben aan een nieuwe Exodus en zich in het beloofde land vestigen 
rond de nieuwe Tempel. (Hfd. 40-48)  
 
Zacharia sprak in gloeiende termen over hoe het overblijfsel, de naar 
Jeruzalem teruggekeerde ballingen voorspoedig zouden zijn. (8:6-17; 9:9-
17; 14:1-21). Ezra erkende het volk dat naar Jeruzalem was teruggekeerd 
als leden van het overblijfsel, maar gevaar liep om de zonden uit het 
verleden weer te gaan doen. (9:7-15).  
 
In het Nieuwe Testament citeerde Paulus (Romeinen 9:25-33) uit Hosea en 
uit Jesaja om te laten zien dat het redden van een overblijfsel uit het Joodse 
volk nog steeds een deel was van de methodes van de Heer om Zijn volk te 
verlossen. Er zou altijd een toekomst zijn voor iedereen uit het 
verbondsvolk die zich waarlijk tot de Heer zou wenden voor redding. (9-11). 
 
Paulus hoopte nog steeds op de verlossing van individuele Joden tot de 
nieuwe algemene religie, die zou bestaan uit uitverkorenen die de verlosten 
waren uit iedere natie, die de gemeente van Jezus Christus zouden vormen.  
  
Romeinen 9:28 Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in 
gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen 
op de aarde 
 
De Heer deed een snel werk met een generatie door de apostelen, die totaal 
de samenstelling van het volk van God veranderde. De gemeente van God 
werd getransformeerd van een exclusief Joodse groep, tot een voornamelijk 
heidense. Eén generatie van aan God toegewijde mensen deed in één 
generatie meer om de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan de wereld 
bekend te maken dan de natie Israël in de 1500 jaar van hun bestaan.   
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Romeinen 9:29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft:  Als de Heere van 
de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij  
als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. 
(Jesaja 1:9)  
 
Er was een overblijfsel der Joden, voornamelijk Jezus discipelen en anderen 
Joden zoals Silas en Barnabas, die het Joodse zaad der gemeente werden, 
die de bekering der heidenen tot stand brachten. Zij veranderden de 
provinciale religie van Mozes en de profeten in een geloof dat de wereld 
omvatte.  
 
Romeinen 9:30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen 
gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, 
gerechtigheid echter die uit het geloof is. 
 
De heidenen hadden geen verlangen, zochten niet, maar toch betoonde God 
hen genade. Ze hadden de wet niet, noch de beloften, maar in de volheid 
der tijden openbaarde God zichzelf aan hen en ze aanvaarden de waarheid 
gretig. Maar de mensen van de wet en de profeten verwierpen het 
Evangelie.  
 
Romeinen 9:31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is 
aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 
 
De Joden dachten dat ze gerechtvaardigd waren omdat ze Abrahams 
kinderen waren en zonen van de aartsvaders. Hen was de wet gegeven, de 
beloften en het koninkrijk was hun unieke bezitting. Maar ze hadden niet 
het geloof van Abraham die uit zijn werken gerechtvaardigd werd toen hij 
Izaäk op het altaar offerde. Ze hadden zeker niet het geloof van de 
heidense Rahab, die haar liefde voor haar vijanden betoonde door de 
Joodse spionnen te ontvangen en werd gerechtvaardigd uit haar goede 
werken. (Jakobus 2)  
 
Israël bereikte de wet der gerechtigheid niet, omdat het volk geen geloof 
had en daarom God niet behaagde. Ze beweerden een relatie met God te 
hebben omdat ze Abrahams zaad waren, geboren Joden, maar ze kenden 
geen vriendschap met God. Ze hadden een vorm van goddelijkheid, maar 
ontkenden de kracht van God.  

Het Struikelblok  
Romeinen 9:32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar 
als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des 
aanstoots, 
 
Israël beweerde om te streven naar de wet der gerechtigheid, maar ze 
vonden haar niet, omdat ze vastbesloten waren het op hun manier te doen, 
in plaats van op Gods manier. Israël had de geest van Kaïn, wiens werken 
boos waren, ook al leek hij heel ijverig om een offer te brengen net als 
Abel. Israël offerde en veelheid aan bloed offers. Ze waren ijverig om 
samen te komen en ‘hielden dagen, en maanden en tijden en jaren.’ Ze 
waren toegewijd aan de ceremoniële wet met al haar riten en rituelen, maar 
ze weigerden ‘op te houden kwaad te doen.’ Ze hielden ervan Zijn naam 
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aan te roepen. Ze waren zeker besneden, maar niet ‘met de besnijdenis, 
niet door mensenhanden, door het afleggen van het lichaam der zonde van 
het vlees door de besnijdenis van Christus.’ (Kolossenzen 2:11)21 Ook 
kenden ze de liefde niet die geloof werkzaam maakte. Ze verlangden, ze 
liepen, maar ze gehoorzaamden de waarheid niet. Ze waren hoorders van 
het Woord maar geen doeners.  
 
Ze gehoorzaamden niet uit hun hart de ‘wet der gerechtigheid’. Wat is de 
‘wet der gerechtigheid?’ Waarom, het is de morele wet, die liefde tot God en 
liefde voor de naaste vereist. Het is wat Jakobus de koninklijke wet of de 
wet der vrijheid noemt. Daarom was hun geloof dood. God wilde dat ze 
gewoon ‘ophielden kwaad te doen’ en zouden leren ‘goed te doen’. (Jesaja 
1). Om te leren wat Jakobus ‘ware religie’ noemde, wat ‘omzien naar wezen 
en weduwen in hun nood’ omvatte. Simpel weg wilde God dat ze goede 
werken zouden doen uit een puur hart en ‘zichzelf onbevlekt bewaren van 
de wereld.’  
 
Romeinen 9:33 zoals geschreven staat:  Zie, Ik leg in Sion een steen des 
aanstoots en een struikelblok.  En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 
 
Paulus combineerde deze twee Messiaanse gedeeltes uit Jesaja: Hij zal tot 
een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots 
waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een 
val voor de inwoners van Jeruzalem. (Jesaja 8:14 HSV). Daarom, zo zegt de 
Heere HEERE: Zie,  Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde 
steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal 
zich niet weghaasten. (Jesaja 28:16 HSV)  
 
De Vader zond de Messias om een heiligdom te zijn, een sterk fundament 
voor hun geloof, een hoeksteen om de Jood en de heiden te verenigen. Hij 
zou degene zijn die de Joden moesten vrezen en vertrouwen en Zijn heilige 
naam zegenen. De Joden roemden op hun kennis van God en beweerden 
‘een gids voor de blinde’ te zijn en een ‘licht, een leraar van baby’s’ 
(Romeinen 2). Maar ze struikelden en vielen over een obstakel, de Messias, 
waarvan zij beweerden dat ze hem zochten.   
 
Ze waren beledigd door hun eigen Redder! Ze beschuldigden Hem van 
godslastering en minachting voor de wet. Ze hadden een bevrijder verwacht 
die een werelds koninkrijk zou vestigen, die kracht zou vertonen om hen te 
verlossen van hun Romeinse bezetters. Maar in plaats daarvan kwam Hij als 
de zoon van een timmerman, een man van smarten, die leed en schandelijk 
gekruisigd werd tussen twee dieven. Ze waren beledigd door Zijn schijnbare 
zwakte. Ze verachtten de schande van Christus. Ze konden niet roemen in 
het kruis. Ze schaamden zich voor het Evangelie.  
 
20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van 
deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? 
21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God 
niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de 

                                       
21 Kolossenzen 2: In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen 
plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de 
besnijdenis van Christus. 
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prediking zalig te maken hen die geloven. 22 Immers,  de Joden vragen om 
een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 23 wij echter prediken Christus, 
de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een 
dwaasheid. 24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, 
prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 25 Want 
het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is 
sterker dan de mensen. 26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn 
onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel 
aanzienlijken. 27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om 
de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God 
uitverkoren om het sterke te beschamen. 28 En het onaanzienlijke van de 
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets 
is teniet te doen, 29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 30 Maar uit 
Hem bent u in Christus Jezus,  Die voor ons is geworden wijsheid van God 
en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31 opdat het zal zijn zoals 
geschreven staat:  Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 1 Korintiërs  
1:20-31 HSV) 
 
Hoe verblinde God de Joden? Hij verblinde hen door de dwaasheid der 
prediking. Waarom geloofden ze niet? Niet omdat ze dat niet konden, maar 
omdat ze dat niet wilden. Ze weigerden zichzelf te vernederen en de weg 
van het kruis te gaan. Zij verachtten de schande van het kruis.  
 
Maar de oude profeet en de apostel onderwees dat wie ook maar [Jood of 
heiden] in Hem geloofde niet beschaamd zou staan.  
 
Paulus schreef later vanuit een Romeinse gevangenis aan de jonge 
Timoteüs, kort voor zijn marteldood: 8 Schaam u dan niet voor het 
getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd 
met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 
9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet 
overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen 
en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 
10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, 
Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de 
onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, 11 waarvoor 
ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. (2 
Timoteüs 1:8-11 HSV) 
 
Voor de wereld, of het nu een Jood of heiden was, was het een schande 
geassocieerd te worden met iemand die als een booswicht gekruisigd was. 
De Joden roemden op hun afkomst, hun offers en hun wet etc. De Grieken 
roemden op hun wijsheid. Maar wie begrijpt dat het Evangelie de kracht van 
God is tot redding, roemt in het lijden van Christus en verkiest om deel te 
hebben in Zijn schande en lijden. Om met en voor Christus te lijden is de 
hoogste eer iemand in dit leven kan verkrijgen. Hij heeft ‘ons geroepen met 
een heilige roeping…. Naar Zijn eigen doel en genade.’ Dit doel is dat Hij 
een volk zou hebben, zowel uit de Joodse als de Heidense wereld, die ‘heilig 
en zonder blaam voor Hem in liefde zou zijn.’ (Efeziërs 1:4)22 Lijden is de 
meest effectieve manier om Zijn eeuwige doel voort te brengen omdat ‘wie 

                                       
22 Efeziërs 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 
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geleden heeft naar het vlees, is opgehouden met de zonde.’ (1 Petrus 4:1)23 
Er is geen betere manier om mensen moreel te volmaken dan te lijden om 
de zaak van waarheid en gerechtigheid.  
 
‘Ik zal mij vastklemmen aan het oude ruwhouten kruis, en op een dag het 
omwisselen voor een kroon.’  

                                       
23 1 Petrus 4: 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u  zich 
wapenen met dezelfde gedachte:  wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, 
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Hoofdstuk 4: Waarom hebben de Joden niet geloofd? 

Commentaar op Romeinen 10 
Bij het schilderen gebruiken kunstenaars een techniek die ‘reliëf’ word 
genoemd, die zorgt voor de schijn of het uitkomen, of de stevigheid van 
voorwerpen, die verkregen wordt door vormgeving en de gradatie in kleur 
en belichting, die zo een drie dimensioneel effect geeft op het doek. In 
Romeinen 9:1-30 stond de uitverkiezing van naties voor speciale 
dienstbaarheid en privileges (onafhankelijk van hun werken) op de 
voorgrond en persoonlijk redding van zonde en eeuwige dood stond op de 
achtergrond. Romeinen 9:31-33 vormt een overgang naar Romeinen 10, 
waar Paulus de middelen tot individuele redding naar de voorgrond van het 
plaatje brengt en de roeping van de naties tot speciale dienstbaarheid naar 
de achtergrond.  
 
Zelf-gerechtvaardigde Joden waren trots op zichzelf als het uitverkoren 
volk, maar hun religie was ceremonieel en niet geestelijk. In Romeinen 
9:32-33 legde Paulus uit dat Israël als naties was gestruikeld en gevallen, 
omdat ze geest van de wet overtreden hadden, ook al konden ze heel 
precies zijn in het houden van de uiterlijke vormen van de wet.  
 
Augustus Toplady vatte de Calvinistische leer der predestinatie samen door 
te verklaren: ‘Waarschijnlijk is één op de twintig mensen uitverkoren. 
Negentien van de 20 zullen verdoemd worden, wat ze ook maar doen. 
Lezer, geloof dit of wees verdoemd.’ Maar Paulus maakt in Romeinen 10 
duidelijk dat persoonlijk behoud afhankelijk is van of een ens op Gods 
universele roeping reageert met geloof, het geloof dat een leven van 
gehoorzaamheid aan de wet der liefde voortbrengt.  
 
Romeinen 10: 1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed 
tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. 
 
Een man kwam naar Jezus en vroeg: ‘Heer, zijn er maar weinig die gered 
worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe 
poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet 
kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan  
en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de 
deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal 
antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan 
zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en 
gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal 
zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt.  Ga weg van Mij, allen 
die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het 
Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er 
komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in 
het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn 
en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. (Lukas 13:23-30 HSV) 
 
De nauwe poort is de poort van geloof. De Joden probeerden binnen te 
gaan door de brede poort van wat Paulus ‘dode werken’ noemde. (rituelen 
en ceremonies) . – Hebreeën 6:1;9:14) De Heer des huizes, de Heer sloot 
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de deur voor Israël vanwege hun ongeloof. Op de dag des Oordeels zullen 
vele van deze Joden beweren dat Jezus een van hen was en dat zij in het 
Koninkrijk toegelaten hoorden te worden. Maar omdat ze nooit het geloof 
hebben gehad dat hen van hun zonde afkeerde, zullen ze in de buitenste 
duisternis geworpen worden. Maar uit alle windstreken zullen heidenen 
komen en in het Koninkrijk plaats nemen. De heidenen zullen de eersten 
zijn en de Joden de laatsten.  
 
Er bestaat een persoonlijke uitverkiezing (diegenen die werkelijk gered 
worden als gevolg van onderwerping aan de wil van God), binnen de 
algemene uitverkiezing (diegenen die gekozen worden om Gods plan uit te 
voeren). Het is duidelijk dat de Joden Gods uitverkoren volk waren, maar de 
meesten van hen kozen ervoor niet te dienen. Het is voorstelbaar dat een 
mens door het volk wordt gekozen om een openbaar ambt te bekleden, 
maar vervolgens weigert de eed af te leggen en te dienen. Zo was het ook 
met de Joden, ze pleitten altijd voor hun uitverkiezing, maar weigerden God 
te dienen. Daarom, voor wat betreft hun eeuwige zielen waren ze verloren. 
Maar Paulus had het niet opgegeven voor zijn verwanten naar het vlees. Hij 
had nog steeds hoop dat het volk zich tot God zou keren en deel worden 
van het eeuwige plan om een gezin te vormen bestaande uit Joden en 
heidenen (de gemeente) die Hem in liefde in alle eeuwigheid zou dienen. 
Maar Paulus wist dat de Joden als natie gedoemd waren.  
 
Romeinen 10:2 Want ik getuig van hen dat  zij ijver voor God hebben, maar 
niet met het juiste inzicht.   
 
De Joden wilden het, ze werkten, ze verlangden naar Gods zegeningen, 
maar  niet in overeenstemming met de waarheid. Jezus bestrafte de ijverige 
Farizeeërs 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 
geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste 
van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.  Deze dingen 
zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten (Matteüs 23:23 
HSV).  
 
Israel had een groot deel van haar geschiedenis en vooral in de tijd van 
Jezus en de apostelen, een ijver voor de letter van de wet, maar geen 
gevoel voor de geest ervan, die vroeg om geloof, nederigheid, 
rechtvaardigheid, genade en intieme gemeenschap met God. Jezus kritiek 
was ook een voortdurende herhaling van de profeten, die de geestelijke 
vereisten van de wet begrepen. 6 Want  Ik vind vreugde in 
goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in 
brandoffers! (Hosea 6:6 HSV) Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed 
is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. 
(Micha 6:8 HSV) 
 
Romeinen 10:3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en 
een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet 
aan de gerechtigheid van God onderworpen.  
 
Volgens ‘Noah Webster’ betekent gerechtigheid:  
‘1 Puurheid van hart en een rechte levenswandel; overeenstemming van 
hart en leven met de goddelijke wet. Gerechtigheid zoals in de Schrift en 
theologie gebruikt, waar het vooral gebruikt wordt is het bijna het 
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equivalent van heiligheid, het begrijpen van heilige principes en verlangens 
van het hart en het overeenstemmen van het leven met goddelijke wetten. 
Het omvat alles wat wij gerechtigheid noemen, eerlijkheid en deugd, met 
heilige verlangens. Kortom, het is ware religie.  
 
2 toegepast op God, de volmaaktheid of heiligheid van Zijn aard, precies, 
rechtvaardig en getrouw.  
 
Gods gerechtigheid is Gods goedheid. God is rechtvaardig omdat Hij Zijn 
macht en autoriteit onzelfzuchtig gebruikt om het hoogste welzijn van Zijn 
schepping te bevorderen. God is rechtvaardig omdat Hji altijd in liefde 
handelt.  
 
Israel was zelfgerechtigd. Ze waren alleen maar rechtvaardig in hun eigen 
ogen en wilden graag rechtvaardig overkomen in de ogen van mensen. Ze 
hadden de vorm maar niet de substantie ervan, wat bestaat uit ethisch 
gedrag, gemotiveerd door een puur hart. Jezus vervloekte de leiders van 
Israel: 5 Al hun werken doen zij  om door de mensen gezien te worden, 
want zij maken  hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren 
groot. (Matteüs 23:5 HSV) Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 
huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de 
schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. 
(Matteüs 23:25 HSV)  
 
Israel weerspiegelde het karakter van God niet. Ze roemden in de eer van 
mensen, niet in het karakter van God. Ze roemden op hun positie, niet in 
het lijden dat van het kruis van Jezus vloeit in het leven van de ware 
gelovige. Paulus onderwees in Romeinen 5 dat diegenen die 
gerechtvaardigd zijn door geloof in de gerechtigheid van God…. ‘maar wij 
roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking 
volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de 
ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God 
in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.  
 
De Joden hadden, omdat ze weigerden zich te onderwerpen aan Gods 
gerechtigheid om gevormd te worden tot het karakter van Christus, noch de 
liefde van God, die gerechtigheid is, noch de Heilige Geest, die de Geest der 
Gerechtigheid is.  
 
De Calvinisten beweren dat mensen gered worden door de ‘toegerekende 
gerechtigheid van Christus.’ Waar kan je deze onzin vinden in de Bijbel? 
Niemands gerechtigheid kan worden overgedragen of toegerekend aan een 
ander, net zomin als iemands zonde kan worden overgedragen of 
toegerekend aan een ander. Ieder mens is rekenschap verschuldigd voor 
zijn eigen zonden en wordt geoordeeld voor zijn eigen karakter. Ezechiël 
18:20 verzekert ons dat karakter niet kan worden overgedragen. De mens 
die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader 
niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. 
[een heldere uitspraak tegen de overgeërfde morele verdorvenheid, of de 
Augustijnse doctrine van de oorspronkelijke zonde] De gerechtigheid van de 
rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze 
zal op hemzelf zijn.  
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Nergens in de Bijbel staat dat de persoonlijke gerechtigheid van Christus 
ooit aan een mens is toegerekend. Maar de Bijbel leert wel in 1 Johannes 
3:7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden.  Wie de rechtvaardigheid 
doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.  
 
De gelovige die in Christus blijft brengt veel vrucht voort (Johannes 15:5). 
De christen weet dat hij alleen als hij in Jezus vertrouwt in staat is een 
aanvaardbare gerechtigheid te produceren. Goede werken zijn de vruchten 
van geloof, en geloof is ook de wortel van goede werken. De gelovige die 
gerechtigheid doet is een rechtvaardige rank, die zijn sap (kracht) ontvangt 
van Jezus die de rechtvaardige wijnstok is.  
 
Reddend geloof mondt uit in gehoorzaamheid aan de morele wet, die de wet 
van Christus is. In Hebreeën 11 geeft Paulus nadat hij kort een definitie van 
geloof heeft gegeven, een uitgebreide illustratie van wat geloof doet, want 
‘zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.’  
 
Zondaren worden als rechtvaardig behandeld vanwege hun geloof in 
Christus en nemen een werkelijke gerechtigheid aan door Zijn voorbeeld te 
volgen. Geloof staat nooit op zichzelf, ze bevat altijd het zaad der 
gerechtigheid en gaat vrucht dragen als we in liefde volle gehoorzaamheid 
wandelen met onze Redder en Heer. Reddend geloof omvat altijd een 
toewijding aan gerechtigheid, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor 
God om mensen in Zijn koninkrijk te ontvangen.  

De gerechtigheid van Geloof 
Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid 
voor ieder die gelooft.  
 
Paulus onderwees niet dat Christus het einde van de wet was, maar dat 
geloof in Christus het einddoel van de wet is als middel om gerechtigheid te 
verkrijgen. Betekent de uitdrukking hier doel of beëindiging? Op bepaalde 
manier zijn beide gedachten van toepassing.  
 
In de brief aan de Galaten onderwees Paulus dat het doel of de bedoeling 
van de wet was om de mensen op Christus te wijzen als de standaard voor 
gerechtigheid. De wet was niet het doel, maar het middel tot het doel. Ze 
was onze schoolmeester tot wij overgingen tot het Evangelie. 21 Is dan de 
wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet 
gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid 
werkelijk uit de wet zijn. 22   Maar de Schrift heeft alles onder de zonde 
opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door 
het geloof in Jezus Christus. 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij 
door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof 
geopenbaard zou worden. 24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest 
tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 
Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. 
(Galaten 3:21-25 HSV) 
 
De wet wees de mensen met al haar rituele en ceremonies en vooral met 
haar offers op Christus, opdat zij gerechtvaardigd mochten worden door 
geloof. Christenen leven niet langer onder het Joodse systeem, met zulke 
dingen als besnijdenis van het vlees, die zijn niet nodig onder het evangelie, 
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omdat we onze harten besneden hebben om God te gehoorzamen, en Jezus 
eens en voor altijd verzoening heeft gedaan voor onze zonden. Christus 
markeerde het einde van de ceremoniële wet, omdat hij de vervulling was 
van al haar typen, symbolen en schaduwen.  
 
Paulus bedoelde daar zeer zeker niet mee dat de morele wet ten einde was 
gekomen voor de gelovige. De morele wet is eeuwig en wordt door het 
geloof in Christus een intern levensprincipe. De geslaagde (van de 
schoolmeester school af) vergeet niet, noch zal hij vergeten te onderwijzen, 
wat hij onder zijn leraar heeft geleerd. Zelfs al staat hij niet langer onder 
zijn tucht. Een zoon staat niet langer onder zijn overleden ouders, en hij 
vervult zijn rol als zoon niet meer, maar hij zal nog steeds hen willen eren 
en verhogen wat hij onder hun gezag heeft geleerd.  
 
Paulus beantwoorde de vraag in welke zin de wet ongedaan was gemaakt 
en nog steeds kon gelden in Romeinen 3. Mensen die eenmaal de wet 
overtreden hadden konden niet door de wet gerechtvaardigd worden. De 
wet verklaart zondaren alleen maar schuldig. Hij legde uit dat Christus 
kwam om Gods gerechtigheid te verkondigen door de schuldige zondaren te 
vergeven door verzoening te doen, wat God in staat stelde vergeving te 
schenken aan hen die aan de voorwaarde van bekering en geloof voldeden. 
De Joden beweerden dat ze rechtvaardig waren bij God omdat ze het zegel 
van het verbond hadden ontvangen, wat de besnijdenis is, en vanwege hun 
geloof in het offer systeem. Maar Paulus onderwees dat zowel Joden als 
heidenen alleen gerechtvaardigd kunnen worden door geloof in Jezus 
Christus, niet door daden van de wet, wat in Paulus taal betekende Joodse 
riten en rituelen, inclusief dieren offers en vooral de besnijdenis. Tenslotte 
komt hij tot de conclusie: 31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? 
Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. (Romeinen 3:31)  
 
Geloof bevestigt de morele wet, de wet der gerechtigheid, de wet van de 
liefde in de harten en gedachten van mensen. Geloof in Christus doet ‘wat 
de wet niet kon doen, omdat ze krachteloos was door het vlees.’ Opdat de 
gerechtigheid van de wet vervuld moge zijn in ons, die niet naar het vlees 
wandelen maar naar de Geest.’ (Romeinen 8:3-4). Christus diende als een 
levend voorbeeld van de vervulling van de vereisten van de wet in Zijn 
leven en Zijn verzoenende dood, wat een morele invloed uitoefende of 
motiveerde om mensen hun levens te veranderen en ze heilig te houden, 
waarin de wet, die alleen uit externe voorschriften bestond, niet kon 
voorzien. De Levende Steen manifesteerde dat de stenen tafelen niet 
manifesteerden – liefde. Want de Joden hadden er een dode letter van 
gemaakt. De Joden hadden bijna een afgod gemaakt van hun stenen 
tafelen, maar struikelden over de Levende Steen. Ze struikelden over de 
liefde van God. Jezus toonde zoals niemand tevoren of niemand vanaf die 
tijd, deze liefde die de wet vereiste.   
 
Paulus maakte duidelijk dat de morele wet niet was afgeschaft of ongedaan 
gemaakt als vereiste voor de gelovigen in Romeinen 13:8 Wees niemand 
iets schuldig dan elkaar lief te hebben;  want wie de ander liefheeft, heeft 
de wet vervuld. 9 Want dit:  U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, 
u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en 
welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin:  
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen 
kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.  
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Romeinen 10:5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is:  
De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.  
 
Mozes maakte geen grapjes met zijn volk door tegen hen te zeggen dat zij 
door het houden van deze inzettingen en verordeningen zouden leven. Er is 
leven door het houden van de wet, mits juist begrepen, zoals zelfs Jezus 
erkende. Een man kwam naar Jezus en vroeg: ‘welke goede dingen zal ik 
doen opdat ik eeuwig leven moge hebben? Jezus antwoordde ‘als gij ten 
leven wilt ingaan, houd de geboden.’ (Matteüs 19:17)  
 
Voor onze Heer, voor Mozes, en voor Paulus was de wet niet maar een 
verzameling geboden, maar een openbaring van Gods karakter en wil. Er is 
leven in de wet als je hem houdt, bewust van je afhankelijkheid van God, 
wiens genade is geopenbaard in het geven van de wet en in het de mens 
voorzien van de mogelijkheden om haar redelijkheid in te zien en haar te 
gehoorzamen. Paulus schreef echter met het oog op de Farizeeërs en de 
wetticisten, die net zoals hijzelf voor zijn bekering, er naar streefde de wet 
te houden zonder een liefdevol geloof in God. Als Paulus denigrerend over 
de wet sprak, dacht hij aan de mensen die God niet liefhadden of 
vertrouwden, of Joodse bekeerlingen die de heidenen onder de riten en 
rituelen van Judaïsme wilden stellen. Proberen de wet te houden en 
zelfzuchtig en vol trots leven is onmogelijk en op zichzelf al een overtreding 
van de eisen van de wet.  
 
Paulus legde in Romeinen 9:32 uit waarom de Joden geen gerechtigheid 
hadden verkregen. ‘omdat zij het niet zochten door geloof, maar als het 
ware uit werken der wet.’ De ‘Revised Standard Version’ versterkt Paulus 
bedoeling door het woord ‘als’ toe te voegen: ‘als ware het gebaseerd op 
werken.’ Gerechtigheid is nooit of zal ook nooit gebaseerd zijn op werken, 
of die werken nu ceremonieel zijn of ethisch, als ze los staan van geloof. 
Het idee dat redding op werken alleen gebaseerd kon zijn was alleen maar 
een veronderstelling van de kant van de Joden waar geen enkele Oud of 
Nieuwtestamentische basis voor was. Mozes had dat niet geleerd, de 
profeten of wie dan ook in de Schrift, geen enkele ware man van God in de 
Bijbel of de geschiedenis heeft ooit zo’n zienswijze gehad. Gerechtigheid is 
nooit geweest door werken der wet, zoals de meeste Joden het zagen, maar 
altijd door geloof.  
 
Helaas zijn mensen in onze tijd helemaal doorgeslagen naar het andere 
uiterste en leren dat gerechtigheid helemaal zonder ethische werken 
verkregen kan worden. Deze gedachten is net zo vreemd aan het Oude en 
Nieuwe Testament. Jakobus waarschuwde dat als een broeder of zuster een 
nood heeft en ‘16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in 
vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het 
lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als 
het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U 
hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en 
ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is 
en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. 
20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood 
is? (Jakobus 2:16-20) Abrahams geloof was een geloof dat gehoorzaamheid 
voortbracht.  
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In waarheid, omarmt reddend geloof altijd gerechtigheid. 21 Is Abraham, 
onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op 
het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn 
werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de 
Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het [Abrahams 
geloof, niet Christus gerechtigheid] is hem tot gerechtigheid gerekend, en 
hij werd een vriend van God genoemd. (Jakobus 2:21-22). Zijn bereidheid 
om te gehoorzamen door Izaäk te offeren was voor God voldoende om hem 
als rechtvaardig te beschouwen, zonder dat hij het echt uitvoerde en Izaäk 
doodde.   
 
Onze bereidheid om de zonde te verzaken en te vertrouwen op Christus 
vervangende offer is voor God voldoende om rechtvaardig onze vroegere 
zonden te vergeven en ons te ontvangen in een heilige relatie met Hem, 
nog voordat we ook werkelijk echte waardige daden gedaan hebben. De 
zonder die zich bekeert en gelooft wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar 
volgens Paulus evangelie alleen 7 namelijk hun die met volharding het 
goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige 
leven. 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, 
maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. (Romeinen 
2:7,13) Jakobus trok de conclusie: 24 U ziet dus nu dat een mens uit 
werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. (Jakobus 2:24). Een 
zondaar wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar een gelovige blijft 
gerechtvaardigd door een geloof dat werkt.  
 
Paulus was het helemaal eens met Jakobus, zoals Romeinen 6-8 ook 
bevestigen en talloze andere verwijzingen in zijn geschriften: 8 Dit is een 
betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij 
die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het 
doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. 
(Titus 3:8) 
 
God verwachtte volledig dat Israël Zijn geboden zou houden en zou leven. 
Het probleem was, dat de Joden de wet niet wilden houden. Het was niet 
dat ze het niet konden, maar dat ze het niet wilden. Mozes sprak van Gods 
frustraties over de weigering van de Joden om de wet te houden, nadat ze 
hadden beloofd dat ze dat zouden doen. 29 Och, hadden zij maar zo'n hart, 
om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het 
hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan! (Deuteronomium 5:29) 
 
Romeinen 10:6-8 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt 
aldus:  Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is 
Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat 
is Christus uit de doden naar boven brengen. 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij 
u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, 
dat wij prediken: 
 
Paulus contrasteerde de taal van geloof met de taal van de wet om zijn punt 
duidelijk te maken. Maar, op de juiste manier begrepen zijn geloof en goede 
werken een, en van hetzelfde niveau, daarom kon Paulus zeggen dat 
Abraham was gerechtvaardigd uit geloof, maar kon Jakobus zonder dat de 
schrijvers elkaar tegenspraken zeggen dat Abraham werd gerechtvaardigd 
uit de werken. Echt geloof brengt altijd goede werken vort en echte goede 
werken zijn het gevolg van geloof.  
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Mozes had de neiging de wet op de voorgrond te plaatsen en genade en 
geloof op de achtergrond in zijn geschriften, waar Paulus typisch genade en 
geloof op de voorgrond plaatste en de wet op de achtergrond. ‘De wet 
kwam door Mozes, maar genade en de waarheid kwamen door Jezus 
Christus.’ Daarmee is niet gezegd dat er geen genade en waarheid in het 
Oude Testament was, of in de wet. Noach vond genade in de ogen van de 
Heer. Mozes begint de 10 woorden met te zeggen: ‘Ik ben de Heer Uw God, 
die u uit het land Egypte gebracht heeft, uit het huis der slavernij.’ De 
Exodus vond plaats door de genade van God. De profeet Habakkuk zei: ‘Dat 
de rechtvaardige uit geloof zal leven.’  
 
Hebreeën 11 leert dat de grote werken van de mannen Gods in het Oude 
Testament in geloof werden gedaan. Het Oude Testament benadrukt wat 
mensen moeten doen om rechtvaardig te zijn bij God, terwijl het Nieuwe 
benadrukt wat Christus heeft gedaan, opdat wij rechtvaardig mogen zijn bij 
God, omdat wij gefaald hebben te doen wat juist was. Als wij echt geloven 
wat Christus gedaan heeft, zullen wij doen wat juist is. De Joden hadden de 
neiging om de daden van de wet te doen (haar riten en rituelen), maar op 
enkele opmerkelijke uitzonderingen na, waren ze daartoe meestal niet 
gemotiveerd uit geloof of uit liefde, zodat hun werken dood waren of zonder 
verdienste.  
 
In het uitoefenen van hun geloof moeten Christenen oppassen dat ze hun 
geloof niet loskoppelen van hun werken en als gevolg daarvan de Heer 
verloochenen die hen gekocht heeft. De poging om genade volkomen los te 
maken van de wet en geloof van de werken is een groteske misvorming van 
het plaatje dat Christus en de apostelen geschilderd hebben. Genade staat 
niet tegenover de wet. Ze staat tegenover wetteloosheid. Geloof staat niet 
tegenover werken die uit liefde voortkomen, ze staat tegenover werken die 
uit zelfzucht voortkomen.  
 
Paulus paste de woorden van Mozes tot op het Evangelie, niet als een 
formeel citaat uit de Schrift, maar door de vertrouwde taal van Mozes over 
de wet van toepassing te maken op zijn punt over geloof.  
 
God beloofde Israël te zegenen als het volk zou: wanneer u de stem van de 
HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn 
verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; 
wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met 
heel uw ziel. 11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk 
voor  u en het is niet ver weg. 12 Het is niet in de hemel, zodat u zou 
kunnen zeggen:  Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons 
te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 13 Het is ook 
niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor 
ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en 
het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 14 Want dit woord is 
heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. 
(Deuteronomium 30:10-14) 
 
Mozes verzekerde het volk dat het gebod niet buiten het bereik van hun 
mogelijkheden lag, noch buiten het bereik van hun morele of mentale leven. 
De morele wet die vaagt om de allerhoogste toewijding aan God is 
geschreven op de tafel van het hart van ieder mens. Niemand hoeft naar 
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een verre plaats te gaan om haar te leren. Alle mensen hebben een 
geweten dat bevestigt dat zij niet zelfzuchtig zouden moeten leven, maar 
God liefhebben en hun naaste. De morele wet is de wet van onze natuur. 
De mensen zijn zo gemaakt dat ze vrede in hun hart hebben als ze de wet 
der gerechtigheid houden, en een schuldgevoel als ze dat niet doen.  
 
Verder zei Mozes: 15 Zie, ik heb u heden het leven en het goede 
voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. 16 Want ik gebied u heden 
de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, 
Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en 
talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u 
naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17 Maar als uw hart zich afkeert en 
u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te 
buigen en die te dienen, 18 dan verkondig ik u heden dat u zeker zult 
omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de 
Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. 19 Ik roep 
heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood 
heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u 
leeft, u en uw nageslacht, 20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn 
stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven 
en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw 
vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. 
(Deuteronomium 30:15-20) 
 
De morele wet wordt de wet der vrijheid genoemd, tegenover de wet van 
de noodzaak. De wet der vrijheid impliceert een morele keuze. De wet van 
noodzakelijkheid impliceert fysieke dwang, of de wet van oorzaak en 
gevolg, zoals de wet van de zwaartekracht.  
 
Mozes leerde dat de morele wet geen onhaalbare eisen stelde. God 
verwachte van de mens gewoon te doen wat het geweten en de redelijkheid 
verzekerd dat hij zou moeten doen, en waartoe hij ook in staat was te doen.  
 
Paulus zag Mozes geestelijke interpretatie van de wet als typerend voor het 
evangelie, een virtuele profetie van de gerechtigheid die uit geloof is. Paulus 
verwierp de wet van Mozes niet zoals Mozes die verkondigd had, maar hij 
verwierp de wettische, ongeestelijke interpretatie ervan zoals door de latere 
Joden geleerd werd. Paulus leerde dat geloof in Christus geen onredelijke 
eisen stelde. Christus had Zichzelf binnen ons bereik gebracht door Zijn 
incarnatie en opstanding. De liefde die door Zijn incarnatie en dood werd 
uitgedrukt, en Zijn kracht die betoond werd door Zijn opstandig is bewijs 
genoeg om ieder onbevooroordeeld denken te overtuigen dat hij geloof zou 
moeten hebben in Jezus, die de kracht had om de zonde, satan en het graf 
te overwinnen. De wet en het geweten van de mens had Israël in Mozes 
dagen geleed: - gehoorzaam en wees gezegend, wees ongehoorzaam en 
wees vervloekt.  
 
Het probleem van de mens is, dat ze allemaal de wet hebben overtreden en 
onder de vloek zijn. De oplossing kan niet alleen maar terugkeer tot 
gehoorzaamheid zijn, omdat de wet niet de autoriteit heeft om te vergeven. 
De oplossing van het evangelie is ook eenvoudig: geloof in Jezus 
verzoenende werk van Jezus en wees gered. Geloof niet en wees verdoemd.  
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Persoonlijke redding 
Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart 
gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 
 
Zowel Mozes als Paulus riepen om geloof dat uit het hart voortkomt [de wil, 
gemotiveerd door liefde, volledig onderworpen aan God]. De Joden als natie 
hadden geen goed getuigenis van geloof in hun geschiedenis. Ze waren 
maar nauwelijks bevrijd van de slavernij van Egypte, door machtige 
tekenen en wonderen of ze begonnen alweer terug te verlangen naar 
Egypte, in plaats van het beloofde land. Van de generatie die omkwam in de 
woestijn hadden alleen Jozua en Kaleb het geloof om Kanaän binnen te 
gaan.  
 
Jezus keurde de Joden af, die alleen maar lippendienst aan God bewezen. 7 
Huichelaars! Terecht heeft Jesaja (Jes 29:13) over u geprofeteerd, toen hij 
zei: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar 
hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; (Matteüs 15:7-8) 
 
En nogmaals zei Jezus: ‘En waarom noemt gij Mij, Here, Here, en doet niet 
wat Ik zeg?’ (Lukas 6:46) 
 
Geloof in de Heer Jezus, dat uit het hart komt, zal altijd uitmonden in 
gehoorzaamheid aan het evangelie. De Joden geloofden Mozes nooit en zij 
gehoorzaamden hem nooit, anders zouden ze de Christus vertrouwd hebben 
en Hem gehoorzaamd. Abraham zei tegen de rijke man die wilde dat 
Lazarus terug zou gaan en zijn broers waarschuwen voor de kwellingen van 
de hel: ‘Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de 
profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit 
de doden zou opstaan. (Lukas 16:31) 
 
Verder zei Jezus tegen de Joden: 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van 
elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45 Denk niet dat 
Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw 
hoop gevestigd hebt. 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven;  
want hij heeft over Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, 
hoe zult u Mijn woorden geloven? (Johannes 5:44-47) 
 
In Johannes 5:44 vinden we de grondreden voor het ongeloof van de Joden, 
ze waren op zoek naar eer van mensen in plaats van God. Omdat ze 
weigerden te geloven waren ze niet gered. 6 Zonder geloof is het echter 
onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij 
is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6) 
 
Romeinen 10:10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met 
de mond belijdt men tot zaligheid. 
 
De wet is niet het middel tot gerechtigheid voor de zondaar. Geloof is zijn 
enige hoop op verlossing en gerechtigheid. Het bewijs dat iemand gelooft 
met zijn hart is een rechtvaardig leven. ‘Want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid.’ Waar geen gerechtigheid is, is geen geloof. Hele menigten 
belijden met hun mond en gaan naar de bruiloft, maar ze zullen worden 
uitgeworpen omdat ze geen geloof hebben vanuit het hart, dat de zonde 
overwint.  
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Redding is een juiste en liefdevolle relatie met God Zonde verbreekt die 
relatie. De Joden zochten een raltie via de wet, onafhankelijk van de 
Wetgever. Net zoals iemand de boeken van een filosoof kan lezen en er 
zelfs van genieten, zonder de filosoof zelf op te zoeken of zelfs maar zijn 
filosofie toe te passen, waren de Joden er trots op dat ze de Woorden Gods 
hadden, maar ze pasten de Woorden niet toe in hun levens.  
 
Romeinen 10:11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 
 
Jezus Christus is de enige weg tot redding voor alle mensen, niet de wet. 
Diegenen die hun vertrouwen op Hem stellen zullen niet verward of 
teleurgesteld worden. Hij is de Troost van Israël en Hij is het Verlangen der 
Naties.  
 
Adam Clarke gaf als commentaar dat: ‘Het hele doel van Romeinen is om 
vrede te bewerken tussen de gelovige Joden en de heidenen en om hun 
gezamenlijke verplichtingen en te laten zien en de oneindige genade van 
God aan hen beiden.’ Paulus was de brief aan de Romeinen begonnen met 
het uitspreken van zijn verlangen om snel te komen en het evangelie in 
Rome te prediken. 16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, 
eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van 
God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is:  
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:16-17) 
 
De gerechtigheid van God wordt geopenbaard door het evangelie van 
Christus. Het evangelie s de weg van behoud. Geloof wordt door God altijd 
beloond: ‘van geloof tot geloof’ dat wil zeggen, van het geloof geuit door 
Joden of het geloof geuit door heidenen. De gelovige zal niet beschaamd 
staan.  
 
Jezus reageerde op geloof in Zijn bediening. Keer op keer genas Jezus in 
reactie op geloof. Jezus veroordeelde mensen vanwege hun gebrek aan 
geloof en prees het uitvoerig als hij geloof aantrof. Interessant genoeg 
waren zijn hoogste woorden van lof niet voor Joden maar voor heidenen. Hij 
prees de Kanaänitische vrouw voor ‘groot geloof. Ook toen Jezus het geloof 
van de centurion hoorde 10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, 
en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël 
zo'n groot geloof niet gevonden. 11 Maar Ik zeg u dat er velen [heidenen] 
zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, 
Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het 
Koninkrijk [de Joden] zullen buitengeworpen worden in de buitenste 
duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Matteüs 8:10-12 
HSV) De Joden zouden buiten het koninkrijk worden geworpen vanwege 
hun gebrek aan geloof en de heidenen zouden het koninkrijk binnen gaan 
omdat ze in geloof reageerden. Zo zien we hoe Jezus voorzegde wat Paulus 
in Romeinen onderwees.  
 
Romeinen 10:12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. 
Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem 
aanroepen. 
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Geen verschil tussen de Jood en de heiden! Dit was een harde uitspraak 
voor de Joden, die generatie na generatie hadden geijverd om het verschil 
tussen die twee volken in te stellen en te handhaven! In wezen draaide de 
hele religie van de Joden om dit ene doel, zichzelf apart te houden van de 
heidenen! Maar nu was de volheid der heidenen gekomen. De Joodse dieet 
wetten en gewoonten, waarvan vele door God waren ingesteld en dat voor 
een bepaald doel, waren nu overbodig geworden. Zoals Paulus schreef aan 
de Efeziërs, had Jezus ‘de scheidingsmuur’ tussen Joden en heidenen 
afgebroken om: één lichaam en één Geest,…. Te vormen 5 één Heere, één 
geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door 
allen en in u allen is. [Efeziërs 4:4-6] 
 
Romeinen 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal 
zalig worden. 
 
Let op de nadruk in de verzen 12,13 en 14 die niet ligt op diegenen die God 
roept tot algemene verkiezing of dienstbetoon, zoals in Romeinen 9, maar 
op diegenen die tot Hém roepen voor hun persoonlijke redding. Iemand zou 
kunnen zeggen dat God door het evangelie ons de telefoon gegeven heeft 
en Zijn nummer – Romeinen 10:9-10. Maar wij moeten hem wel allemaal 
bellen als we gered willen worden van zonde en dood; Zijn nummer is 
Jezus.  
 
Romeinen 10: 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? 
En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe 
zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, 
als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de 
voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 
[Jesaja 52:7] 
 
Deze vragen kunnen opgeworpen worden door de Joodse tegenspreker, die 
voortdurend een excuus zoekt voor het ongeloof van Israël. De 
tegenwerping vraagt Paulus: ‘hoe kan je van ons verwachten dat we 
geloven,als we niet de kans hadden gehad het evangelie te horen?’ Dit is 
natuurlijk een heel oud en voortdurend argument van de critici van het 
Christendom: hoe zit het dan met diegenen die nooit de kans hebben gehad 
om over Jezus te horen?’  
 
Paulus had die kwestie in Romeinen 1 al gedeeltelijk behandeld, waarin 
geleerd wordt dat God geopenbaard wordt uit de natuur. Romeinen 2 leerde 
dat de wet in ieder mens hart is geschreven. De tegenspreker had een punt, 
dat het evangelie van de dood en opstanding van Jezus verkondigt moet 
worden voor mensen om te kunnen geloven.  
 
Paulus beantwoorde deze tegenwerpende vragen, waarvan hij 
veronderstelde dat een tegenspreker die kon stellen door Jesaja te citeren, 
die met andere profeten het evangelie van vrede en goede boodschap al 
had gepredikt. Jesaja staat zo vol met profetieën over de komst van 
Christus en het nieuwe verbond dat het vaak wel het vijfde evangelie wordt 
genoemd. Evangelie betekent zeer goed nieuws. Het evangelie is goed 
nieuws voor diegenen die [het] geloven, maar slecht nieuws voor diegenen 
die het niet geloven. Spijtig genoeg verwierp Israël voortdurend niet alleen 
Mozes, maar ook de profeten, dus zou geen Jood verbaasd moeten zijn dat 
ze ook hun eigen Messias verwierpen, precies degene die hun profeten 
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verkondigd hadden. Ze geloofden noch de profetieën, noch de vervulling 
ervan.  
 
Denk eraan dat Jezus verontrust was dat Nicodemus een leraar van Israel 
was en toch niets wist over de wedergeboorte. Nicodemus zou bekend 
moeten zijn met Jeremias belofte over het Nieuwe verbond dat Gods wet ‘in 
het innerlijk zou schrijven en op hun harten.’ (Jeremia 31:31-33).24 Ook 
Ezechiël spoorde Israël aan: Werp al uw overtredingen, waarmee u 
overtreden hebt, van u af en maak u een  nieuw hart en een nieuwe geest. 
Waarom zou u sterven, huis van Israël? (Ezechiël 18:31 HSV) 
 
De Joden hadden alle uitspraken van God, ze hadden geen excuus. Hun 
profeten hadden het goede nieuws verkondigd, maar de mensen verwierpen 
het Evangelie.  

De prediking 
Romeinen 10:16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. 
Jesaja zegt namelijk:  Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 
 
Paulus citeerde Jesaja 53 wat voorzegde dat weinigen de ‘prediking’ zouden 
geloven dat de Messias zou lijden door de handen van zijn eigen volk en 
veracht en verworpen worden. De Joden verwachtten een Messias die zou 
komen en ogenblikkelijk een aards koninkrijk zou oprichten. Ze geloofden 
niet of begrepen niet de boodschap van de profeet dat de Messias wilde 
regeren in de harten van de mensen, niet vanaf een wereldse troon. Ze 
waardeerden het niet als Jezus verklaarde dat Zijn koninkrijk niet van deze 
wereld was.  
 
Het evangelie van Johannes gebruikt Jesaja’s woorden als een verklaring 
voor het ongeloof van de Joden 38 opdat het woord van de profeet Jesaja 
vervuld werd dat hij gesproken heeft:  Heere, wie heeft onze prediking 
geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? 39 Daarom 
konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: 40 Hij heeft hun 
ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien 
en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 41 Dit zei 
Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. 42 En toch 
geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën 
beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden 
worden. 43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van 
God. Johannes 12:39-43 HSV)  
 
In welke zin verblinde God door de profeten hun ogen? Hij dwong ze zeer 
zeker niet of veroorzaakte niet dat ze niet geloofden of weigerde hen de 
mogelijkheid om gered te worden. Als dat zou was, zou Paulus tegen de wil 
van God in bidden als hij God smeekte om hun behoudenis (Romeinen 
10:1). Toen Jezus de profetie van Jesaja aanhaalde in Matteüs 13, 

                                       
24 Jeremia  31:31-33 31 Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël 
en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met 
hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te 
leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de 
HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, 
spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal 
hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 
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parafraseerde Hij Jesaja en verhelderde haar betekenis door uit te leggen 
dat de Joden hun eigen ogen (van hun begrip) sloten omdat ze niet bekeerd 
wilden worden.  
 
Zij ‘konden niet geloven’ vanwege hun trots en hun weigering om Jezus 
over hen te laten heersen, net zomin als de Joden in de dagen van Jesaja 
wilden dat God over hen heerste. Zij haatten God en hadden hun lege 
religie lief. Ze konden niet geloven, omdat niemand tot reddend geloof kan 
konen totdat hij zich bekeerd. En dit weigerden de Joden te doen.  
 
Sommigen van de leiders geloofden, maar niet tot redding. Ze waren 
overtuigd dat Jezus de Messias was, maar weigerden met hun mond te 
belijden tot behoud omdat ze de synagoge niet wilden opgeven en de eer 
van mensen in ruil voor de schande van het evangelie.  
 
Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het 
Woord van God. 
 
Paulus verzekerde dat om geloof te hebben, iemand moest horen. De Joden 
waren wel hoorders, maar geen doeners van het Woord. Ze roemden dat 
hen de Woorden van God gegeven waren, maar ze gehoorzaamden het 
Woord niet.  
 
Jezus onderwees in de Bergrede: 24 Daarom, ieder die deze woorden van 
Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn 
huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de 
waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, 
maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder 
die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man 
vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de 
slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en 
sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. (Matteüs 
7:24-27 HSV) 
 
Het Joodse huis stond op het punt diep te vallen omdat het gebouwd was op 
het zand der traditie, rituelen, gewoonten en groteske hypocrisie. De 
gelovige heidenen en het overblijfsel der Joden bouwden hun huis op de 
rots van gelovige gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus.  
 
Romeinen 10:18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker 
wel:  Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de 
einden van de wereld. 
 
Paulus gebruikte de krachtige woorden van Psalm 19 om te laten zien dat 
de Joden het evangelie hadden gehoord. De psalmist verkondigde dat de 
hemelen met hun schoonheid, hun orde en hun grootheid getuigen van de 
Schepper; dus Paulus verklaarde dat het Evangelie in de hele bekende 
wereld was uitgegaan, waar ook maar de Joden woonden, maar ze 
weigerden te luisteren, dus ze waren zonder excuus.  
 
Romeinen 10:19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten 
eerste is het Mozes die zegt:  Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat 
geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. 
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De woorden kwamen uit Mozes laatste boodschap aan Israël zodat het volk 
ze als heel belangrijk zouden moeten beschouwen. Laat ons wat meer van 
de context bekijken. 20 Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen; 
Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie, 
kinderen in wie geen enkele trouw is. 21 Zíj hebben Mij tot na-ijver 
gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun 
nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, 
door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. (Deuteronomium 
32:20-21 HSV)  
 
Mozes had hen bestraft omdat zij kinderen waren ‘in wie geen geloof was’. 
Dus zelfs van de dagen van Mozes leren we dat Israël weigerde God het ene 
te geven wat Hij verlangde – hun vertrouwen. In plaats daarvan 
vertrouwden ze zelfs nog voordat ze het beloofde land in gingen op afgoden 
van de heidenen, de afgoden die niet eens Egypte van de toorn van God 
hadden kunnen redden.  
 
Zoals zij God tot jalousie hadden getergd met hun geestelijk overspel, zou 
God hen in de laatste dagen tot jalousie tergen met een niet-volk. Zoals zij 
de dwaze afgoden van de heidenen hadden aanbeden, zou Hij hen uitdagen 
met een dwaze natie.  
 
Nee, natuurlijk luisterden ze niet naar Jezus, net zomin als Paulus 
tegenstanders naar hem wilden luisteren, want ze luisterden ook niet naar 
Mozes of de profeten. Als ze het niet wisten, kwam dat omdat ze weigerden 
het te begrijpen.  
 
Romeinen 10:20 En Jesaja durft het aan te zeggen:  Ik ben gevonden door 
hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet 
vroegen. 
 
Paulus citeert hier uit Jesaja 65:1 waar het gaat over Gods openbaring aan 
de heidenen, aan wie de ‘arm des Heren’ was geopenbaard. In vers 12 van 
hetzelfde hoofdstuk legt Jesaja uit waarom Hij Israël oordeelde en Zich tot 
de heidenen zou wenden: omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord 
hebt, omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt, maar gedaan 
hebt wat slecht was in Mijn ogen, en gekozen hebt voor wat Mij niet 
behaagt. 
 
Toch besloot God nog steeds een overblijfsel van Israël te redden: 8 Zo 
zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden 
wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo 
zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde 
richten. 9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een 
erfgenaam van Mijn bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen 
en daar zullen Mijn dienaren wonen. (Jesaja 65:8-9 HSV) 
 
Romeinen 10: 21 Met het oog op Israël zegt Hij echter:  Heel de dag heb Ik 
Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
 
Door de hele geschiedenis van Israël heen had God uitgereikt naar de natie. 
Ze wilden Mozes getuigenis niet geloven, noch Jesaja’s boodschap, noch die 
van enige van de andere profeten; toen hun eigen Messias tenslotte Zijn 
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handen uitstrekte op het kruis voor hun eigen ogen, vervloekten ze en 
bespotten Hem.  
 
De heidenen zijn ‘zonder excuus’ omdat zij het licht van de natuur door het 
grootste deel van hun geschiedenis hadden verworpen. (Romeinen 1:20). 
Maar desondanks werd aan hen de ‘arm des Heren’ geopenbaard. En net 
zozeer waren de Joden ‘zonder excuus’  en veroordeeld, omdat ze niet 
alleen de natuur hadden verworpen en het geweten, maar ook de wet en de 
profeten en hun eigen Messias hadden overgeleverd om gekruisigd te 
worden. Ze hadden volhardend iedere gelegenheid die God hen had 
gegeven tot bekering genegeerd, niet gehoorzaamd en tegen gesproken.  
 
Is er enige hoop voor Israël? Zouden ze ook nog tot bezinning komen? Net 
als de heidenen? Voor dit antwoord moeten we naar het volgende 
hoofdstuk.  
 
 
 



Het geheimenis van Christus geopenbaard – George E. (Jed) Smock 
 

Hoofdstuk 5: Zijn de Joden nog steeds het uitverkoren volk? Blz. 87 

Hoofdstuk 5: Zijn de Joden nog steeds het uitverkoren volk? 

Commentaar op Romeinen 11-16 
Onthoud wat er gezegd werd over de onvruchtbare vijgenboom in de 
gelijkenis? (Lukas 13:6-9)25. Ze was geplant in omstandigheden die 
bevorderlijk waren voor vrucht dragen. Alles was er aan gedaan om te 
zorgen dat het kon, maar toch kwam er geen vrucht. Dus kwam er een 
bevel: ‘hak haar om, waarom zou ze de grond in beslag nemen?’ Een 
periode lang werd de uitvoering van dit bevel uitgesteld, op grond van de 
voorbede van de wijngaardenier, maar uiteindelijk kwam de bijlslag toch.  
 
Israël was ooit een statige boom, die het land met haar schaduw overdekte. 
Maar in de tijd van Jezus waren haar bladeren afgevallen en was ze tot in 
haar kern verrot. De Joden verwachtten nog steeds, dat hun natie in haar 
vroegere heerlijkheid hersteld zou worden, ondanks de profetieën van Jezus 
over de verwoesting van Jeruzalem. Maar Paulus leerde hen in Romeinen 11 
dat hun hoop een geestelijke hoop moest zijn, niet de natuurlijke hoop op 
herstel van de natie.  
 
In 70 na Christus vielen de legers van Titus Jeruzalem aan en velden de 
boom en lieten nauwelijks een stomp over. In 1948 ontsproot een loot aan 
die stomp. Velen beschouwen dit als een teken dat de natie in haar voorbije 
glorie hersteld zal worden. Maar is dit een realistische hoop? Deze vraag 
zullen we in hoofdstuk 5 van ‘Het geheimenis van Christus Geopenbaard’ 
bespreken.  
 
Romeinen 11:1 Ik zeg dan:  Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!  
Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de 
stam Benjamin. 
 
In Romeinen 9 en 10 bewees Paulus dat de Joden als natie verdiend hadden 
om verworpen te worden van speciale voorrechten bij God. De vraag die 
daaruit volgde was dan: heeft God dan Zijn volk volledig verworpen? 
Duidelijk niet, want Paulus eigen redding was een bewijs dat God hen niet 
volledig had verworpen. Als er voor hem hoop was, moest er ook hoop zijn 
voor zijn verwanten. Maar deze hoop werd gerealiseerd door de nieuwe en 
levende wet, het evangelie van Jezus Christus, niet door hun vleselijke 
afkomst, noch door hun tempel offers, noch door de besnijdenis. Hun hoop 
lag niet langer in de nationale vooruitzichten, maar in de persoonlijke, 
gebaseerd op een toewijding aan Jezus Christus. En in werkelijkheid was 
het nooit bedoeld als een hoop gebaseerd op fysieke begrenzingen, maar 
een geestelijke en grenzeloze hoop, die gevestigd was op een eeuwige God. 
De nationale begrenzing was eenvoudig weg een middel tot een groter doel, 
wat was dat Gods Koninkrijk de hele aarde zou gaan bedekken.  

                                       
25 Lukas 13: 6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard 
geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 7 Toen zei hij 
tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind 
die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? 8 En hij antwoordde en zei 
tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem 
bemest heb. 9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog 
omhakken. 
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In de Evangelische gemeenschap is er een behoorlijke focus gekomen op de 
natie Israël vanaf 1948. Velen beschouwen de terugkeer van de Joden naar 
het beloofde land als de vervulling van profetie en een teken dat we vlak bij 
het einde zijn. Ze verwachten de herbouw van een Joodse tempel en het 
weer instellen van een offer systeem voorafgaande aan de tweede komst 
van Christus. In hun denken zijn de Joden nog steeds het uitverkoren volk 
en heeft God een plan om de natie Israël in onze dagen te herstellen in haar 
vroegere heerlijkheid.  
 
Deze populaire visie lijkt ongeloofwaardig in het licht van Gods bedoeling 
vanaf het begin en Zijn werk in de menselijke geschiedenis. Nadat Hij zo 
door de eeuwen heen heeft gewerkt om de scheidsmuur tussen de Joden en 
de heidenen af te breken, waarom zou Hij dan min of meer bevelen dat die 
weer opgetrokken werd? Gods uitverkoren instrument vanaf de eerste 
komst van onze Heer is om Zichzelf door de gemeente te openbaren aan 
alle naties van de aarde, niet door middel van de staat Israël.  
 
Vele vooruitziende blikken beschouwen de staat Israël als Gods tijds meting 
om de Bijbelse profetieën over de eind tijd gebeurtenissen te kunnen 
begrijpen. Als gevolg daarvan is de focus van vele boeken die in onze 
generatie worden gepubliceerd op de natie Israël in plaats van op de 
gemeente van Jezus Christus. De voorspellingen in deze boeken blijken keer 
op keer weer niet uit te komen. Maar dat is voor de auteurs geen enkel 
probleem. ‘het geheugen van de mensen is kort en christenen zijn uiterst 
goedgelovig.’ Als de volgende internationale crisis opduikt, of het nu de golf 
oorlog is, of de oorlog in Kosovo, of zelfs maar iets dat te maken heeft met 
en rode vaars, komen ze weer met het volgende boek uit dat de 
gebeurtenis of het kalf in het licht stelt van de Bijbelse profetie. Iemand zou 
kunnen gaan geloven dat Gods voornaamste betrokkenheid met de staat 
Israël is, in plaats van de gemeente, die geboren werd in de vleeswording, 
de bediening, het lijden, de dood en de opstanding van Gods geliefde Zoon 
– de ‘Hoop van Israël’ en de ‘begeerte van alle naties’.  
 
Als ik zeg dat Jezus de gemeente baarde, zou het wellicht juister zijn om te 
zeggen dat de gemeente wedergeboren was. Want de stichters van de 
gemeente kunnen worden teruggevoerd op Abraham en Mozes, en op alle 
beloften en de wet. Toen de Messias kwam, vestigde Hij het Koninkrijk van 
God, oftewel de Nieuwtestamentische gemeente, die een vervulling 
(geestelijke voltooiing, NIET een vervanging! was. Jezus sprak over alles 
wat Hij deed als een vervulling) was van de Oudtestamentische Joodse 
gemeente. 44 ….. dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven 
staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. (Lukas 24:44 
HSV) 
 
In bepaalde christelijke kringen is er een bijna fanatieke steun voor het 
nationale Israël. We horen regelmatig van deze christelijke zionisten, dat de 
Bijbel leert: ‘Wie Israël zegent zal God zegenen, en wie Israël vervloekt zal 
God vervloeken.’ In deze denktrant is iedereen die zelfs maar het God 
gegeven recht van Israël om Palestina te bezetten durft te betwijfelen onder 
de vloek van God, en waarschijnlijk antisemitisch, en misschien wel niet 
eens behouden. Het feit is dat iedereen, Jood of heiden die de gemeente 
van Jezus Christus aanvalt of vervloekt, door God weerstaan en vervloekt 
zal worden.  
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De belofte dat Abraham en zijn volk gezegend zou en moest worden was 
met het doel dat de natie een zegen zou zijn, door God te openbaren aan de 
wereld. 1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; 
en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden. (Genesis 12:1-3) We hebben al laten zien dat 
de Joden heel hun geschiedenis door faalden in hun bevolen opdracht om 
God aan de heidenen te openbaren; dus oordeelde God herhaaldelijk en 
uiteindelijk definitief in 70 na Christus hun stad, de tempel, de priesterstand 
en de natie.  
 
De vernietiging van Jeruzalem was een gebeurtenis die in de geschiedenis 
geen gelijke kent. Het was het uiterlijke en zichtbare teken van een grootse 
episode in de goddelijke besturing van de wereld. Ze markeerde de 
instelling van een nieuwe orde der dingen. Het Messiaanse koninkrijk was 
volledig gekomen. De ultieme daad van Koning Jezus was om op de troon 
van Zijn heerlijkheid te zitten en Hij oordeelt Zijn volk door de legers van 
Titus te zenden om het Judaïsme te vernietigen.  
 
Philip Schaff schreef in ‘the History of the Christian Church (Vol 1 Chap 6): 
‘De vernietiging van de Joodse theocratie was de grootste ramp ooit voor 
het Judaïsme en zeer nuttig voor het christendom; een afwijzing van de ene 
en een rechtvaardiging en emancipatie voor de ander. Ze gaf niet alleen 
een machtige impuls voor het geloof, maar vormde tevens een terecht 
nieuw tijdperk in de geschiedenis van de relatie tussen de twee religies. Het 
scheidde hen voor altijd. Het is waar dat de apostel Paulus eerder innerlijk 
deze scheiding had voltooid door de christelijke universaliteit van zijn hele 
systeem van leer, maar uiterlijk had hij zichzelf op allerlei manieren 
aangepast aan het Judaïsme… Maar nu werd de scheiding ook uiterlijk 
voltooid door de bliksemflits van goddelijke almacht. God zelf vernietigde 
het huis, waarin Hij tot dan toe gewoond had, waarin Jezus had 
onderwezen, waarin de apostelen hadden gebeden. Hij verwierp dit aparte 
volk vanwege hun koppige afwijzing van de Messias. Hij vernietigde het 
hele weefsel van de Mozaïsche theocratie, wiens aanbidding, door haar aard 
zelf, uitsluitend eerst met de tabernakel en later met de tempel verbonden 
was. Maar hierdoor sneed Hij ook de banden los die tot dan toe de 
onvolwassen gemeente had vastgebonden, wat volgens de wetten van 
organische ontwikkeling nodig was geweest, en los van Jeruzalem als haar 
centrum. Van nu af aan konden de heidenen het christendom niet langer als 
een Joodse sekte beschouwen, maar moesten haar als een nieuwe en 
aparte godsdienst zien en behandelen. De vernietiging van Jeruzalem 
markeerde daarom het crisis moment waarop de christelijke gemeente als 
geheel voor altijd uit de bloei van het Judaïsme loskwam en tot haar besef 
van volwassenheid kwam en in haar bestuur en aanbidding aan eigen 
onafhankelijke positie in de wereld innam.’  
 
Goddelijke mensen zouden de gemeente moeten zien als God vervulling van 
de beloften die aan de Vaders van Israël gedaan waren. Christenen zouden 
de gemeente, niet de natie Israël tot focus van de aandacht van de wereld 
moeten maken. Mensen moeten er aan herinnerd worden dat als ze de 
gemeente zegenen, wat het volk van God is, ze gezegend zullen zijn. Als ze 
de gemeente vervloeken, zullen ze vervloekt zijn.  
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Het vasthouden aan een vage belofte voor de Joden dat ze ooit weer een 
machtige natie zullen zijn, leidt af van het werk van het Kruis en de 
verkondiging van het evangelie aan alle naties. Het is als Lot die verkoos 
om in de steden van de vlakte te gaan wonen en zijn tent bij Sodom 
opsloeg in plaats van samen te werken met Abraham en in het beloofde 
land Kanaän te blijven, van waar Abraham ‘uitzag op een stad met 
fundamenten, wiens bouwer en maker God is, en hij verlangde naar een 
beter land, dat wil zeggen, het hemelse’ (Hebreeën 11:10,16) 
 
Het is als de Joden uit Galatië die terugkeerden naar de zwakke en 
armelijke elementen van wereldse gebondenheid, in plaats van tevreden te 
zijn met de heerlijke vrijheid van het Zoonschap, met de hemelse Vader in 
de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem. Tenslotte zijn de Joden in het 
‘Heilig land’ in ongeloof. De politiek van de overheid is vijandig ten opzichte 
van het evangelie van Jezus Christus, ondanks de christen zionisten, die 
onvoorwaardelijk de natie omarmd hebben.  
 
God bracht de natie Israël tot stand om een groep mensen te hebben die de 
typen en de schaduwen, de figuren en de voorbeelden van een geestelijk 
koninkrijk zouden omarmen dat zou komen onder de heerschappij en 
leiding van de Messias, Jezus Christus. Het voornaamste probleem dat God 
met de mensen had was de zonde. Onmiddellijk nadat Adam en Eva hadden 
gezondigd, doodde God twee dieren, vergoot hun bloed, toonde zo het 
vervangende offer en kleedde hen in huiden om hun geestelijke naaktheid 
te bedekken (zonde). Bloed offers voor individuele en nationale zonden 
waren het centrale focus punt in de ceremonies onder de Wet. Dus, om het 
vervangende offer te kunnen uitvoeren [Jezus op het kruis] bracht God een 
priesterstand [Jezus] tot stand om het type van de Middelaar [Jezus] te zijn 
tussen God en de mensen.  
 
Deze dienst werd eerst verricht in een verplaatsbare tent [God die onder 
ons verblijft] en later in een tempel [de gemeente]. De tempel moest 
ergens komen te staan, dus ze kwam in Jeruzalem [de gemeente]; de stad 
moest in een land zijn, Israël [weer de gemeente]. Toen eenmaal de 
dierenoffers vervuld waren door de dood van Jezus Christus aan het kruis, 
was er geen noodzaak meer voor een priesterstand, tempel, stad of natie. 
Gods Oudtestamentische plan en betrokkenheid bij Israël was 
geconcentreerd op de komst van de Messias, Jezus Christus. Welke hoop de 
Joden ook hadden, het hing allemaal af van de verrichtingen van Christus 
eerste komst en op hun individuele reactie op Zijn verzoenende werk.  
 
Jezus vervulde ‘alles wat de profeten hadden gesproken’, wat aan de ene 
kant alles vervulde en wegdeed, en aan de andere kant alles vervulde wat 
God van plan was te doen met de staat Israël. God had geen toekomstige 
verplichtingen aan de natie Israël of de individuele Joden, anders dan de 
beloften die Hij al aan de hele wereld had gedaan door Jezus Christus. De 
schrijvers van het Nieuwe Testament moeten ieder belangrijk onderdeel van 
de Oudtestamentische Schrift hebben behandeld onder leiding van de 
Heilige Geest. Zo niet dat verzanden we in het moeras, ja, velen zijn al 
verdronken, in honderden natuurlijke Oudtestamentische profetieën die nog 
steeds moeten gebeuren. Een goede regel voor Bijbel interpretaties is, dat 
als Christus en de apostelen de profetie niet geïnterpreteerd hebben, dan is 
ze verdwenen met de dood van de natie zelf.  
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Het Nieuwe Testament paste de Oudtestamentische profetieën betreffende 
een herstel van de natie Israël toe op de Nieuwtestamentische gemeente, 
en door dat te doen erkende ze de gemeente als geestelijk Israël en de 
christenen als het uitverkoren volk. De identiteit van de gemeente als 
geestelijk Israël kan in een aantal passages van het Nieuwe Testament 
worden gezien:  
 
28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis 
die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in 
het verborgene is,  en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, 
niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 
2:28-29 HSV) 
 
Paulus noemde gelovigen de ‘ware besnijdenis, 3 Want wij zijn de 
besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en 
niet op het vlees vertrouwen. (Filippenzen 3:3 HSV) 
 
Abraham word de vader van ons allen genoemd, die het geloof van 
Abraham delen (Romeinen 4:11,16)26  
 
7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 29   
En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 
overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:7,29) 
 
Abraham is de vader van een geestelijk volk, en alle gelovigen zijn zonen 
van Abraham; daarom is zijn nageslacht Israël, geestelijk gesproken. De 
gemeente heeft de beloften aan Abraham geërfd.  
 
6 ….  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet 
omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat 
van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van 
het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden 
als nageslacht gerekend. 24 Hen heeft Hij ook geroepen [voorbestemd], 
namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. (Romeinen 
9:6-8, 24 HSV) Paulus werd vrijmoedig in Galaten 6:1627 waar hij de 
gemeente ‘het Israël Gods’ noemde. 
 
We zouden voor de Joden moeten bidden dat ze zouden gaan zien op 
Christus en Zijn verzoenende werk voor hun behoud. Iedere ware christen 
wil de Joden gered zien. God verlangt er naar! Paulus bad ervoor, maar het 
gaat niet gebeuren tenzij ze als individu stuk voor stuk zich uit eigen keuze 
tot God wenden. Gods geestelijke beloften zijn nog steeds voor hen. Hij wil 
niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Joden moeten het Koninkrijk 
binnengaan door de nieuwe en levende weg, dat is door het bloed van 
Christus. Het is de enige en dezelfde weg voor alle mensen, overal.  
                                       
26 Romeinen 4: 11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de 
gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou 
zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid 
toegerekend zou worden; 
16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte 
zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat 
wat uit het geloof van Abraham is,  die een vader is van ons allen, 
27 Galaten 6:16 16   En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid 
zij over hen en over het Israël van God. 
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Paulus spoorde de Efeziërs  aan om de eenheid des Geestes te beweren in 
de band der vrede tussen de Joden en de heidenen want: 3 en u te 
beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de 
vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop 
van uw roeping, 5   één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader 
van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Efeziërs 4:3-6 
HSV) 
 
God wilde onder het Oude Verbond dat de Joden apart zouden staan, maar 
onder het Nieuwe Verbond legt Paulus uit, bestaat er: 28 geen Jood of 
Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het 
niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus 
Jezus. (Galaten 3:28 HSV) De Joodse erfenis komt niet door de 
wederoprichting van een afvallige staat, maar door de gemeente van de 
Levende God.  
 
2 God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u 
niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt 
over Israël en zegt: 3 Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren 
afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. 
(1 Koningen 19:14) 
 
Het was voor Paulus of voor enige Jood met inzicht gewoon onmogelijk zich 
voor te stellen dat God helemaal klaar was met Zijn volk. God kon niet 
méér klaar met hen zijn dan Hij was in de dagen van Elia, toen de natie zo 
afgevallen was, dat ze niet alleen Gods profeten vermoord hadden, maar 
ook Elia naar het leven stonden na zijn grootste triomf bij het verslaan van 
de profeten van Baal op de berg Karmel.  
 
Romeinen 11:4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem?  Ik heb 
voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het 
beeld van Baäl niet gebogen hebben. 
 
Aha, de ‘zeven duizend’, we kunnen de ‘zeven duizend’ niet vergeten die te 
midden van de enorme afval in de tijd van Elia zich niet hadden 
overgegeven aan aanbidding van de Baal. Paulus nadruk in Romeinen 9 had 
op de uitverkiezing van het nationale Israël gelegen. (Het volk dat Hij 
tevoren gekend heeft.) wat een uitverkiezing was tot het voorrecht, tot de 
gelegenheid, maar geen verzekering van onvoorwaardelijk behoud. God 
koos oorspronkelijk Israël als een natie om een speciale relatie met Hem te 
hebben. Een natie is niet alleen maar de totale som van zovele individuen, 
maar is een abstractie, een quasi persoon, een gemeenschappelijke 
realiteit.  
 
Maar God was niet alleen maar geïnteresseerd in het gezamenlijke Israël. 
Hij was ook geïnteresseerd in iedere individuele ziel binnen de natie. 
Uitverkiezing krijgt een andere betekenis als het over de ‘zeven duizend’ 
gaat. Hier werd de individuele ervaring, de vrije keuze van de mens de 
focus. De ‘zeven duizend’ hadden geen samengevoegd leven. Ze vormden 
geen organisch geheel, of een quasipersoonlijkheid. Ze warden niet als een 
‘massa’ behouden, maar als losse eenheden; zo geïsoleerd, zo weinig 
samen gegroepeerd, dat Elia niets van hun getuigenis af wist.  
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Het waren maar gewoon zovele individuen, die ieder op zich door de genade 
van God en de kracht van geloof stevig bleven staan tegen de Baals 
verering van die duistere periode. In hun geval ging Paulus van nationale 
uitverkiezing over tot een persoonlijke, eeuwige relatie tussen God en de 
mens, en met het gezin van God. Dit was geen uitverkiezing alleen maar tot 
een privilege, maar een heilige intimiteit met de Heer.  
 
God had de natie in stand gehouden om de beloofde Messias voort te 
brengen (Genesis 3:15) en toen deze kwam, verwierp de natie als geheel 
Hem en Hij profeteerde de komende uiteindelijke vernietiging van hun stad 
en hun tempel. Van dat moment af aan werkte God door de gemeente ‘het 
Israël van God’ en richtte Zijn werken op het ‘Nieuwe Jeruzalem.’  
 
In iedere generatie dat God zijn overblijfsel bewaard, net zoals Hij dat in de 
dagen van Elia had gedaan. Dit waren de getrouwen, Gods speciale 
eenheden, die geroepen waren om de wortel van de gemeente te vormen. 
God bewaarde hen voor Zichzelf omdat zij ‘niet de knie voor het beeld van 
Baal hadden gebogen.’ Dit waren degenen over wie de kronieken schrijver 
schreef: 9 Want  de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om 
Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 
Kronieken 16:9a HSV) 
 
Inderdaad zal God Zichzelf krachtig bewijzen aan hen die een rein hart 
hebben. God zal hen bewaren in tijden van extreme verzoeking, als hele 
menigten afvallen van het geloof. Dit is het overblijfsel, en iedere generatie 
heeft hen, soms een kleiner, soms een groter overblijfsel. Dit overblijfsel is 
de ware gemeente.  

Zijn genadige verkiezing 
Romeinen 11: 5 Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 
ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. 
 
Er was een verkiezing binnen de uitverkoren natie Israël, wat diegenen 
waren die echt met geloof reageerden op de genade van God, zich 
bekeerden en het evangelie geloofden. Paulus had eerder vastgesteld dat 
binnen de natie die door God was uitverkoren om een bevoorrecht volk te 
zijn, door wie God besloten had Zichzelf te openbaren, alleen een gelovig 
overblijfsel uit iedere generatie ook echt eeuwig gered was. 27 En Jesaja 
roept over Israël uit:  Al zou het getal van de Israëlieten [natuurlijk Israël]  
zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel [geestelijk Israël] zal 
behouden worden. (Romeinen 9:27 HSV) 
 
In Paulus tijd was er een zeer groot aandeel overblijfsel van Joden 
bestaande uit enkele van de grootste mannen Gods die de geschiedenis ooit 
heeft gekend, die de Christelijke gemeente oprichtten, die al gauw in 
meerderheid heidens werd en dat tot op de dag van vandaag gebleven is.  
 
Romeinen 11:6 Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, 
anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het 
geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. 
 
In feite is helemaal nooit iemand gered door ‘werken’ zoals die door de 
Joden begrepen werden. Want voor hen betekende ‘werken’ vooral de 
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‘werken van de wet doen’ wat in de taal van Paulus betekende de riten en 
rituele van het Judaïsme, en dan vooral de besnijdenis.  
 
Net zomin is ooit iemand gered door echte goede werken, gemotiveerd door 
liefde, omdat Paulus constateerde dat ‘allen hebben gezondigd en het loon 
der zonde is de dood.’ (Romeinen 3:23, 6:23) daarom, zijn alle zondaren 
veroordeeld door de wet. Omdat niemand zonder enige uitzondering ooit 
heeft geleefd naar de wet der liefde.  
 
Als er dan iemand ook maar gered wordt, kan het alleen door Gods genade 
en goedheid, maar niet een genade die de zonde goedpraat. ‘De genade 
van God die redding brengt, onderwijst ons … om rechtvaardig te leven, 
nuchter en godvruchtig in deze huidige wereld.’ Ze bevrijd ons niet alleen 
maar van de straf op de zonde, maar evenzeer van de heerschappij van de 
zonde.’  
 
‘Genade’ komt volgens Strong’s Concordantie van het Griekse ‘Charis’ wat 
betekent: ‘de goddelijke invloed op het hart en haar weerspiegeling in het 
leven.’ De Calvinisten spreken over genade alsof het een of andere 
goddelijke kracht is, macht, of beweging die iemand ‘gewillig om gered te 
worden’ maakt. De genade van God is niet een goddelijke dwang, maar een 
invloed. Gods genade kan weerstaan worden. Stefanus verweet de Joden 
voordat hij gestenigd werd: 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en 
oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo 
doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 
hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, 
van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. 53 U, die de wet 
ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen! 
(Handelingen 7:51 -53 HSV) 
 
Genade is niet een of andere fysieke macht of substantie. Genade omvat 
het bekleden van de mens met de hoge machten der rede en wil, en 
goddelijke onderrichting en verlichting en de openbaring van toekomstige 
beloningen en straffen. Genade voorziet in de vergeving van voorbije 
zonden, maar bedekt niet automatisch toekomstige zonden.  
 
Wetteloosheid was veeleer het kenmerk van het leven van Israel als natie 
dan genade, zoals Stefanus duidelijk maakte in zijn les aan de Joden over 
hun lange opstandige geschiedenis. Slechts een overblijfsel ‘de 
uitverkorenen der genade’ in iedere generatie volgde en diende de Heer 
getrouw.  
 
De ware gelovige zorgt er voor dat alle eer naar Gods genade en goedheid 
gaat voor wat zijn behoud betreft. Zonder Golgotha zou er geen enkele 
hoop bestaan voor welke zondaar dan ook op behoudenis.  
 
Romeinen 11:7 Wat dan? Wat Israël [natuurlijk Israël] zoekt, dat heeft het 
niet verkregen, maar het uitverkoren deel [geestelijke Israël] heeft het 
verkregen en de anderen [natuurlijk Israël] zijn verhard,  
 
Waarom heeft het volk van Israël niet verkregen wat het zocht? ’32 
…Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. 
Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, (Romeinen 9:32 
HSV) 
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Maar een uitverkoren deel van Israël had hun geest open voor Gods wil en 
in Christus gelovend hadden ze aanvaarding verkregen. De rest werd door 
hun ongeloof verblind.  
 
Romeinen 11:8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe 
slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de 
dag van heden. (Jesaja 29:10)  
 
En waarom had God dit gedaan? Jesaja gaf enkele verzen later het 
antwoord: 13 De Heere zei:  Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en 
zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun 
vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, (Jesaja 29:13 
HSV). Zij hadden niet langer een genegenheid voor God en hadden de 
waarheid van God ingeruild voor de tradities van mensen. Door 
goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze 
des HEEREN keert men zich af van het kwade. (Spreuken 16:6 HSV) Israël 
beweerde wel eerbied voor God te hebben, maar als dat oprecht was 
geweest, hadden ze hun zonden wel afgezworen.  
 
Romeinen 11:9 En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, 
tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. [Psalm 69:22) 10 Laat 
hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor 
altijd krom. (Psalm 69:23) 
 
Psalm 69 heeft een sterke Messiaanse bijklank. Vers 22 werd vervuld bij de 
kruisiging van Jezus 22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, 
in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. Zo sprak de Geest door 
David over dat Israël de Messias zou verwerpen.  
 
Psalm 69 is een sterk voorbeeld van de vele psalmen waarin David de 
krachtigste vergelding aankondigde voor zijn vijanden. Sommigen denken 
dat deze gewoon niet passen bij het karakter van Jezus die aan het kruis 
uitriep: ‘Vader, vergeef het hen, want zij weten iet wat ze doen.’ Maar Jezus 
eigen discipelen dachten aan deze Psalm toen Jezus de geldwisselaars uit de 
tempel verjoeg. 17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is:  
De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden. (Johannes 2:17 HSV)  
 
Net zomin zijn deze verwensingen uit de Psalmen vreemd aan Jezus eigen 
woorden: 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 
bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de 
rechtvaardigen, 30 en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden 
geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten 
te vergieten. 31 Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen 
die de profeten gedood hebben. 32 Maakt ook u dan de maat van uw 
vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling 
tot de hel ontkomen? Matteüs 23:29-32 HSV) 
 
Toch toonde Jezus nadat hij al deze vervloekingen had uitgesproken die 
over hun generatie zou komen, wat zeer zeker te vergelijken is met alles 
wat we in het Oude Testament lezen bij de profeten, Zijn genade en Zijn 
mededogen toen Hij uitriep: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten 
doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw 
kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 
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bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis 
wordt als een woestenij voor u achtergelaten. 39 Want Ik zeg u: U zult Mij 
van nu af aan niet zien, totdat u zegt:  Gezegend is Hij Die komt in de 
Naam van de Heere! (Matteüs 23:37-39 HSV) 
 
Zij ‘hebben niet gewild’ om gered te worden. Hij had het gewild, maar zij 
wilden het niet. De natie was gedoemd, maar zelfs op dat laatste uur, met 
Golgotha aan de horizon, was Jezus nog steeds bereid om Joden individueel 
te redden! Ondanks het feit dat Hij wist dat ze Hem zouden vermoorden, 
besloot Hij zijn boodschap met te zeggen dat ze op een dag Hem zouden 
zegenen die ze doorboord hadden. Dit heeft ieder moment plaats gevonden 
vanaf dat moment, zodra welke Jood ook zich tot Jezus wende als zijn Heer 
en Redder en door Hem te erkennen als de Gezegende.  

De Joden tot jalousie verwekken  
Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat 
zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de 
heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 
 
De roeping der heidenen werd versneld door het ongeloof van de Joden. De 
Joden tot jalousie verwekken wat Gods laatste poging om de Joden te 
bereiken. Net als een man die achter een vrouw aanzit die geen interesse 
heeft, een ander meisje kan kussen om de ongeïnteresseerde tot jalousie te 
wekken. Vaak werken dit soort tactieken, vooral bij vleselijke mensen. 
Helaas heeft het bij de Joden niet geweldig gewerkt. Tot nu toe, heeft het 
hen eerder aangezet tot en grotere woede tegen God en Zijn volk, het 
Israël van God, het overblijfsel.  
 
Romeinen 11:12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het 
feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun 
volheid! 
 
De val der Joden gaf God de gelegenheid naar de heidenen uit te reiken en 
de wereld is er alleen maar beter van geworden. Ironisch genoeg, zolang de 
natie Israël haar standpunt handhaafde, vanwege de huichelarij van het 
volk, was de natie een belemmering voor Gods plan om de wereld te 
bereiken. Maar toen Israël vernietigd was, werd ze een middel voor God om 
de wereld te zegenen. Als de gemeente voornamelijk Joods was gebleven, 
zou ze waarschijnlijk teveel belast zijn geraakt met traditie en vooral een 
bepaalde raciale identiteit om effectief alle naties, geslachten, en talen te 
bereiken. De laatste twee millennia hebben het vol worden met heidenen 
laten zien, hoe voller zal het uur worden voor de Joden als zij individueel tot 
bezinning zullen komen en wedergeboren worden?  
 
Als God al zolang was doorgegaan met Israël te zegenen, zelfs in hun 
ellenlange rebellie, in wezen vanwege de getrouwheid van Abraham, zou Hij 
dan niet doorgaan met verdraagzaam te blijven voor hen totdat hun volheid 
zal komen? Hoe zal hun volheid dan komen? Op dezelfde manier als het tot 
alle mensen komt door de nieuwe geboorte en de vervulling met Gods 
Geest, die een veel grotere verlossing brengt dan alles wat ze ooit onder 
het Oude Verbond ervaren hebben, of wat ze ook maar zouden kunnen 
bewerken door de herbouw van hun tempel in de laatste dagen. In het 
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Oude Verbond woonde God in een gebouw. In het Nieuwe Verbond leeft Hij 
in de harten der mensen.  
 
Romeinen 11:13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de 
apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk 
 
In Romeinen 9, 10 en 11:1-12 Had Paulus voornamelijk de Joden 
aangesproken, maar nu sprak hij tot de heidenen tot wie hij door God was 
gezonden. Paulus aanpak was altijd om eerst tot de Joden te spreken. Maar 
als de Joden het evangelie verwierpen, wende Paulus zich tot de heidenen. 
(Handelingen 13:45; 28:28)  
 
Romeinen 11:14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het 
vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. 
 
Paulus geloofde zeer zeker niet dat de Joden afvallig waren en niet meer te 
redden. Zijn liefde was zo groot dat hij bereid was tot alle wettige middelen 
om hen te bereiken.  
 
Paulus hoopte dat de bekering der heidenen in de Joden een verlangen zou 
opwekken tot een eigen persoonlijke relatie met God en dat ‘enigen uit hen’ 
behouden zouden worden.  
 
Romeinen 11:15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld 
betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? 
 
De verwerping van de Joden was nuttig om de heidenen tot God te brengen. 
Toen God bekeerde Joden aanvaarde door geloof in Jezus Christus, waren 
ze ‘overgegaan van de dood naar het leven.’ Dat wil zeggen, ze waren 
wedergeboren. Ze kwamen in een veel meer geprivilegieerde status met 
God dan wat dan ook mogelijk was geweest onder de oude tempel religie. 
Het was voorzeker een nieuwe geboorte, leven dat voortkwam uit mensen 
die dood waren in hun overtredingen en zonden.  

Afgebroken takken 
Romeinen 11:16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als 
de wortel heilig is, dan de takken ook. 
 
Jezus Christus is de eersteling en de wortel. Het deeg staat voor de 
gemeente en de takken voor haar individuele leden.  
 
Romeinen 11:17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een 
wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen 
aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom,  
 
De gemeente, die zowel voor als na Christus door Paulus als een en 
hetzelfde werd gezien, wordt hier vergeleken met een olijfboom. (Jeremia 
11:16, Hosea 14:6) Het was de normale gewoonte om de veredelde 
olijfboom op de wilde stam te enten. Paulus draait de procedure in deze 
metafoor om, om de les te benadrukken dat de gemeente onder het Oude 
Testament uitsluitend uit Joden bestond. Maar de gemeente onder het 
Nieuwe Testament bestaat uit zowel Joden als heidenen, maar vanaf de tijd 
van Paulus, voornamelijk heidenen.  
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Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich 
beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. 
 
Jezus waarschuwde: 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij 
weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 
draagt. (Johannes 15:2 HSV) 
 
Paulus waarschuwde de heidenen om zich niets in te beelden tegen de 
Joden. Hij had al bij het slot van Romeinen 2 de conclusie getrokken dat 
niemand zich kon beroemen op zijn behoud, omdat zowel de besnedenen 
als de onbesnedenen werden gerechtvaardigd uit en door geloof, niet door 
hun eigen verdienste.  
 
Romeinen 11:19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou 
worden geënt. 
 
Hier stelde Paulus zich voor dat een heiden kon beweren dat God een 
voorkeur voor hen had boven de Joden. Maar hij waarschuwde hen dat dit 
een gevaarlijke houding was.  
 
Romeinen 11:20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door 
het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de 
natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u 
niet spaart. 
 
Ongeloof kostte de Joden hun positie en geloof bewaarde de heidenen. De 
heidenen hoefden niet opgeblazen te raken, opdat zij als ze denken dat ze 
staan, niet zouden vallen als de Joden. De Joden waren zelfvoldaan en 
zelfingenomen geworden met hun positie, en God had hen afgesneden. De 
heidenen moesten oppassen dat ze zelf ook niet al te zelfverzekerd werden.   
 
Romeinen 11:22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: 
strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u 
in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 
 
Paulus had de gemeente in Kolosse er aan herinnerd: 21 En Hij heeft u, die 
voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte 
daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,  
om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, 23 als u 
tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen 
van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de 
hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar 
geworden ben. (Kolossenzen 1:21-23 
 
Paulus dacht er altijd aan de gelovigen eraan te herinneren dat hun 
behoudenis afhing van een voortdurend en gehoorzaam geloof, dat 
gekenmerkt werd door goed gedrag.  
 
Romeinen 11:23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt 
worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. 
 
Gods hand reikte nog steeds uit naar de Joden, opdat zij gered zouden 
worden en weer deel zouden uitmaken van de gemeente (die hij bleef 
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vergelijken met een boom), het volk van God, bestaande uit mensen uit alle 
naties van de aarde. Maar er was geen verzekering dat de Joden als natie of 
massaal als volk gered zouden worden, omdat zoals Paulus vaak herhaalde 
in zijn geschriften, geloof afhankelijk is van de menselijke reactie. Als ze 
geen ongelovigen zouden blijven in de Messias, Jezus Christus, dan is God 
in staat ze weer lid te maken van Zijn goddelijke gezin. Maar als de Joden 
koppig blijven, zullen ze niet gered kunnen worden, zelfs niet door God.  
 
Romeinen 11:24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van 
nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, 
hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun 
eigen olijfboom. 
 
De Joden hadden vanwege hun vroeger voorrechten veel meer overeen met 
Gods koninkrijk dan de heidenen; dus als er hoop was voor de heidenen, 
dan was er zeker hoop voor de Joden.  
 
Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit 
geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel 
verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan. 
 
Net zoals de bekering van de heidenen een geheimenis was geweest voor 
de Joden, zo was Israëls verwerping van hun eigen Messias een geheimenis 
voor de heidenen, net als voor de Christelijke Joden. Paulus maakte zich 
zorgen dat de onwetendheid van de heidenen met betrekking tot Gods 
mysterieuze plannen tot dezelfde verwoestende trots en arrogantie ten 
gevolge kon hebben die de vernietiging der Joden had veroorzaakt.  
 
De Joodse verblinding zal blijven ‘totdat de volheid der heidenen was 
ingegaan.’ Deze zin wordt door de Calvinisten zo geïnterpreteerd dat het 
zou betekenen dat als het laatste aantal heidenen, dat God voor alle 
eeuwigheid in het verleden had verkozen om gered te worden, Jezus heeft 
beleden. We hebben al uitgelegd dat dit geen juiste interpretatie is.  
 
De mysterieuze verblinding van de Joden was maar ‘gedeeltelijk’ en kwam 
niet over het overblijfsel dat Christus aanvaard had. De volheid der 
heidenen verwijst waarschijnlijk naar de tijd van de tweede komst van 
Christus. De Joden zijn al bijna twee millennia voor het grootste deel blind 
voor het Evangelie.  
 
Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs: 13 en doen wij niet zoals  
Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun 
ogen niet gericht zouden houden  op het einddoel van wat tenietgedaan 
wordt. 14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft 
diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te 
worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15 Ja, 
tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun 
hart. 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 
weggenomen. (1 Korintiërs 3:13-16 HSV) 
 
Als individuele Joden zich bekeren en de Heer Jezus volgen, wordt de 
verblinding of de sluier over hun ogen weggenomen.  
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Romeinen 11:26 En zo [op deze manier] zal heel Israël [individuele Joden, 
niet de natie Israël] zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal 
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
 
Paulus citeerde Jesaja 59:20-21 Deze profetie was vervuld in de eerste 
komst van onze Heer Jezus Christus, de verlosser en bevrijder die uit Zion 
of Israël voortkwam. Velen hebben dit vers verkeerd opgevat als een op 
zichzelf staande uitspraak en trokken de conclusie dat dit een belofte zou 
zijn dat God aan het einde de hele natie Israël zou gaan redden. Als je het 
juist leest, is het een samenvatting van alles wat Paulus onderwees vanaf 
Romeinen 9:32 tot aan dit punt. Het is een conclusie, dat zo, oftewel op 
deze manier of op deze wijze, door te belijden met de mond en te geloven 
in je hart, de opstanding van Jezus Christus (Romeinen 10:9-10), alle Joden 
gered zullen worden. Alle Joden hebben dezelfde mogelijkheid gered te 
worden als de heidenen, ieder die gelooft in het verzoenende werk van 
Jezus Christus. Paulus zei dat de Israëlieten op dezelfde manier gered 
konden worden als de niet-Israëlieten, namelijk door geloof in Christus – 
‘Als zij [de Joden] niet in hun ongeloof blijven.’ (Romeinen 11:23)   
 
Romeinen 11:27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun 
zonden zal wegnemen. 
 
Deze verwijzing komt ook uit Jesaja: Daarom zal hierdoor de 
ongerechtigheid van Jakob verzoend worden. Dit is de volle vrucht: dat Hij 
zijn zonde zal wegdoen, (Jesaja 27:9 HSV) 
 
Dit vers: ‘dat Hij zijn zonde zal wegdoen’ was niet in de toekomst. Het was 
750 jaar geschreven voordat Jezus de Messias kwam. Het wordt door Paulus 
geciteerd om aan te tonen dat deze profetie NU vervuld is in Christus. Deze 
verwijzing citeert iets uit het verleden dat toen naar de toekomst verwees, 
wat allemaal vervuld werd aan het kruis; dat was de eens en voor altijd 
plaats waar met ALLE zonden werd afgerekend. Het werd nu de 
verantwoordelijkheid van de zondaar om zichzelf aan het kruis toe te 
vertrouwen, Jood of heiden.  
 
De brief aan de Hebreeën bevestigt de voorziening van het Nieuwe Verbond 
die de zonde wegneemt: 24 Want Christus is niet binnengegaan in het 
heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het 
ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te 
verschijnen voor ons, 25 en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren,  zoals 
de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van 
hemzelf is. 26 Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld 
dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen 
eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer. 
(Hebreeën 9:24-26 HSV) 
 
Romeinen 11:28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden 
vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 
Mozes had geschreven over de verkiezing van de Joden en zijn volk om de 
Messias aan de wereld te openbaren. 6 Want  u bent een heilig volk voor de 
HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op 
de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk 
eigendom is. [Mozes beschouwde Israël niet als een heilig volk in de 
ethische zin want hij had hen herhaaldelijk een rebellerend volk genoemd. 
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Ze waren heilig in die zin dat de Heer hen had gekozen als ‘een apart volk 
voor Hemzelf]  
 
7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde 
voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 
8 Maar vanwege  de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw 
vaderen gezworen had, in te acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke 
hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de 
farao, de koning van Egypte. [Ook al werd natuurlijk Israël buitengesloten 
van de zegening van het evangelie, opdat het evangelie tot de heidenen kon 
komen, ze waren nog steeds geliefd door God en zijn net zo geschikt voor 
redding als ieder ander, vanwege de aartsvaders. De vaders waren 
uitverkoren om een natie tot stand te brengen om de Messias voort te 
brengen, die zowel de Joden als alle naties te zegenen] 9 Daarom moet u 
weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het 
verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en 
Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. (Deuteronomium 
7:6-9 HSV)  
 
God bracht Israël niet uit de slavernij van Egypte op basis van iets dat de 
Joden deden, maar omdat Hij probeerde een natie in het bestaan te 
‘liefhebben’ die uiteindelijk Zijn liefde tot de hele wereld zou brengen. Later 
weigerden ze het beloofde land binnen te gaan, rebelleerden, splitsten in 
twee naties, de 10 noordelijke stammen werden weggevoerd om hun 
zonden en verschenen nooit meer als 10 georganiseerde stammen. 
Tenslotte ging de overblijvende stam, Juda 70 jaar in ballingschap. De 
Joden braken Gods hart keer op keer, maar Hij bleef liefdevol in relatie met 
het overblijfsel dat op Zijn genade reageerde. Daniël profeteerde in de 
ballingschap dat er nog maar 490 jaar overbleven tot de beloofde Messias 
zou komen. Maar Hij werd verworpen toen Hij verscheen. Dus sprak 
Christus oordeel over hen uit (een vervulling van Deuteronomium 28:15-
72) en in 70 AD kwam er een eind aan de natie, één generatie na het kruis.  
 
Merk op dat Deuteronomium 6:9 uitlegt dat Gods verbond met Israël 
afhankelijk was van hun gehoorzaamheid. Het feit is, dat als natie zijn nooit 
echt de wet gehouden hebben, en daarom was God hen niets verplicht. Ook 
al was Gods verdraagzaamheid met deze rebelse natie tot een eind 
gekomen, Paulus hield nog steeds hoop voor de individuele Joden op basis 
van gehoorzaamheid aan het Nieuwe Verbond.  
 
Onder het Oude Verbond was Israël apart gezet (uitverkoren) om Gods 
speciale doel te verwerkelijken om de ware God aan de naties der aarde te 
openbaren. Paulus legde uit dat ze nog steeds uitverkoren waren, maar dat 
ze nu samen met de heidenen gekozen waren om het evangelie aan de hele 
aarde te brengen door middel van de gemeente, niet om een natie te 
stichten.  
 
God heeft Zijn belofte aan de vaders gehouden over het geestelijke 
koninkrijk van David dat ingesteld zou worden, maar niet in een natuurlijke 
of fysieke vorm, maar geestelijk. Jezus zei: 20 En toen Hem door de 
Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op 
waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen:  Zie hier of zie daar, 
want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:20-21 HSV) 
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Romeinen 11:29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn 
onberouwelijk. 
 
Paulus stelde de Joden en de heidenen in Rome op de hoogte dat God niet 
van gedachten was veranderd voor wat betreft het redden van iedere Jood. 
Dat was altijd al Zijn plan geweest, ook al was Hij klaar met de staat Israël. 
Toen eenmaal het offersysteem vervuld was door Jezus Christus en 
daarmee had afgedaan, had God niet langer een priesterstand nodig, omdat 
Jezus onze Hogepriester werd en wij tot koningen en priesters voor hem 
werden. Zonder dieren offers en priesterstand was er geen fysieke tempel 
meer nodig, want christenen zijn nu de tempel van God; met het vergaan 
van de tempel verdween ook een specifieke stad waar wij heen zouden 
moeten gaan om zulke offers te brengen. Johannes verklaart dat wij het 
Nieuwe Jeruzalem zijn1 Zonder een fysieke stad was er ook geen noodzaak 
meer voor een speciaal land om Gods natuurlijke methode om iemand tot 
behoud te brengen te huisvesten. De bediening van het Oude Testament 
was klaar en zou nooit meer opnieuw ingesteld worden, tenzij als lastering 
van het complete werk van Jezus Christus.  
 
God heeft Zijn aanbod aan de Joden naar het vlees om gered te worden niet 
ingetrokken en zal dat ook nooit doen. Ze kunnen ook vandaag de dag nog 
steeds komen op de voorwaarden die God door Jezus Christus gegeven 
heeft. Alle gaven die door het werk van het kruis beschikbaar zijn, zijn ook 
vandaag de dag voor de Joden beschikbaar.  
 
Romeinen 11:30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, 
maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 
 
Omdat Israël over het geheel genomen de Messias en het evangelie van 
redding verwierp, kon Paulus zich met succes concentreren op de bekering 
der heidenen. (Efeziërs 2:2 & Kolossenzen 3:7)  
 
Paulus beweerde niet dat God opeens exclusief van de Joden naar de 
heidenen was gesproken, maar we weten uit Romeinen 9:23-26, 15:8-
12,18,21 dat God altijd al van plan was geweest om de hele wereld te 
bereiken met Zijn liefde en genade, maar dat Hij ergens moest beginnen, 
met een of andere natie, om de kennis van de ene en ware God te 
ontwikkelen en vervolgens de hele wereld proberen te bereiken door die 
groep. De Joden faalden en beperkten God (Psalm 78:40-41) dus wende Hij 
zich tot de heidenen. Israël faalde als natie, maar God nam Zijn twaalf 
discipelen, die in 40 korte jaren meer deden dan de twaalf stammen in 
duizend jaar. Door middel van de discipelen ging het evangelie naar iedere 
natie van de hele wereld (Matteüs 24:14). En toen zorgde God voor de 
vernietiging van Jeruzalem en de Tempel, maar pas NADAT de verworpen 
Joden geconfronteerd waren met het feit dat deze ‘ketters’ binnen één 
generatie hadden bereikt wat zij, Israël naar het vlees niet hadden gedaan 
in 1500 jaar nationale geschiedenis! Dit is door de Heere geschied, en het is 
wonderlijk in onze ogen? (Markus 12:11 HSV) 
 
Romeinen 11:31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij 
door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 
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Dit betekent niet dat Gods plan was of dat het voorbestemd was dat de 
Joden niet zouden geloven, maar dat zij ervoor kozen niet te geloven en dat 
de heidenen in Rome hun liefde en goedheid moesten betonen voor die 
ongelovige Joden, in de hoop dat ze de genade van God voor redding 
zouden verkrijgen.  
 
Romeinen 11:32 Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten 
om Zich over allen te ontfermen. 
 
Zo herhaalde Paulus nu, die zijn argumentatie in deze brief was begonnen 
met te concluderen dat alle mensen, Joden en heidenen gelijk, veroordeeld 
waren onder de zonden (Romeinen 1-3), nu dat punt en sloot zijn 
argumentatie af door de mensen er aan te herinneren dat God genade 
aanbiedt aan iedereen die zich bekeert en gelooft. Want er is geen verschil 
tussen Joden en heidenen, omdat iedereen gezondigd heeft, kunnen allen 
gered worden die geloven in de Heer Jezus Christus.  
 
God handelde op Zijn eigen bewogenheid, niet op basis van verdienste van 
welke groep dan ook, en bood een algemeen pardon aan door het evangelie 
dat aan eenieder verkondigt werd. De Joden als volk hadden geweigerd dit 
pardon te ontvangen op de voorwaarden die God haar de laatste 2000 jaar 
had voorgesteld, en bleven daarom opgesloten in ongeloof. De heidenen 
hadden, relatief gesproken, het aanbod van genade verwelkomt en zijn uit 
hun gevangenis bevrijd. Individuele Joden hebben, ziende de toetreding van 
de heidense wereld tot het Koninkrijk van de Messias en de heerlijke 
wedergeboorte die zij als gevolg daarvan genieten, nog steeds de 
mogelijkheid om de hoop die voor hen gezet is te grijpen en zo samen met 
de heidenen één kudde te worden onder één Herder en Opziener van hun 
zielen.  
 
Romeinen 11:33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis 
van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn 
wegen! 
 
De apostel heeft zijn argumentatie nu afgerond. We zijn van de ene tot de 
andere redenering geleid, van leerstelling naar leerstelling, van profeet naar 
profeet, van de ene schakel naar de andere in een gouden keten van 
verlossende genade. Hij heeft de rechtvaardigheid en de genade van God 
verdedigt in zijn verwerping van de natie Israël en de uitverkiezing der 
heidenen. Hij heeft laten zien hoe ongeloof en zonde overwonnen worden 
door het goede. Hij heeft zichzelf en zijn lezers meegenomen van een 
gevoel van enorme wanhoop over de toestand van de Joden tot een 
heerlijke toekomst, voor zowel Joden en heidenen door de gemeente van 
onze Heer Jezus Christus. Hij besluit nu zijn argumentatie en sluit het af 
met lofprijs. Hij is ongelooflijk onder de indruk van zowel de wijsheid als de 
kennis en het inzicht van God.  
 
 
Noah Webster gaf een definitie van kennis als: ‘Een heldere en zekere 
waarnemen van dat wat bestaat, of van een waarheid of een feit; we 
kunnen geen kennis hebben van wat niet bestaat. God heeft een volmaakte 
kennis van al Zijn werken.’   
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Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. (Handelingen 15:18 
HSV) Gods wijsheid komt uit de verf, daarin dat Hij Zijn plannen zo efficiënt 
aanpast om Zijn uiteindelijke doel nog steeds tot stand te brengen. In Zijn 
wijsheid voorziet hij de toekomstige consequenties van de keuzes van 
mensen, zodat uiteindelijk God niet gefrustreerd is van de menselijke 
tegenstand. Webster definieerde wijsheid als ‘het juiste gebruik of 
toepassing van kennis; de keuze van lofwaardige doelen en de beste 
manieren om die te bereiken. Dat is wijsheid in handelen, effect of praktijk. 
Als wijsheid als een vermogen van het denken wordt gezien, is het het 
vermogen om te onderscheiden of te beoordelen wat het meest juiste, 
toepasselijk of bruikbaar is, en als ze gezien word als een verworven 
eigenschap, is het kennis en het gebruik daarvan op de beste, meest 
rechtvaardige manier.’   
 
Augustinus en anderen uit zijn predestinatie school hebben een beroep 
gedaan op Romeinen 11:33 als ze geconfronteerd werden met problemen in 
hun systeem van denken, dat leert dat God door goddelijke besluiten 
onvoorwaardelijk een bepaald aantal gekozen zou hebben tot eeuwige 
redding en de verdorven massa van de mensheid tot eeuwige verdoemenis. 
Als ze uitgedaagd worden met de onredelijkheid en de onrechtvaardigheid 
van een dergelijke opzet, en als ze al hun argumenten hebben uitgeput, dan 
citeren ze vaak vers 33 om te laten zien dat Gods gedachten en wegen 
onbegrijpelijk zijn voor de mens. Maar deze tactiek is een grotesk misbruik 
van dit vers, in het licht van Paulus openbaring aan ons in Romeinen en 
Efeziërs die de geheimenissen van God openbaren.  
 
Romeinen 11:34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie 
is Zijn raadsman geweest? 
 
Natuurlijk hebben vleselijk gezinde Joden of heidenen de gedachten des 
Heren niet gekend, maar geestelijk gezinde Joden zoals Abraham en Mozes 
raadpleegden de Heer. Discipelen van Christus zijn deelgenoot gemaakt van 
Zijn plannen en doelen, maar de wereldsgezinden tasten in het duister 
omtrent Gods geheimenissen. 6 En wij spreken wijsheid onder de geestelijk 
volwassenen, maar een wijsheid  niet van deze wereld, en ook niet van de 
leiders van deze wereld,  die tenietgedaan worden. 7 Wij spreken echter  de 
wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid  die verborgen was en 
die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 8 een 
wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.  
Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet 
gekruisigd hebben. 9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 10   
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest 
immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11 Want wie van 
de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in 
hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 12 
En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld,  maar de Geest Die 
uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig 
geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook,  niet met woorden die 
de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest 
ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. 14 
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, 
want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat 
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ze geestelijk beoordeeld worden. 15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle 
dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie heeft 
de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij 
hebben de gedachten van Christus. (1 Korintiërs 2:6-16 HSV) 
 
Dank God voor mensen zoals Paulus, die ons de wijsheid en de kennis van 
God hebben geopenbaard samen met zijn doelen en plannen. Laat ons 
opletten dat we niet opgeblazen, maar vooral vernederd worden door zo’n 
wonderbaarlijke openbaring, en altijd bedenken dat hoe meer we leren, hoe 
meer we beseffen hoeveel we niet weten.  
 
Romeinen 11:35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem 
vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

Moeten Christenen dieet wetten houden?  
In de hoofdstukken 12 en 13 van Romeinen schreef Paulus over praktische 
christelijke verplichtingen. In hoofdstuk 14 beklaagde hij de verdeeldheid 
tossen Joodse en heidense christenen over de dieet wetten en speciale 
dagen. Joodse christenen praktiseerden vegetarisme uit angst dat ze 
onwillekeurig misschien vlees zouden eten dat onrein was of aan de afgoden 
geofferd. Ze hielden zich ook nog steeds aan Joodse heilige dagen en 
feesten. Paulus beschouwde deze broeders als ‘zwak in het geloof’, terwijl 
de heidenen in christelijke vrijheid wandelden door zich niet  te houden aan 
Joodse beperkingen en regels.  
 
Dit conflict was ernstig genoeg dat Paulus de heidense broeders moest 
waarschuwen hun Joodse broeders niet te verachten en de Joden om de 
heidenen niet te veroordelen om het eten. Paulus adviseerde beide facties 
om niet te oordelen en genadig te zijn tegen elkaar. Want het Koninkrijk 
van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede 
en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17 HSV) 
 
In Romeinen 15 gaf Paulus ons inzicht in de ernst van deze verdeeldheid 
over dieet en dagen. Waarschijnlijk hielden beide facties geen gezamenlijke 
bijeenkomsten of aanbiddingdiensten. Francis Watson schreef in ‘Paulus, 
Judaïsme en heidenen’: ‘Paulus argumentatie [in Romeinen] ging niet uit 
van een enkele samenkomst waarin de leden het oneens waren over de 
wet. Het ging uit van twee samenkomsten die door onderlinge vijandschap 
waren gescheiden en elkaar wantrouwden over de zaak van de wet, waarbij 
hij ze tot één gemeenschap wilde brengen.’ (p. 97)  
 
Paulus spoorde de Romeinse christenen aan om gelijkgezind en verenigd te 
zijn en elkaar te aanvaarden in gemeenschappelijke aanbidding. 5 En de 
God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 
eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u 
eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
verheerlijkt. 7 Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard 
heeft, tot heerlijkheid van God. (Romeinen 15:5-7 HSV) Als ze reeds samen 
aanbaden, waarom zou Paulus dan hen nog moeten aansporen om elkaar te 
aanvaarden?  
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Paulus drong er bij de Joden op aan de heidenen te aanvaarden. En ik zeg 
dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van 
de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, 
(Romeinen 15:8 HSV) 
 
En wat was de belofte die aan de vaderen was gedaan? Paulus had die 
vraag beantwoord in Romeinen 4:16-17 16 Daarom is het uit het geloof, 
opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn 
voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook 
voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, 
17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. 
De belofte aan Abraham was, dat hij de vader van vele (heidense) volken 
zou worden. [Genesis 17:5] 
 
Maar de Joden die zeiden dat zij de kinderen van Abraham waren, 
verwierpen hun eigen broeders, de heidenen, maar door dat te doen 
ontkenden ze ook hun eigen familieband met Abraham. Door de vervulling 
van de belofte dat zowel de Joden als de heidenen in staat zouden zijn 
samen God te prijzen, de Joden vanwege de vervulling van de belofte en de 
heidenen door God genade: en dat de heidenen God ter wille van zijn 
ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U 
loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. (Romeinen 
15:9; Psalm 18:50) Daarom zouden de Joden, net als David had gedaan 
moeten aanbidden te midden van de heidenen.  
 
En op dezelfde manier beriep Paulus zich op Mozes die de heidenen had 
aangespoord om zich bij de Joden te voegen in aanbidden. Juich, heidenen, 
met Zijn volk! (Deuteronomium 32:43 HSV). Vervolgens herinnert hij de 
Joden eraan dat David sprak over de heidenen die God aanbaden: 1 Loof  
de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. (Romeinen 15:11; 
Psalm 117:1 HSV). Tenslotte herinnert hij de Joden aan de redding waarvan 
Jesaja had gezegd dat die tot de heidenen zou komen. En verder zegt 
Jesaja:  De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te 
voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. (Romeinen 
15:12; Jesaja 11:10)  
 
Om beide gemeenschappen te overtuigen bewees Paulus dat hij niet met 
een of andere vreemde, nieuwe boodschap kwam, maar bevestigde de 
boodschap die aan de aartsvaders was gegeven en door de profeten en liet 
de continuïteit zien tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Zijn doel was 
om een verenigde gemeenschap te scheppen in Rome. 16 om een dienaar 
van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als 
een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn 
aan God, geheiligd door de Heilige Geest. 17 Zo heb ik dan roem in Christus 
Jezus in de dingen die God aangaan. 18 Want ik durf het niet aan iets te 
zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen 
tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, 19 door de kracht van 
tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik 
dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van 
Christus vervuld. [lett. Het Evangelie volledig gepredikt = het Evangelie van 
Jezus Christus zowel aan Joden als aan heidenen gepredikt] 20 En evenzo 
stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus 
nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te 
bouwen. 21 Maar zoals geschreven staat:  Zij aan wie niets over Hem 
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verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen 
het begrijpen. [Jesaja 52:15] (Romeinen 15:16-21 HSV) 
 
In Romeinen 16 gaf Paulus een laatste waarschuwing omtrent zijn oude 
tegenstanders, de Judaïzeerders: En ik roep u ertoe op, broeders, hen in 
het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken 
opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen,  en keer u van hen 
af. (Romeinen 16:17 HSV) 
 
Paulus slot woorden aan de gemeente te Rome verwijzen naar het 
geopenbaarde geheimenis van Christus, wat ook zijn thema was in de brief 
aan de Efeziërs: 25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, 
overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, 
overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der 
eeuwen heen verzwegen was, 26 maar dat nu geopenbaard is en door de 
profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, 
overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot 
geloofsgehoorzaamheid te brengen, 27 aan Hem, de alleen wijze God, zij 
door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (Romeinen 
16:25-27 HSV) 
 
Dit was nu en blijft nu het tijdperk van de Grote Opdracht. Gods roeping 
was niet langer hoofdzakelijk tot de Joden beperkt, maar volgens het 
Evangelie van Paulus zijn de mogelijk verkozen mensen overal. Niemand 
wordt uitgesloten van de gelegenheid om gered te worden. De gemeente is 
niet langer beperkt tot het historische Israël, ze is universeel. De hoop der 
Joden ligt niet in het herstel van de natie en de tempel, maar hun enige 
hoop en de enige hoop voor alle mensen is Jezus Christus, die de gemeente 
heeft ingesteld om het Goddelijke voornemen (voorbeschikte plan) ten 
uitvoer te brengen. Het geheimenis is geopenbaard! Alle mensen mogen 
door geloof in Christus de Almachtige op gelijke voet naderen. Vanaf het 
begin en voor altijd is dat Gods voorbeschikte en eeuwige doel geweest om 
‘uit een bloed heel het menselijk geslacht’ (Handelingen 17:26) te vormen. 
De eeuwen oude afscheidingsmuur der tweedeling der mensen, Joden en 
heidenen is voorbij. 
 
We moeten niets doen, of instemmen met welke leer ook, die dode 
ceremonies, instellingen en naties wil doen herrijzen. Geen natuurlijke 
afstammeling, of het nu teruggaat op Adam of Abraham, kan werkelijk de 
mensen verenigen, maar het bloed van Christus doorbreekt alle barrières. 
De riten, rituelen, heilige dagen en dieet wetten van het Judaïsme maakten 
een noodzakelijke, maar tijdelijke verdeling, die nu weggedaan is in het 
Evangelie van Christus.  
 
Jezus zei tegen Zijn discipelen: Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd  dat u zou heengaan en vrucht 
dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader 
vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. (Johannes 15:16 HSV) Zijn discipelen 
werden vanaf het begin geroepen [algemene uitverkiezing] los van hun 
werken, of hun dienstbaarheid aan het evangelie aan ‘alle volken tot de 
gehoorzaamheid des geloofs’. Maar de roeping tot discipelschap was geen 
verzekering van eeuwige relatie met God. In Johannes 15:14 zei Jezus: U 
bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Eeuwige vriendschap met 
God was afhankelijk van het blijven in geloof en in gehoorzaamheid. Alle 
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twaalf volhardden tot het einde [individuele uitverkiezing] behalve Judas. 
Zij slaagden waar de twaalf stammen die geroepen waren om God aan de 
naties te openbaren [algemene uitverkiezing] uiteindelijk gefaald hadden en 
helemaal verdwenen.  
 
Paulus pleidooi voor eenheid en waarschuwingen tegen de Judaïzeerders 
zijn ook voor onze tijd belangrijk nu er overal groepjes Messiaanse Joodse 
gemeenschappen zijn, die Jezus als de Messias erkennen, maar net als de 
Judaïzeerders uit Paulus tijd, aanmoedigen, en soms vereisen dat hun 
gemeenschappen alle wetten van Mozes houden, inclusief de Joodse dieet 
wetten en heilige dagen. Zulke leringen brengen verdeeldheid onder 
degenen die de naam van Christus dragen. Paulus was geduldig met de 
zwakken of de onwetenden, die nog steeds vasthielden aan bepaalde 
tradities van het Judaïsme in de overgangsperiode waarin hij leefde en 
schreef, zolang ze niet degenen die zich niet aan hun regels hielden 
veroordeelden. Maar in onze tijd is er geen excuus meer, nu de geschriften 
van Paulus en de apostelen al eeuwenlang verspreid zijn en het leiderschap 
van de gemeente voortdurend en consequent heeft erkend en overeenstemt 
dat de Oudtestamentische ceremoniële wet niet langer van toepassing is 
voor de christenen, dat iemand nu nog in de war zou kunnen zijn over dit 
onderwerp.  
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Hoofdstuk 6: conclusie 
 
Er is in de Gemeente heel veel verwarring gesticht door de geschriften van 
Augustinus, of Hippo en Johannes Calvijn over het onderwerp ‘predestinatie’ 
die geen  fundament hebben in de Schrift of in de logica. Het zelfstandig 
naamwoord ‘predestinatie’ kan in de Bijbel niet eens gevonden worden. De 
‘Evangelical Dictionary of Theology’ definieert de term ‘predestinatie’ als 
volgt: ‘in haar ruimere betekenis verwijst dit naar het feit dat de drie-enige 
God soeverein heeft bepaald wat er ook maar zal gebeuren in de 
geschiedenis. Het meer beperkter aspect of gebruik van de uitdrukking is, 
dat God van voor alle eeuwigheid een groep mensen voor Zichzelf heeft 
uitgekozen, opdat zij in eeuwige gemeenschap met Hem gebracht zouden 
worden, terwijl Hij tegelijkertijd heeft beschikt dat de rest van de mensheid 
hun eigen gang kan gaan, wat de weg der zonde is, naar de uiteindelijke 
eeuwige straf. Deze staan ook bekend als de leer der uitverkiezing en 
verderf.’  Desondanks geeft dit gerenommeerde referentie boek toe dat: ‘in 
de Schrift bestaat er noch in het Hebreeuws, noch in het Grieks een begrip 
dat de term ‘predestinatie’ bevat.’ En toch trekt dit woordenboek de 
conclusie dat deze doctrine ‘een kernpunt is van veel van de leer van beiden 
Testamenten.’  
 
Predestinatie staat helemaal niet centraal in de Bijbel, noch in de 
Calvinistische, noch in de Arminiaanse betekenis van het woord, dat is een 
verzinsel. Maar op de juiste manier begrepen is predestinatie inderdaad een 
kernpunt in de Bijbel; Paulus introduceerde het werkwoord 
‘voorbestemmen’ vooral voor de Joden om uit te leggen dat God al vanaf 
het begin had gepland of bedoeld om een heilig volk te verkrijgen uit alle 
naties, waarmee Hij een intieme, liefdevolle en eeuwige relatie kon hebben, 
en dat door Zijn Zoon, Jezus Christus Hij een weg had gemaakt waardoor 
diegenen die dat kozen konden binnengaan in deze gemeenschap en eeuwig 
leven zouden ervaren, en dat diegenen die Hem verwierpen verdoemd 
zouden worden. Door de term ‘voorbeschikt’ (predestinatie) te gebruiken 
wilde Paulus de Joden, die zichzelf als exclusief het volk van God 
beschouwden, alleen maar duidelijk maken dat Hij nu Zijn genade op 
wonderbaarlijke manier aan de heidenen betoonde. Koppige en trotse Joden 
konden dit niet begrijpen, en stelden het niet op prijs dat God ‘heidenen’ 
hun exclusieve koninkrijk binnen bracht. 
 
Het Bijbelse idee van predestinatie was eenvoudig weg Paulus manier om 
uit te leggen dat God vanaf het begin al bepaald, gepland of ‘voorbeschikt’ 
had, dat dit Koninkrijk mensen uit alle naties van de aarde zou bevatten. 
Gods doel is zowel door de aartsvaders als door de profeten geopenbaard, 
maar tot de komst van de Messias was dit in mysteries gehuld. Jezus had 
geprobeerd Zijn discipelen in dit geheimenis te onderwijzen, maar ze leken 
het maar nooit te vatten. Paulus, de apostel voor de heidenen was 
uiteindelijk nodig om het ‘geheimenis van Christus’ te openbaren, en hij 
werd degene die in hoofdzaak verantwoordelijk werd om Gods wil uit te 
voeren om een universele gemeente te hebben die zowel Joden als 
heidenen zou bevatten.  
 
Predestinatie (voorbeschikking) bevat ook het begrip uitverkiezing. Er zijn 
twee uitverkorenen in de Bijbel, Israël en de gemeente. God verkoos 
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Abraham en zijn afstammelingen naar het vlees om Zijn liefde, plan en doel 
te openbaren aan iedereen op de hele aarde. Dit was een algemene 
uitverkiezing tot een voorrecht en een positie, geen onvoorwaardelijke 
uitverkiezing tot eeuwig leven of verwerping tot eeuwige verdoemenis. God 
verwierp uiteindelijk de natie Israël als Zijn uitverkorene vanwege hun 
voortdurende ongeloof. De term ‘uitverkiezing’ werd ook gebruikt om die 
mensen aan te duiden die verkozen te reageren op het universele aanbod 
van genade en ontferming en de gave van het eeuwige leven te ontvangen. 
Deze uitverkiezing was de gemeente, die zowel Joden als heidenen bevatte 
die in het geheimenis van goddelijkheid geloofden zoals dat door de 
persoon en het werk van Jezus Christus was geopenbaard.  
 
Paulus had een natuurlijke voorliefde en welwillende liefde voor zijn eigen 
mensen van de natie Israël, ondanks hun heftige tegenstand tegen het 
evangelie. Hij was zeer bewogen om hun behoud, maar hij maakte het 
duidelijk dat dit moest gebeuren op de voorwaarden van het evangelie, niet 
op basis van de wet van Mozes, of de relatie tot Abraham, of de besnijdenis, 
of hun tempel, of hun priesterschap. Zonder Christus en onafhankelijk van 
de gemeente was er geen hoop voor de Joden.  
 
Als Paulus neerbuigende opmerkingen leek te maken over de wet en haar 
zinloosheid voor het Nieuwe Verbond, had hij het niet over de eeuwige 
morele wet, die de hoogste liefde voor God vereist en de naaste als jezelf 
als voorwaarde voor eeuwige behoud. Hij gaf af op de Judaïzeerders, die de 
heidense bekeerlingen probeerden te overtuigen dat ze zich moesten 
houden aan de ceremoniële wet, de riten en rituele van Judaïsme om 
gerechtvaardigd te zijn voor God.  
 
In 70 na Christus kwam het oordeel tegen Israël door de totale vernietiging 
van Jeruzalem en de Joodse tempel door de legers van de Romeinse 
generaal Titus, die met veel tam-tam liet zien dat God het uiteindelijk 
gehad had met de natie Israël als Zijn uitverkoren volk. Vanaf die tijd 
werden er door de officiële kerk geen pogingen meer gedaan te onderwijzen 
dat de bekeerde heidenen onder de Joodse wet moesten komen om gered 
te worden.  
 
De Joods – heidense tegenstellingen waren de voornaamste problemen in 
de dagen van Paulus. Ja, in zeer grote mate gaven het beantwoorden van 
deze vragen de inspiratie en het thema van Paulus polemieken. Vanaf 70 na 
Christus warden deze zaken voornamelijk dode kwesties, ook al zijn er 
vandaag de dag nog steeds bepaalde stromingen binnen het Christendom 
die de heroprichting van de Joodse tempel verwachten, en ook een kleine 
groep valse leraren, die onder het mom van christendom proberen de 
christenen te leren dat ze zich aan de hele Torah moeten houden. Om 
Paulus brieven juist te interpreteren moet iemand de geschiedenis van het 
Joods-Heidense conflict, uit de oudheid en de tijd der apostelen op waarde 
weten te schatten en kennen. Hij moet begrijpen dat het geheimenis van 
Christus geopenbaard is.  
 
Helaas hebben maar weinig christenen de historische context van Paulus 
brieven bestudeerd. Ze hebben de neiging zijn boodschap te interpreteren 
in het licht van de Calvinistische en Arminiaanse debatten uit de tijd van de 
reformatie over determinisme  en vrije wil, kwesties die helemaal niet 
speelden bij Paulus of de eerste gemeente. Als gevolg daarvan zijn 
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Christenen die niet (voldoende) onderwezen zijn, kwetsbaar voor verkeerde 
leringen over de aard van God en de mens.  
 
Pas in de late 5e eeuw begon het debat tussen het determinisme van 
Augustinus en de Pelagiaanse vrije wil de christenen te verdelen. Pelagius 
standpunten werden helaas veroordeelt op het Concilie van Efeze in 431. 
Hierna verstilde dit debat totdat in de 16e eeuw toen de meeste christenen, 
afhankelijk van hun filosofische geneigdheid, óf een semi-Pelagiaanse of 
een semi-Augustiniaans standpunt innamen. In 1536 deed Johannes Calvijn 
het debat weer in volle hevigheid oplaaien door het Augustiniaanse 
determinisme volledig te propageren in zijn ‘instituties’. Vanaf die tijd heeft 
het debat in afwisselende mate tot op de dag van vandaag gewoed, tot 
vandaag de dag de meesten óf een aangepast Calvinisme aanvaard hebben, 
of vervallen zijn in aangepaste Pelagiaanse zienswijzen van de Arminianen 
of de Wesleyanen.  
 
Het debat draait om Efeziërs 1 en 2 en vooral Romeinen 9. De vergissing 
die beide zijden maken is dat ze er van uit gaan dat Paulus in deze 
hoofdstukken de kwestie van de vrije wil behandelt tegenover het 
determinisme terwijl Paulus de vrije wil van de mens als gegeven 
beschouwt. Paulus verkwiste geen tijd aan het verdedigen van waarheiden 
die intuïtief vaststonden.  
 
De meeste Evangelischen van tegenwoordig beweren dat de Schrift zowel 
de soevereiniteit van God als individuele vrijheid en verantwoordelijkheid 
leert, en dat het voor de mensen hun beperkte verstand onmogelijk is om 
beide standpunten met elkaar overeen te brengen. ‘Beide gedachten zijn 
waar en ooit in het hiernamaals zullen wij het beter begrijpen’, zeggen ze. 
Hun probleem is dat ze de soevereiniteit van God verkeerd begrijpen als dat 
het betekent dat God de enige oorzakelijke factor in het universum is. Maar 
soevereiniteit betekent als het juist begrepen wordt niets anders dan dat 
God de Allerhoogste heerser en Rechter van het Universum is. Er is geen 
tegenstelling tussen vrije wil en soevereiniteit als deze twee begrippen juist 
gedefinieerd en juist begrepen worden.  
 
Vanaf de eerste komst van Christus wordt de ware gemeente van Jezus 
Christus gekweld met verzinsel uit de dode Joodse religie, dat God op een 
dag hen weer in zal herstellen tot een positie van leiderschap in de wereld 
en hun religieuze systeem doen herleven. Maar de profetieën die worden 
geciteerd om deze zienswijze te ondersteunen hebben in feite te maken met 
de eerste komst van Christus en het instellen van het geestelijke Koninkrijk 
dat je alleen door de geestelijke wedergeboorte binnen kan gaan.  
 
De profetieën die vaak gebruikt worden om de herbouw van de tempel te 
voorspellen in de eindtijd, waren al vervuld bij de terugkeer van de Joden 
naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen na de Babylonische 
ballingschap, of gaan over het inwonen van Christus in het hart van de 
gelovigen die nu de geestelijke tempel van God zijn onder het Nieuwe 
Verbond.  
 
De verkeerde opvattingen die zowel Calvinisten als Arminianen er op na 
hielden over de predestinatie hebben velen in de war gebracht als het 
aankwam op het begrijpen van het vraagstuk van de redding der Joden in 
de eindtijd. Waarom zou God, nadat Hij zo zorgvuldig en bedachtzaam 
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gewerkt heeft aan het afbreken van de scheidsmuur tussen de Joden en de 
heidenen, de hele Joodse manier van doen weer opnieuw instellen voor Zijn 
tweede komst, of sowieso ooit nog doen herleven? 
 
Het is gewoon ongeloofwaardig om te denken dat God nadat Hij zo 
zorgvuldig te werk is gegaan om de vrije wil van de mens te respecteren 
door alle eeuwen heen in de laatste generaties de vrije wil der mensen zou 
overrulen en een natie tot verlossing dwingen? Als het gaat om het plan 
voor verlossing is Gods manier altijd overtuiging geweest, niet dwang. 
 
Gods geestelijke koninkrijk is heel vaak verkeerd begrepen en langzaam 
heeft het ‘Joodse Fabeltje’ post gevat dat er een dag zou komen dat de 
staat Israel een glorieuze opwekking zou kennen. Man, wat moet Gods hart 
bezeerd zijn naarmate deze natuurlijke hoop in het denken van velen Zijn 
aanbod van geestelijke en liefdevolle relatie ging vervangen. Vanaf 1948 
domineert een vorm van Judaïsme de evangelische kerk, alleen wordt ze 
niet voornamelijk door Joden gevoed, maar door heidense Zionisten.  
 
Door de gedachte ‘herstel van Israël’ worden Gods basis waarheden over 
Zijn ware offer, priesterschap, tempel, stad en natie bedolven onder een 
vloedgolf vervalsingen. Sommige schrijvers beweerden vanuit dit 
premillenium standpunt dat Jezus 40 jaar na de geboorte van Israël als 
natie zou wederkeren (1988) en een 1000 jarige heerschappij zou beginnen 
met een nieuwe tempel en een nieuw priesterschap en offers in Jeruzalem. 
En ze voegden er aan toe dat 7 jaar voor de wederkomst de gemeente 
weggenomen zou worden in de hemel, samen met de Heilige Geest, zodat 
de Joden nu de oogst van de wereld binnen zouden gaan halen (zonder de 
Heilige Geest!). Dat betekent dat de gemeente in 1981 weggenomen had 
moeten worden en de antichrist zijn verbond met de natuurlijke natie Israël 
had moeten sluiten en alles de volgende 3½ vredig had moeten zijn. En dan 
zou de antichrist in 1984 zijn verbond met Israël moeten verbreken en de 
grote verdrukking zou 3½ jaar uitbreken. Bij de wederkomst van Christus in 
1988 zou de duivel in de afgrond worden gegooid en 1000 jaar lang 
geketend worden.  
 
Natuurlijk heeft dit allemaal niet plaats gevonden en het hele 
eschatologische systeem was een korte periode van slag. 1981 kwam, geen 
opname, geen antichrist en verbond met Israël, geen Heilige Geest 
weggenomen van de aarde, geen Joden die de wereld beëvangeliseren, 
geen grote verdrukken, geen wederkomst van Christus, geen heiligen 7 jaar 
in de hemel, geen beloningen in de hemel, geen bruiloftsfeest in de hemel 
en geen wederkomst van Christus voor het 1000 jarige tijdperk.  
 
Riep nu iemand ooit ‘valse profeet’? ‘Antichrist?’ Nee, de boek verkopers 
gingen ervoor zitten en schreven de volgende serie boeken en zochten naar 
iets anders dat een ander moment en op een andere manier zou moeten 
gaan gebeuren tegenovergesteld aan wat Jezus heeft gezegd dat zou 
komen.  
 
Vervolgens leerden sommigen dat we de dag waarop de 40 jaar begon af te 
tellen gemist hebben, want dat zou nu vanaf 1967 moeten zijn, de zes 
daagse oorlog. Dus nu hoef je er maar 40 jaar bij op te tellen en nu had de 
wederkomst van Christus in 2007 moeten beginnen met de 1000 jarige 
regering op aarde. Maar zeven jaar daarvoor (2000) zou de gemeente 
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opgenomen worden, samen met de Heilige Geest en de antichrist zou een 
verbond sluiten met Israël. De volgende 3½ jaar zouden geweldig zijn met 
de Joden die de hele wereld het evangelie brengen en dan zou de antichrist 
in 2003 zijn verbond verbreken en zouden we de volgende 3½ jaar de grote 
verdrukking hebben, of tot aan het magische jaar 2007.  
 
Je zou denken dat de evangelischen nu zo onderhand hier wel doorheen 
zouden kijken, maar de meesten lijken wel verblind. Misschien is het tijd om 
te kijken wat sommigen als een meer waarschijnlijk eschatologisch scenario 
beschouwen: De duivel was op het kruis gebonden, niet door een afgrond in 
de aarde; we leven nu in het geestelijke millennium van de heerschappij en 
regering van Christus in ons hart, al bijna 2000 jaar nu; de antichrist uit de 
brief van Johannes is niet een mens, maar een systeem; alles dat God heeft 
toegestaan om tot stand te komen wat verbonden is met de natuurlijke 
natie Israël is een sterke zinsbegoocheling, die velen doet misleiden en hen 
tot het oordeel brengt, als de dolik, klaar om in bundels verzameld te 
worden en verbrand.  
 
Wat ook maar iemands eschatologische standpunt is, één ding dat de Bijbel 
bewijst is, dat diegenen die Zijn Woord gehoorzamen uiteindelijk als de 
ware heiligen gezien zullen worden. 9 De Heere vertraagt de belofte niet 
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met 
ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 
komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan 
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend 
vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze 
dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God 
verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur 
aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:9-13 HSV) Merkt 
u alstublieft op dat wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten, 
niet de heroprichting van een nationale staat.  
 
Het gaat niet om werken, afstamming of nationaliteit; net zomin als om het 
uitdrijven van demonen, de zieken genezen of tekenen en wonderen. Het 
gaat om een liefdes relatie met God door Jezus Christus in de kracht van de 
Heilige Geest, dat is de enige toets voor uitverkiezing en heilig zijn. Omdat 
Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Efeziërs  
1:4 HSV). God heeft voorbeschikt dat Hij een heilig volk zal hebben met wie 
Hij in gerechtigheid en liefde zal wonen in het Nieuwe Jeruzalem.   
 
Beste lezer, wilt u het goddelijke plan en doel ondersteunen door op Zijn 
liefde te reageren hen Hem te aanvaarden als uw Redder van zonde en 
verdoemenis en deel worden van de uitverkorenen, zijn gemeente? Laat u 
niet misleiden door een verkeerd beeld van predestinatie en denken dat u 
niet uw eigen bestemming bepaalt. De keuze is aan u.  
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Glossarium 
Een van de bronnen is het glossarium in het boek ‘De God die Leeft’ van F.A. Schaeffer 
(F.A.S.).Aangevuld op 23-10-2012 
 
Agnosticus Iemand die niet weet, of denkt dat het onmogelijk is te weten, dat er een God is. 
(F.A.S.) 
 
Algemene verzoening Dat het zoenoffer van de Heer Jezus toereikend is voor de hele wereld 
en dat alle mensen uitgenodigd worden om gered te worden. Vergis u niet met “alverzoening”! 
Het is niet zo dat God het hele wereld met Zich verzoend heeft en dat men mensen enkel 
daarvan bewust moet maken! Opponenten leren dat Jezus enkel stierf voor de uitverkorenen. 
 
Alverzoening De foute leer dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden. 
 
A-millennialisme Amillennialisten interpreteren Christus’ duizendjarige rijk (millennium) in een 
geestelijke betekenis. Zij geloven wel in de Tweede Komst, maar verwerpen het idee van een 
letterlijke duizendjarige regering op aarde. 
 
Annihilationisme De leer dat de zondaar wordt afgesneden van elk bewust leven na de dood 
(vernietigd), en dat er dus geen eeuwige straftoestand is voor de goddelozen. Dit wordt o.a. 
geleerd door de Jehovah-getuigen (Wachttorengenootschap). (En door E.G. White, de Profeet 
van de 7e dags Adventisten!) 
 
Antropomorfisme Vermenselijking; voorstelling van God of van andere geestelijke wezens, in 
menselijke of aardse vormen of volgens menselijke opvattingen. Voorbeeld: Ik zal in alle 
eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels” 
(Psalm 61:5). 
 
Antinomianisme Opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet 
langer van toepassing is. (F.A.S.). Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe 
verbond. 
 
Apologetiek Dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding 
van het christendom. (F.A.S.) 
 
Archetype De psycholoog Jung interpreteerde droomsymbolen die de gehele geschiedenis van 
de mensheid door voorgekomen zijn en noemde deze archetypes. (F.A.S.) 
 
Arianisme Arianisme, de van de 4de tot de 6de eeuw sterk verbreide leer van de Alexandrijnse 
priester Arius (gest. 336), die Christus’ godheid ontkende en in hem een schepsel zag, zij het 
ook het allerhoogste schepsel, nl. de vóór de tijd door God voortgebrachte Logos. Zijn 
opvattingen werden door het concilie van Nicea (325) veroordeeld, maar begunstigd door  
o.a. keizer Constantius bleef het arianisme binnen het Romeinse Rijk een machtige stroming, 
totdat het op het concilie van Constantinopel (381) opnieuw veroordeeld werd. 
Buiten het Rijk hield het daarna nog lange tijd stand onder de pas gekerstende Germaanse 
volken, totdat het definitieve einde kwam met de bekering van de Franken tot het Romeinse 
christendom (Encarta 2002). 
 
Arminianisme Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf, dat wil 
zeggen, wij zijn zelf verantwoordelijk of we voor eeuwig behouden willen worden. Maar we 
moeten wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan. 
 
Bijbelkritiek Ook wel ‘hogere bijbelkritiek’ of ‘historisch-kritische methode’ genoemd: de 
wetenschap die zich bezighoudt met de inhoud van de tekst op grond van: 1. de aard, de vorm 
en het onderwerp van de verschillende bijbelboeken, 2. de aard en de samenhang van de 
context en verschillende bijbelgedeelten en 3. de gegevens over de omstandigheden van 
de schrijvers en de geadresseerden van de bijbelboeken. De moderne bijbelkritiek tracht 
echter de Bijbel aan te vallen en te bewijzen dat hij niet het Woord van God is, maar slaagt daar 
niet in. Ze vertoont ernstige leemten en gebreken. Jezus Christus, het Woord, is het ultieme 
struikelblok in de hogere kritiek, zoals trouwens bij alle vrijdenkers en modernisten. 
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Calvinisme - Arminianisme Het Calvinisme leert dat ons eeuwig behoud niet geïnitieerd door 
onszelf, maar dat wij hiertoe voorbestemd en uitverkoren waren voor de grondlegging van de 
wereld (Ef. 1:4,5). Deze voorstemming is eeuwig en onveranderlijk. Daarom zullen zij die voor 
eeuwig zijn behouden, nooit verloren gaan. 
Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf, dat wil zeggen, wij 
zijn zelf verantwoordelijk of we voor eeuwig behouden willen worden. Maar we moeten 
wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan.  
Het Arminianisme benadrukt de menselijke verantwoordelijkheid en het Calvinisme benadrukt 
het werk van God. 
 
Vanuit Bijbels perspectief geven beide theologische scholen een verwrongen beeld. 
Calvijn had gelijk dat ons eeuwig heil wordt geïnitieerd door God. Het proces om tot 
nieuw leven te komen begint daarom bij God (Gen. 1:1-2), waarbij de directe interactie 
van de mens echter een belangrijke rol speelt. De reactie van de mens is daarbij mede 
bepalend of hij tot geloof komt. 
 
Het Arminianisme faalt doordat het naambelijders verwart met ware Christenen. Een 
waar Christen kan zijn of haar eeuwig leven niet verliezen, ook al struikelt hij vele malen. 
Wat uit God geboren is gaat niet verloren. 
 
Cessationisme Is de theologische visie dat de miraculeuze gaven, zoals genezingen, tongen en 
profetische openbaringen, enkel behoorden tot de apostolische tijd en een doel dienden welke 
uniek was aan de opbouw van de vroege kerk, en dat ze verdwenen voordat de canon van de 
Schrift gesloten was. 
 
Chiliasme Chiliasme (v. Gr. chilias = duizendtal) of millenarisme, naam voor de verwachting van 
het in de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 20) beschreven Duizendjarig Rijk. 
 
Christian Science De ideeën van de Christian Science kunnen als volgt worden samengevat: 
God en de geest zijn het goede, terwijl de materie en het kwade geen reële werkelijkheid zijn. 
Ziekten worden veroorzaakt door het gebrek aan inzicht, nl. dat ze niet werkelijk zijn, behorend 
tot het gebied van de materie. Door tot inzicht te komen en in overeenstemming te leven met de 
goddelijke geest kan een mens genezen worden. De wonderen van Jezus, die in de bijbel 
beschreven worden, hebben te maken met het geestelijke inzicht van Jezus, waardoor de illusie 
van de ziekte overwonnen kon worden (Encarta 2002). 
 
Contemplatieve spiritualiteit Beschouwende, bespiegelende spiritualiteit. Zo is het opnieuw 
populair geworden “contemplatief gebed” het leegmaken van de geest (door het herhalen van 
een mantra, een woord of korte frase) waardoor men geestelijk in contact komt met naar wat 
men foutief meent God te zijn. Men riskeert hierdoor in contact met de demonenwereld te 
komen. Het is een strik van de duivel. 
 
Deïsme Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook 
gescheiden, in die zin dat God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingen 
geen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theïsme). (Encarta 2002). 
Geloof aan één God berustend op de rede, niet op openbaring (Van Dale). 
 
Determinisme De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door 
psychologische en fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt. (F.A.S.) 
 
Dialectiek Het principe van verandering volgens de lijnen van een driehoek. Een stelling heeft 
een tegengestelde. De twee tegengestelden versmelten in een synthese die op haar beurt weer 
these wordt, enz. (F.A.S.) 
 
Dichotomie Scheiding in twee volledig afzonderlijke delen. In dit boek wordt de term gebruikt 
voor de volledige scheiding van het rationele en logische in de mens, van zinvolheid en 
betekenis van het leven. (F.A.S.) 
 
Dispensationalisme De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende 
dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook ‘bedelingen’ genoemd. Dit is het 
tegenovergestelde van de Verbondstheologie. 
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Docetisme Opvatting dat Christus slechts in schijn de menselijke natuur heeft aangenomen. 
(Encarta 2002). 
 
Dominionisme Dominionisme - ook bekend als Transformatie-, Heerschappij-, Koninkrijk-Nu-
beweging en Restoratietheologie - is een merkwaardige mengeling van gereformeerd / 
calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominion theologie leert dat door het 
komen van Christus de gelovige “dominion” (heerschappij) heeft op elk gebied van het leven. 
Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerk dezelfde kijk op het 
Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van “christelijke” liederen), 
en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Op. 5:10). 
Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen, vooral in de VS, om invloed 
te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie van 4 de bijbelse wet. 
 
Eclecticisme Het streven om uit denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven datgene uit te 
kiezen wat het beste lijkt. (Van Dale). 
 
Emerging/Emergent Church De “emerging church movement” is een christelijke beweging die 
eind 20e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar gestreefd wordt het Koninkrijk van God 
gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur. De term is een overkoepelend begrip 
voor een grote diversiteit aan nieuwe - dikwijls experimentele - vormen van missionair kerk-zijn 
in een postmoderne cultuur. Er bestaat tot op heden geen Nederlandstalig algemeen gebruikt 
equivalent voor de term “emerging church”, alhoewel men in de literatuur soms de letterlijke 
vertaling “opkomende kerk” kan aantreffen, en dus kan beter de Engelse term gehandhaafd 
blijven. In het Engelse woord “emerging” vinden we twee belangrijke verwante termen: 
emergence (het opkomen, te voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Om de beweging te 
typeren wordt meestal de term “emerging church” (opkomende kerk) gebruikt, zoals reeds 
besproken, maar ook “emergent church” (zich vrijmakende kerk). 
 
Entheïsme Entheïsme is, zoals panentheïsme, een geloof dat het goddelijke in alle dingen is, 
maar impliceert meer dan geloof of theorie. Een entheïst [Gr. en (in) + theos (God)] is iemand 
wiens leven zich focust op het zoeken van eenheid met deze kracht, en die het doel van 
zijn leven ziet in helpen te begrijpen en vervullen van het grote plan van evolutie”. Bron: 
http://www.frankparkinson.co.uk/new_spirituality.html. 
 
Epistemologie of kennistheorie Een belangrijk onderdeel van de filosofie is de kennistheorie of 
de epistemologie. Het gaat in de kennistheorie om de vraag hoe de mens tot kennis komt en 
ook om de vraag hoe betrouwbaar die kennis dan is. Het gaat om de vragen: “How we know 
and how we know we know”. In het Verlichtingsdenken erkent men wel dat de mens kennis 
verwerft door waarneming en door redenering/nadenken. De derde mogelijkheid dat de mens 
kennis verkrijgt door openbaring werd a-priori afgewezen. 
De bovengenoemde drie wegen om tot kennis te komen zitten b.v. in de volgende bijbeltekst: 
“Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 
(kennis door waarneming) en wat in geen hart is opgekomen (kennis door redenering en 
intuïtie), al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Want ons heeft God 
het geopenbaard (kennis door openbaring)” - 1 Kor 2:9,10. (A.P. Geelhoed) 
 
Eschatologie De leer van de eschata (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren 
moeten. 
 
Esoterie Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: 
(Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. Geheim. (Van Dale) 
 
Exegese Verklaring van een geschrift, in het bijzonder van de bijbel, syn. Bijbelverklaring, 
uitlegkunde. (Van Dale) 
 
Gemeente Gemeente, Gr. ekklesia, betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het 
woord Kerk. Ekklesia (Gemeente, Kerk) slaat op alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ 
(Rm 12:5; 1Ko 12:27; Ef 1:22, 23; Ko 1:18). De Gemeente is goed te onderscheiden van ‘de 
gehele christenheid als verantwoordelijk getuigenis op aarde’. Deze laatste is de ‘zichtbare 
Kerk’, met daarin ware christenen én naamchristenen, terwijl de Gemeente de ‘onzichtbare 
Kerk’ is van ware gelovigen die bij de Heer ‘gekend’ zijn (Mt 7:22, 23).  
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Glossolalie Tongenspreken of glossolalie is de onbijbelse namaak van het spreken in vreemde, 
niet aangeleerde talen. 
 
Gnosis De diepere kennis aangaande godsdienstige waarheden (Van Dale). 
 
Gnostici Theosofen uit de 2e-5e eeuw nC die door middel van kosmogonische bespiegelingen 
en oosterse myten een diepere verklaring van de godsdienstige waarheden en het wezen van 
de dingen probeerden te geven. (Van Dale). 
 
Gnostiek of gnosticisme (v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme 
godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, 
maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door 
geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking 
op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het 
ontvangen van de gnosis is iemands  geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich 
van de gebondenheid aan het lichaam bevrijden (Encarta 2002). 
 
Hermeneutiek Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de 
theorie van de exegese, met name van de bijbeluitlegging. (Van Dale) 
 
Humanisme Iedere filosofie of filosofisch systeem waarin de mens tot uitgangspunt wordt 
genomen om te trachten een eenheid te vinden in de zinvolheid van het leven. (F.A.S.) 
“De term humanisme dateert pas van de 19e eeuw en is afgeleid van het Italiaanse umanista 
(docent in de Latijnse taal, welsprekendheid, dichtkunst en literatuur, vakken die 
studia humaniora werden genoemd). De term heeft dus niets te maken met ‘het centraal 
stellen van de mens’, ‘de ontdekking van het individu’ en dergelijke. In het christelijk 
humanisme stond wel degelijk God centraal, en over het individu heeft geen humanist 
zich het hoofd gebroken” (www.kun.nl). 
“Wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde 
van de persoonlijkheid wil hooghouden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke 
god niet als premisse stelt” (Van Dale). “Humanisme is een democratische en ethische 
levenshouding die bevestigt dat mensen het recht en de verantwoordlijkheid hebben 
om betekenis en vorm te geven aan hun eigen leven. Het staat voor het opbouwen van 
een meer humane samenleving via een moraal gebaseerd op menselijke en andere natuurlijke 
waarden, in een geest van rede en vrij onderzoek, door menselijke vaardigheden. 
Het is niet deïstisch, en aanvaardt geen bovennatuurlijke realiteitsperceptie”. 
(www.huma.be/info/hva.htm). 
 
Hyperbool Overdrijving; vergrotende stijlfiguur. Voorbeeld: “Zie, de hele wereld loopt achter 
Hem aan” (Johannes 12:19). 
 
Incarneren Sommigen spreken nogal eens van ‘incarneren’ als het om de duivel of de demonen 
gaat. Dit is een onjuiste uitdrukking. Incarnatie komt van het kerklatijn incarnatio (van caro, 
gen. Carnis = vlees). In de christelijke terminologie is dit de aanduiding voor de menswording 
van Gods Zoon. Letterlijk betekent deze term ‘vleeswording’. Van de duivel (of de demonen) 
kan men niet zeggen dat zij ‘vlees worden’ - zij bezetten andermans lichaam of vlees. 
 
Judaïsten Christen-joden die vast bleven houden aan de besnijdenis als voorwaarde om gered 
te worden. 
 
Legalisme (wetticisme) De leer van de rechtvaardiging door goede werken. 
 
Lordship Salvation De foute leer dat je na je bekering moet werken om uiteindelijk gered te 
worden. Het komt neer op een niet onderscheiden van rechtvaardiging en heiliging. 
 
Manicheïsme Wereldgodsdienst, gesticht door Mani, was van de derde tot de veertiende eeuw 
in het Oosten en van de vierde tot de zesde eeuw in het Westen belangrijk. Het is een 
gnostische religie van syncretische signatuur, waarvan het leersysteem vooral ontleend is aan 
de christelijke en de Iraanse godsdienst, terwijl de organisatievormen en 
missioneringsmethoden voornamelijk uit het boeddhisme zijn overgenomen. Het manicheïsme 
gaat uit van een dualistisch wereldbeeld en kosmologie. Tegenover de heerser van het rijk van 
het licht (de Vader) staat de heerser van het rijk van de duisternis (de duivel of Ahriman). De 
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strijd tussen licht en duisternis moet ook door de mens worden gevoerd, die door een 
voorbeeldige levenswandel het licht kan laten overwinnen. Voor historische personen als 
Boeddha, Jezus en Paulus was een grote en belangrijke plaats ingeruimd in het manicheisme. 
(Encarta 2002). 
 
Metafoor Vergelijkingsbeeldspraak; stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een 
beeld. Voorbeeld: “Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze 
God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is …” (Deut. 32:3-4) 
 
Modernisme In de zeventiende eeuw is de filosofische beweging van de Verlichting ontstaan. 
Over het algemeen wordt dit gezien als de start van het modernisme. De mens verklaart 
zichzelf autonoom. Startend met zichzelf gaat hij nu zelf, al waarnemend en redenerend, 
uitzoeken hoe de wereld en het bestaan in elkaar zit. Alles wat de mens, uitgaande van zijn 
eigen waarneming en redenering, niet redelijk (en overtuigend) vindt wordt afgewezen. Uit het 
christendom houdt men alleen over wat men, vanuit het eigen gesloten wereldbeeld gezien, 
voor mogelijk houdt. Al het bovennatuurlijke wordt verworpen. Een mechanisch wereldbeeld. 
(A.P. Geelhoed) 
 
Monisme Monisme [filosofie], een eenheidsleer, dwz. Elk wijsgerig systeem dat in tegenstelling 
tot dualisme en pluralisme uiteindelijk één samenhang verlenend principe aanneemt ter 
verklaring van het geheel van de werkelijkheid. Soms worden wijsgerige onderzoeken naar één 
zinverlenend principe ook monistisch genoemd (Encarta 2002) Deze misleide aanhangers 
houden ermee op tegenstellend te denken, volgens these - antithese, door geen onderscheid 
meer te maken en verzoening te brengen (synthese) tussen tegenovergestelde categorieën van 
dingen, zoals het koninkrijk van God versus het koninkrijk van Satan, waarheid versus leugen, 
enz. Zij geloven zonder voorbehoud in ‘eenheid’ en bezien alles als onderdeel van een groter 
kosmisch geheel. Satans wereldregering en zijn alliantie van wereldgodsdiensten zullen voor 
deze mensen volkomen aanvaardbaar zijn (J.S. Malan in ‘Zeven oorlogen’) 
 
Montanisme Vroeg-christelijke religieuze beweging, veroorzaakt door Montanus, die ca. 156 in 
7 Klein-Azië in gezelschap van twee profetische vrouwen, Priscilla en Maximilla, optrad met een 
extatische en rigoristische prediking. Hij verkondigde dat weldra het nieuwe Jeruzalem en het 
duizendjarige rijk zouden aanbreken. Montanus meende dat in hem de H. Geest, de ‘Paracleet’, 
was gekomen. Het montanisme verbreidde zich tot in Rome en heeft zich, vnl. in Klein-Azië, 
weten te handhaven tot in de 6de eeuw. De invloedrijkste aanhanger ervan was Tertullianus 
(Encarta 2000). 
 
Mystiek Er zijn twee betekenissen: 
1) Het streven om een rechtstreekse eenheid te vinden met de uiterste werkelijkheid van 
‘het goddelijke’. Dit geschiedt door middel van een onmiddellijk aanvoelen, inzicht of 
een ogenblikkelijke verlichting. 
2) Een vage speculatie zonder basis. (F.A.S.) 
 
Neo-orthodoxie Moderne theologie die de dialectiek van Hegel en Kierkegaards sprong in het 
christelijk geloof heeft toegepast. (F.A.S.) 
 
New Age Het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken 
tijdperk van Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale). “New Age is de 
naam die wordt gegeven aan een scala van moderne vormen van spiritualiteit, religie en magie, 
die zich richten op de ontplooiing van een gesacraliseerd zelf”. (www.pscw.uva.nl/gm/courses) 
 
Nicolaïeten (Openb. 2) De naam betekent “overwinnaars van het volk (of de leken)” en we 
kunnen dit daarom verstaan als mensen die wilden heersen over het volk van God, alsof zij 
apostelen waren (zie 2:2). Als de hoogste liefde tot de Heer ontbreekt, kan men niet voorkomen 
dat het kwaad van de menselijke hiërarchie ingang vindt (vgl. Hand 20:29; 3Jh 9; 1Pt 5:3). Meer 
algemeen denkt men dat de Nicolaïten een sekte vormden, een soort vrijzinnigen, die Bileam 
volgden (Op 2:14v) en die in strijd met het apostelconvent (Hd 15) leerden dat christenen vrij 
waren afgodenoffers te eten. Vooral in Thyatira stond hun leer in het middelpunt (2:20v). 
Evenals het Bileam gelukte de Israëlieten te verleiden tot het eten van offervlees en tot ontucht 
(Nm 31:16; 25:1-5) gaven de Nicolaïten klaarblijkelijk dezelfde raad om daarin de christelijke 
vrijheid te nemen. Het is merkwaardig dat in Thyatira later het Montanisme (2de eeuw) zich 
verbreid heeft. (Zie o.a. Enc. V.h. O. en N.T., Bosch & Keuning n.v. Baarn). 
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Oecumene Eenheid van christelijke bewegingen, ongeacht hun theologische verschillen. Dit is 
beslist niet de “eenheid van de Geest” die God voorschrijft in Ef. 4:3-6. 
 
Open Theïsme “Open Theïsme”, ook bekend als “openheid theologie” en de “openheid van 
God”, is een poging om een verklaring te vinden voor de voorkennis van God in relatie tot de 
vrije wil van de mens. De redenering van het open theïsme is in essentie de volgende: (1) 
mensen zijn daadwerkelijk vrij, (2) als God de toekomst absoluut zou kennen, dan zouden 
mensen niet werkelijk vrij zijn, (3) daarom weet God niet absoluut alles over de toekomst. Het 
Open Theïsme stelt dat de toekomst niet bekend kan zijn. Daarom weet God alles wat er ook 
maar geweten kan worden, maar Hij weet niet hoe de toekomst er uit ziet. Bron. 
 
Pantheïsme De leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van 
Gods essentie dan een zelfstandige schepping. (F.A.S.) Wijsgerige leer dat de wereld (de stof) 
en God identiek zijn, dat God het leven van het heelal zelf is. (Van Dale). 
 
Panentheïsme Van het Gr. pan (geheel) + Gr. en (in) + Gr. theos (god). De filosofische 
opvatting dat God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al 
opgaat in God. (Van Dale). 
 
Pelagianisme Pelagius wordt vooral in verband gebracht met de theologische strijd over 
kwesties als vrije wil, genade, erfzonde en kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van de 
mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Hij stond hierin lijnrecht 
tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Ook met kerkvader Hieronymus lag hij overhoop. 
 
Personificatie Verpersoonlijking; voorstelling van een dier, zaak of begrip als persoon. 
Voorbeeld: “De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen 
van het veld zullen in de handen klappen” (Jesaja 55:12). 
 
Postmodernisme Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het  
vertrouwen in de objectieve waarneming als in de algemeen geldigheid van het menselijk 
oordeels / redeneervermogen heeft de postmoderne mens verloren. Alle waarneming is 
“theoriebeladen”. Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de eigen 
levenservaring en levensbeschouwing. De waarneming is niet objectief maar theoriebeladen. Er 
is dan geen objectieve kennis mogelijk. Niemand kan meer zeggen “zo is het, zo moet het”. Het 
modernisme wordt verachtelijk als “funderingsdenken” van de hand gewezen. De Bijbel zegt 
echter: “Dit vooral moet gij weten dat geen profetie der Schrift eigenmachtige uitlegging toelaat” 
- 2 Petrus 1:20. (A.P. Geelhoed) 
 
Post-Millennialisme Interpretatie van Openbaring 20 die Christus’ tweede komst NA (Latijn post-
) het Millennium plaatst. 
 
Pre-Millennialisme Het geloof in de nog toekomstige 1000-jarige regering van Christus, 
genoemd in Openbaring 20, en dat deze volgt op Christus’ wederkomst, en dat de kerk dan in 
de hemel en Israël het middelpunt op aarde zal zijn. Dit verschilt van A-millennialisme of Post-
Millennialisme. 
 
Pre-Tribulationalisme Het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige 
verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme. 
 
Preterisme Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de 
eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds 
vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de 
eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met 
Rome. (Wiki). Daarna moet aan de oprichting van het koninkrijk hier op aarde gewerkt worden, 
zo menen zij. 
 
Reconstructionisme Christelijk reconstructionisme of theonomie werd gepopulariseerd door 
Rousas Rushdoony en zijn schoonzoon Gary North. Reconstructionisten geloven dat door 
toepassing van oudtestamentische wetten en nieuwtestamentische principes, de wereld moreel 
getransformeerd zal worden door christenen. Dit, zo beweren zij, zal de mensen tot Christus 
trekken. Hun eschatologie is postmillennial, wat betekent dat zij de wederkomst van Christus 
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verwachten na de 1000 jaar (gezien door sommigen als een symbolisch getal - het ook veel 
langer zijn dan 1000 jaar) van succesvol oogsten van de vrucht die voortkomt uit het toepassen 
van de wet. http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme4.pdf 
 
Réveil De godsdienstige opwekking, herleving in de 19de eeuw. Naam van een 
opwekkingsbeweging binnen het protestantisme in de eerste helft van de 19de eeuw, die ca. 
1810 te Genève ontstond. De beweging stelde zich dogmatisch op orthodox-reformatorisch 
standpunt, maar legde de nadruk op persoonlijke vroomheid en broederlijke liefde (Encarta 
2002). 
 
Sabellianisme Een vorm van Unitarianisme genaamd naar Sabellius, een derde-eeuwse 
Afrikaanse bisschop. Het is de visie dat God niet enkel één enkele essentie is maar ook één 
enkele persoon. Dus zijn de namen Vader, Zoon en Heilige Geest geen persoonlijke namen 
maar relatiewijzen van de goddelijke persoon in Zijn handelen met de mens. Volgens 
Sabellianen verwijst de term Vader naar deze ene goddelijke persoon wanneer Zijn 
onbegrijpelijke grootheid en soevereiniteit in de kijker staan. Zoon refereert naar Zijn 
Openbaring aan de mens en Zijn vleeswording. Heilige Geest verwijst naar Zijn onmiddellijk 
werken op het schepsel in de werken van creatie, voorziening of genade. In moderne tijden 
hebben het Swedenborgianisme en de zogenoemde “Oneness”-sekten Sabellianistische 
zienswijzen geadopteerd. 
 
Scholastiek Combinatie van wijsbegeerte en godsgeleerdheid die aan de hogescholen van de 
middeleeuwen onderwezen werd (vooral aansluitend bij Aristoteles). (Van Dale). Scholastiek is 
het vermengen van bijbelse gegevens met allerlei buitenbijbelse filosofische gedachten. (A.P. 
Geelhoed). 
De scholastiek is een aanduiding voor de inhoud en de methode van het middeleeuwse 
denken. In de scholastiek wordt een poging gedaan de geloofswaarheden uit de theologie, die 
in het middeleeuwse denken een belangrijke rol vervulden, te verzoenen met de filosofische 
waarheden die de middeleeuwse denkers ontleenden aan de filosofen uit de Griekse oudheid 
(m.n. Plato en Aristoteles). Hierbij ging het om een verzoening van geloof en rede. De 
scholastiek heeft een bepaalde methode om met  gezaghebbende teksten om te gaan. Deze 
bestaat  uit drie fasen: lectio (lezing), quaestio (vraagstelling) en disputatio (discussie). (Encarta 
2002) 
 
Soteriologie Van het Griekse sotèr = Redder; Leer omtrent Christus als Zaligmaker. 
 
Syncretisme Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van 
verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese 
wordt bereikt (Van Dale) 
 
Synthese De combinatie van de partiële waarheden van these en antithese tot een hogere vorm 
van waarheid, vgl. dialectiek. (F.A.S.) 
 
Tekstkritiek (van de Bijbel) Tekstkritiek van de Bijbel tracht de oorspronkelijke tekst van het 
Oude Testament en het Nieuwe Testament vast te stellen door de werkwijze van de tekstkritiek 
toe te passen op de oude Bijbelse handschriften. Tekstkritiek van de Bijbel wordt ook wel 
“lagere kritiek” genoemd en is een andere discipline dan hogere schriftkritiek. Hogere kritiek 
houdt zich bezig met datum van ontstaan, schrijver en eenheid van de Bijbelboeken. 
Tekstkritiek of lagere kritiek is bezig met het vergelijken van varianten tussen de oude Bijbelse 
handschriften. (Wiki). 
 
Theïsme Geloof aan een in de wereld werkende en als Schepper boven de mens staande, 
zelfbewuste, persoonlijke, levende God (wel te onderscheiden van ‘deïsme’). Van Dale. 
 
Theosofie 1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten 
wordt; 2. Een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboeddhistisch 
karakter: de theosofie houdt vast aan de reïncarnatie. (Van Dale) Een samenstel van leringen 
dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt. Men baseert zich daarbij op een 
innerlijk beleven, dat zich niet enkel op God betrekt, maar ook, helderziend, op ijlere werelden. 
Karakteristiek voor de leringen zijn die over het bestaan van Meesters of Mahatma’s die van tijd 
tot tijd ‘wereldleraren’ uitzenden om godsdienstige impulsen te geven; verder die over het 
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bestaan van ijlere ‘gebieden’ en van fijnstoffelijke lichamen (het astraallichaam van de mens) en 
ten slotte de lering over de werkelijkheid van zielsverhuizing. (Encarta 2002). 
 
Trichotomie De mens is een trichotomie, geen dichotomie. Trichotomie: de mens heeft niet 
alleen een lichaam en een ziel maar ook een geest. Sommigen menen dat geest en ziel in de 
Bijbel hetzelfde betekenen, maar dat klopt niet : zie Hebr. 4:12 en 1 Thess. 5:23. 
 
Universalisme Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie 
met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen. 
 
Verbondstheologie Hier stelt men vast, dat alle beloften en profetieën in het Oude Testament 
betrekking hebben op het “verbondsvolk” Israël.Vervolgens stelt men vast, dat dit volk ongelovig 
was en bleef, in de dagen van de komst van de beloofde en geprofeteerde Christus, de Messias 
Israëls. Sindsdien dient het bekend te zijn “dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en 
dezen zullen horen “ (Hand 28:28). De getrokken conclusie is, dat alle aan Israël beloofde 
zegeningen terecht zijn gekomen bij de Kerk, die beschouwd wordt als de voortzetting van het 
oudtestamentische Israël. Ook alle profetieën aangaande het Messiaanserijk - het Koninkrijk 
Gods - zouden vervuld worden aan de Kerk. Het natuurlijke Israël zou geen bijbelse of 
profetische toekomst meer hebben. Op deze gronden wordt de Kerk dan ook aangeduid met de 
overigens onbijbelse uitdrukking “het geestelijk Israël”. Terwijl Israël uit de dagen van het oude 
verbond ook dikwijls wordt aangeduid als “de Kerk”, zoals blijkt uit het opschrift boven vele 
Psalmen en profetieën. Graag spreekt men van “de Kerk der eeuwen”, zonder onderscheid te 
maken tussen het Israël van het Oude Testament en de Gemeente van het Nieuwe. Dat wat het 
heden betreft. En aangezien de profetieën aangaande het komende Koninkrijk geacht worden 
vervuld te worden in de lopende Kerkgeschiedenis, verwacht men voor de toekomst niets dan 
de “jongste dag”, het “laatste oordeel”. (www.bijbels-panorama.nl). Maar God verving Israël niet 
door de Gemeente! De Gemeente kwam er tussenin, als het internationale volk van de 
genadebedeling, en ze zal van de aarde verdwijnen bij haar opname. Van Israël (de olijfboom) 
waren enkel de takken afgebroken en de Gemeente werd in de plaats daarvan op de edele 
stam geënt. Maar na het gemeentetijdperk zal God Israël terug herstellen, echter in de 
verdrukkingstijd (70ste jaarweek). God heeft Zijn volk beslist niet verstoten, integendeel, hun 
toekomstige aanneming zal een nieuwe wereldlente inluiden: zie Romeinen 11. 
 
Vervangingstheologie De onbijbelse vervangingstheologie (of vervangingsleer) is als volgt te 
definiëren: 
- In het plan van God is de christelijke kerk in de plaats gekomen van Israël, of nauwkeuriger 
geformuleerd, de kerk is het historisch vervolg van Israël. - Het Joodse volk verschilt niet van 
andere etnische groepen, zoals de Engelsen, Spanjaarden, enz. - Zonder berouw, 
wedergeboorte en integratie in de kerk hebben de Joden geen toekomst, geen hoop en geen 
roeping. - In onze tijd, na Pinksteren, is “Israël” (in de juiste betekenis van het woord) de kerk.  
 
Zoroastrisme Een zeer oude religie van vuuraanbidders die veel werd aangehangen in Centraal 
Azië, voordat de Islam aan invloed toenam. Volgens Hislop was Zoroaster, ‘Zero-ashta’, de 
grote god van de Chaldeeën. ‘Zero’ betekent in het Chaldeeuws ‘het zaad’ en ‘Zeroastha’ 
betekent ‘het zaad van de vrouw’. De evolutie van ‘Zero’ naar ‘Zoro’ zien we in ‘Zoro-babel’, 
zoals Zerubbabel in de Griekse Septuaginta werd weergegeven - het ‘zaad van de vrouw’ werd 
‘Zoroaster’. De oudste volken waren bekend met de profetie van Gen. 3:15 en keken uit naar 
het beloofde ‘zaad van de vrouw’. Nimrods vrouw Semiramis zou haar man na diens overlijden 
tot voorwerp van aanbidding gemaakt hebben, nml. als ‘het zaad van de vrouw’. Rond de 
figuren Nimrod en Semiramis zien we de alleroudste afgoderijen ontstaan. Wij weten ook uit de 
Bijbel dat Chaldea (Babylon) de oorsprong is van alle afgoderij. De Perzische naam voor 
Zoroaster is ‘Zarathustra’. Als westerlingen die naam horen dan denken ze aan ‘aldus sprak 
Zarathustra’, geschreven door Nietzsche, en aan een stuk van Wagner. Zie meer in ‘The Two 
Babylons van A. Hislop. 
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Eindnoten 
 
Antinomianen en Neonomianen  
De term Antinomianisme is afgeleid van de Griekse woorden ”anti” (tegen) en 
”nomos” (wet). De aanduiding wordt voor het eerst gebruikt door de hervormer 
Maarten Luther (1483-1546) voor de visie van zijn voormalige medewerker 
Johannes Agricola (1494-1564). 
 
In de zeventiende eeuw woeden in de Engelstalige wereld diverse heftige discussies 
rond het Antinomianisme. De eerste keer is rond 1637 in Nieuw-Engeland, het 
noordoosten van de huidige Verenigde Staten. Alle vooraanstaande predikanten, 
waaronder Thomas Shepard, keren zich tegen de Antinomiaanse opvatting dat de 
mens geheel lijdelijk zou zijn in de vereniging met Christus. 
 
In de jaren 40 van de zeventiende eeuw breekt in Londen een heftig debat los rond 
de preken van Tobias Crisp (1600-1643). Volgens zijn critici minimaliseert Crisp de 
betekenis van de wet. Zijn opvattingen worden in 1643 tijdens een van de eerste 
zittingen van de Synode van Westminster veroordeeld. Ook de Schotse theoloog 
Samuel Rutherford en de Engelsman Richard Baxter verzetten zich heftig tegen de 
visie van Crisp. 
 
In 1690 worden de preken van Crisp heruitgegeven, wat opnieuw tot felle 
discussies leidt. Isaac Chauncy, die de opvattingen van Crisp verdedigt, duidt de 
visie van zijn opponenten aan als ”neonomianisme”, omdat zij van het Evangelie 
een nieuwe wet zouden maken. 
 
In deze tijd wordt de Nederlandse theoloog Herman Witsius door beide partijen 
gevraagd om zijn visie te geven en te bemiddelen in het conflict. Naar aanleiding 
van dit verzoek schrijft Witsius zijn ”Animadversiones Irenicae”. 
 
Antinomianisme vertaald uit: Wikipedia, the free encyclopedia 
 
‘Anne Hutchinson voor het gerecht’ door Edwin Austin Abbey 1901 schildert de 
burgerlijke berechting van Anne Hutchinson tijdens de Antinomiaanse Twisten in de 
Kolonie van Massachusetts Bay op 7 november 1637. Antinomianisme is het geloof 
dat onder het evangelie, de bediening der genade, de morele wet niet meer 
bruikbaar is of verplicht, omdat alleen geloof nodig is voor redding, of ook wel de 
verwerping van een sociaal vastgestelde moraliteit. Ook al zijn Antinomianisme en 
de protestantse leer van ‘sola fide’ (rechtvaardiging uit geloof alleen) historisch met 
elkaar verwant, het Antinomianisme trekt de gedachte over de beperkte waarde 
van de wet door tot in het logische extreme om het verzet tegen de wet tot 
grondvest te maken, wat in politieke kringen bekend staat als anarchisme.  
 
Over het algemeen ziet men als het theologische tegenovergestelde van 
Antinomianisme het idee dat gehoorzaamheid een code van religieuze wetten 
redding verdient, zoals wetticisme of gerechtigheid uit werken of Judaïzeren.  
 
Het woord ‘Antinomianisme’ kwam spoedig na de Protestantse Reformatie (ca 
1517) op en is historisch vooral gebruikt als een scheldwoord tegen christelijke 
denkers of sekten die hun geloof in rechtvaardiging door geloof verder doortrokken 
dan gebruikelijk was. Voorbeelden hiervan zijn Maarten Luthers kritiek op het 
Antinomianisme en het Antinomiaanse conflict uit de 17e eeuw in de Massachusetts 
Baai kolonie.  
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Ook al stamt de term uit de 16e eeuw, het onderwerp heeft haar wortels in 
christelijke zienswijzen op het Oude Verbond die teruggaan tot in de 1e eeuw na 
Christus. Ze wordt ook wel toegepast op religieuze groepen die geloven dat ze de 
wetten van hun eigen religieuze traditie niet hoeven te gehoorzamen. Maar er zijn 
maar weinig groepen of sekten, buiten de Christen Anarchisten of de Joodse 
Anarchisten die zichzelf expliciet ‘antinomiaan’ noemen  
 
 
Etymologie: Het woord ‘Antinomianisme’ komt van het Griekse �ντί (anti "tegen") 
+ νόµος (nomos "wet"). 
 
In het Christendom:  
Antinomianisme is het onderwerp geweest van veel leerstellige strijd in de 
geschiedenis van het Christendom, vooral binnen het Protestantisme. Vanui het 
Protestantse geloof in rechtvaardiging door geloof alleen, tegenover op basis van 
verdienste, beschouwen de meeste Protestanten zichzelf als gered, zonder dat ze 
de geboden uit de Mozaïsche wet als geheel hoeven te houden. Maar in 
overeenstemming met de Gereformeerde formulering: ‘wij zijn gerechtvaardigd uit 
geloof alleen, maar niet door een geloof dat alleen is.’ Wordt reddend geloof over 
het algemeen gezien als een geloof dat gehoorzaamheid bewerkt aan die leringen, 
die (bekend als niet zo heel duidelijk) bekend staan als de morele wet, in 
tegenstelling met de ceremoniële wet. Zo wordt dat in bijna alle Christelijke 
denominaties opgevat.  
 
Toen hij hoorde dat hij beschuldigd werd van het verwerpen van de morele wet van 
het Oude Testament antwoordde Luther: ‘En waarlijk, ik vraag mij bovenmate af 
hoe ht mogelijk is dat mij verweten wordt dat ik de Wet of de 10 geboden zou 
verwerpen, terwijl zoveel van mijn eigen uiteenzettingen (en die van verschillende 
metgezellen) gebaseerd zijn op de Geboden, die ook bijna dagelijks uiteengezet 
worden en gebruikt in onze kerken, om nog maar te zwijgen van de Belijdenis en 
de Apologie en andere van onze boeken.  
 
In zijn ‘Inleiding op Romeinen’ stelt Luther dat reddend geloof is: ‘een levend, 
creatief, actief en machtig iets, dit geloof. Het houdt niet op te vragen of er niet een 
of ander goed werk te doen is, maar voordat iemand het ook maar vraagt, heeft 
het ze al gedaan en blijft ze te doen, zonder ophouden. Iemand die niet op deze 
manier goede werken doet is een ongelovige… Zo is het onmogelijk om geloof van 
werken te scheiden, net zomin als hitten en licht van vuur gescheiden kunnen 
worden.’  
 
De Westminster Geloofsbelijdenis stelt: ‘Geloof, zodanig ontvangen van en rustend 
op Christus en Zijn gerechtigheid, is het enige instrument tot rechtvaardiging; maar 
het rechtvaardigt de persoon niet alleen, maar is altijd vergezeld van alle andere 
reddende genadebewijzen, en is geen dood geloof, maar werkt door liefde.’   
 
De klassieke Methodisten commentator Adam Clarke stelde: ‘Het evangelie 
verkondigt vrijheid van de ceremoniële wet; maar bindt u nog steviger onder de 
morele wet. Bevrijd te zijn van de ceremoniële wet is de vrijheid van het Evangelie; 
beweren vrij te zijn van de morele wet is ‘Antinomianisme.’ Net zo is Titus 1:16 Zij 
belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, 
aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. 
(HSV) vol van een voorgewend geloof, terwijl het ze volledig ontbreekt aan die 
werken waar een oprecht geloof aan herkend wordt en door bewezen wordt.’  
 
Waarop de Presbyteriaanse Commentator Mathew Henry instemt: ‘Er zijn er velen 
die in woord en met de mond belijden dat ze God kennen, maar in hun leven en 
hun handelen ontkennen en verwerpen ze Hem; hun praktijk staat in tegenstelling 
tot hun belijdenis.’  
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Ook al is er historisch een algemene consensus bereikt over welke wetten uit het 
Oude Testament tot de categorie morele wetten behoren, waar de Christenen 
aangespoord worden zich aan te houden, zijn sommige wetten wat moeilijk 
plaatsbaar en kunnen aan een subjectieve mening onderhevig zijn. Zo kan een 
brede definitie van ‘Antinomianisme’ toegepast worden. Christelijke sekten en 
theologen die geloven dat ze vrij zijn van meer morele wetten dan gebruikelijk is, 
worden vaak door hun critici ‘antinomiaan’ genoemd, terwijl diegenen die vinden 
dat meer dan de gebruikelijke wetten van toepassing zijn worden op hun beurt 
weer voor ‘Judaïzeerders’ of wetticisten uitgemaakt door hun critici.  
 
Theologische beschuldigingen van ‘Antinomianisme’ houden meestal in dat de leer 
van de tegenstander leidt tot allerlei losbandigheid en suggereren dat de 
antinomiaan deze theologie verkiest om een losbandig leven te kunnen leiden. Maar 
de overduidelijke soberheid van leven door vele sekten die van Antinomianisme 
worden beschuldigt (zoals wederdopers of Calvinisten) geven de indruk dat deze 
beschuldigingen vaak, of zelfs meestal alleen gedaan worden vanwege het 
retorische effect. Beschuldigingen van Antinomianisme zijn ook vaak min of meer 
willekeurig gebruikt om leringen te bekritiseren die het gezag van de kerk uithollen 
of om leringen te bekritiseren die als vijandig voor de overheid en de burgerlijke 
wetten worden beschouwd.  
 
De moderne Evangelische theoloog J.I. Packer onderscheid vijf soorten 
Antinomianisme.  
 
Het dualistisch Antinomianisme (gnostisch): deze zienswijze beschouwt redding als 
alleen voor de ziel en het lichamelijke gedrag is onbelangrijk, zowel wat God betreft 
als voor de gezondheid van de ziel.  
 
Geest-gecentreerd Antinomianisme: … stelt een dusdanig vertrouwen in de 
aandrang van de Heilige Geest van binnen dat er geen enkele noodzaak is om 
door de wet onderwezen te worden hoe te leven. Vrijheid van de wet als weg tot 
behoudenis wordt geacht ook vrijheid van de wet te brengen als richtlijn voor het 
gedrag.  
 
Christus gecentreerd Antinomianisme: … redeneert dat God geen zonde zit in de 
gelovigen, omdat ze in Christus zijn, die de wet voor hen gehouden heeft, en 
daarom maakt het niet uit wat ze feitelijk doen, op voorwaarde dat ze blijven 
geloven.  
 
Dispensationeel Antinomianisme: … ontkent dat de Bijbelse wet Gods rechtstreekse 
geboden zjn en stelt dat de gebiedende uitspraken van de Bijbel het ‘Woord van de 
Geest’ losmaken, wat wel of niet precies overeen kan komen met wat er 
geschreven staat.  
 
Situationistisch Antinomianisme: …zegt dat de motivatie en bedoeling uit liefde nu 
alles is wat God van christenen verwacht en de geboden uit de 10 woorden en 
andere ethische delen van de Schrift, voor zover zij rechtstreeks aan God toe te 
schrijven zijn, zijn richtlijnen voor de liefde, richtlijnen die omwille van de liefde 
soms genegeerd kunnen worden.  
 
Gnostiek.  
Vroege Gnostieke sekten werden beschuldigd van het niet volgen van de Mozaïsche 
Wet in bewoordingen die de modern term ‘antinomiaan’ suggereren. Sommige 
gnostieke sekten aanvaardden delen van het Oude Testament niet als morele wet. 
De Manicheeërs bijvoorbeeld vonden dat hun geestelijke wezen niet beïnvloed werd 
door handelingen in de materie en beschouwden doodzonden als op zijn allerergst 
vormen van lichamelijke ziekte. Het Marcionisme, technisch gezien niet gnostiek, 
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verwierp de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) helemaal. Zulke afwijkingen van 
de morele wet werden door proto-orthodoxe tegenstanders van de gnostiek 
bestreden, die allerlei rare en losbandige daden aan hen toeschreven. Een Bijbels 
voorbeeld hiervan kan in Openbaring 2:6-15 gevonden worden, waar de Nicolaieten 
worden bekritiseerd, een vroege gnostieke sekte.  
 
Lutheranisme  
Het woord ‘Antinomianisme’ is door Maarten Luther verzonnen tijdens de 
Reformatie, om extreme uitleggingen van de nieuwe Lutheraanse verlossingsleer te 
bekritiseren. De Lutherse Kerk had veel aan de vroege Antinomiaanse 
meningsverschillen doordat ze daardoor preciezer onderscheid ging maken tussen 
de Wet en het evangelie, en rechtvaardiging en heiligmaking. Maarten Luther 
ontwikkelde 258 stellingen in de loop van zijn zes Antinomiaanse besprekingen, die 
tot op de dag van vandaag leerstellig houvast geven aan de Lutheranen.  
 
De eerste Antinomiaanse twisten.  
Al in 1525 verspreidde Johannes Agricola in zijn commentaar op Lukas de gedachte 
dat de wet een mislukte poging van God was om het herstel van de mensheid te 
bewerken. Hij stelde dat terwijl niet-christenen nog steeds onder de Mozaïsche wet 
vielen, de christenen volledig vrij waren van de wet, omdat ze alleen onder het 
Evangelie waren. Hij zag zonde als een ziekte of een onreinheid, in plaats van een 
overtreding die de zondaar schuldig maakte en strafbaar voor God. De zondaar was 
meer het doelwit van Gods medelijden dan van Zijn toorn. Voor Agricola was het 
doel van bekering meer om af te zien van het kwaad dan de reiniging van een 
schuldig geweten. De wet had geen rol in de bekering, die kwam tot stand door 
geloof en werd alleen veroorzaakt door de liefde van God.  
 
In contrast daarmee voerde Philippus Melanchton aan dat bekering vooraf moest 
gaan aan geloof, en dat de kennis van de morele wet noodzakelijk is om bekering 
voort te brengen. Later schreef hij in de Augsburg Belijdenis dat bekering twee 
delen had: ‘De ene dat is berouw, dat wil zeggen, verschrikking die het geweten 
verscheurd door de kennis of bewustzijn van de zonde; de andere is geloof, dat 
door het Evangelie verwekt wordt, of door de vergeving en die geloof dat om 
Christus wil de zonden vergeven zijn, vertroost het geweten en bevrijd haar van 
haar vrees.’  
 
Vlak nadat Melanchton de Artikelen de Visitatie schreef in 1527 werd Agricola 
verbaal agressief tegen hem, maar slaagde Maarten Luther er in de problemen te 
verzachten in december 1527 te Torgau. Maar Agricola veranderde niet van 
gedachten en beweerde later dat Luther met hem van mening verschilde. Nadat 
Agricola naar Wittenberg verhuisde, bleef hij volhouden dat terwijl de wet van 
toepassing was in het gerechtshof, ze niet gebruikt moest worden in de kerk. Hij zei 
dat bekering uitsluitend voortkwam uit het horen van het goede nieuws, en niet 
voorafgaat aan, maar in feite volgt op geloof. Hij bleef deze leer verspreiden in 
boeken, ondanks dat hij verschillende waarschuwingen kreeg van Luther.  
 
Uiteindelijk geloofde Luther met tegenzin dat hij openbaar stelling moest nemen 
tegen het Antinomianisme en haar verdedigers in 1538 eb 1539. Schijnbaar gaf 
Agricola toe en Luthers boek ‘Tegen de Antinomianen’ (1539) diende als Agricola 
herroepen. Dit was de eerste keer dat het woord ‘Antinomianisme’ werd gebruikt. 
Maar het conflict laaide weer op en Agricola sleepte Luther voor het gerecht. Hij zei 
dat Luther zijn reputatie had belasterd in zijn onderwijzingen: ‘tegen de 
Antinomianen’ en in zijn ‘Over samenkomsten en kerken’ (1539). Maar voordat de 
zaak voorgebracht kon worden, verliet Agricola de stad, ook al had hij gezworen in 
Wittenberg te blijven, en verhuisde naar Berlijn, waar hem een functie als predikant 
aan het hof was aangeboden. Na zijn aankomst daar sloot hij vrede met de Saksen, 
gaf zijn ‘dwaling’ toe en paste zijn leer geleidelijk aan, aan de doctrine die hij te 
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voren had weerlegd en aangevallen. Hij gebruikte woorden als Evangelie en 
bekering nog steeds anders dan Luther.  
 
De tweede Antinomiaanse twist 
De Antinomiaanse leer was echter niet uit het Lutheranisme verdwenen. 
Melanchton en degenen die met hem instemden, Philippisten genoemd, werden 
gedwarsboomd door de Gnesio-Lutheranen tijdens de Tweede Antinomiaanse 
Tegenstelling in de Augsburg periode. De Philippisten schreven het Evangelie alleen 
het vermogen toe bekering te bewerken met uitsluiting van de wet. Ze maakten het 
onderscheid tussen Wet en Evangelie onduidelijk door het Evangelie zelf als een 
morele wet te beschouwen. Zij beschouwden Christus vervulling van de wet niet als 
dezelfde vervulling van de geboden die mensen werden geacht te houden.  
 
Als gevolg daarvan verwerpt het ‘Boek van Concord’ het Antinomianisme in de 
laatste Geloofs belijdenis. De formulering van Concord verwerpt het 
Antinomianisme in het 5e artikel ‘Over de Wet en het Evangelie’ en in het 6e artikel 
‘Over het 3e gebruik van de Wet’.  
 
Calvinisme.  
Vanaf het tweede gedeelte van de 18e eeuw beschuldigden critici van het 
Calvinisme hen van Antinomianisme. Zulke beschuldigingen werden vaak geuit door 
Arminiaanse Methodisten, die een synergetische verlossingsleer aanhingen die 
tegen de Calvinistische monergetische doctrine van rechtvaardiging inging. De 
controverse tussen Arminianen en Calvinistische Methodisten bracht een duidelijk 
Arminiaanse kritiek op het Calvinisme voort: Fletcher’s ‘Vijf weerleggingen van het 
Antinomianisme’ (1771-75) 
 
Quakers 
De Quakers werden beschuldigd van Antinomianisme door hun afwijzing van een 
afgestudeerde geestelijkheid en hun kerk bestuurswijze, zowel als hun vertrouwen 
op de Geest (zoals geopenbaard door het Innerlijke licht van God binnen ieder 
persoon) meer dan op de Schrift. Ze verwierpen ook burgerlijke overheden en hun 
wetten (zoals het betalen van tienden aan de Staatskerk en het zweren van eden) 
als zij vonden dat die niet overeen stemden met de innerlijke aandrang van het 
Innerlijke Licht van God.  
 
De Jezuïten.  
Blaise Pascal beschuldigde de Jezuïeten van Antinomianisme in zijn ‘Lettres 
provinciales’ bewerend dat de Jezuïeten redeneerkunst morele principes 
ondermijnden.   
 
Aantijgingen tegen andere groepen 
Andere protestantse groepen zijn ook beschuldigd van Antinomianisme zoals de 
wederdopers en de Mennonieten. In de geschiedenis van het Amerikaanse 
Puriteinisme werden Roger Williams en Anne Hutchinson beschuldig van 
Antinomiaanse leringen door het Puriteinse leiderschap van Massechusetts. De 
‘Ranters’  uit de 17e eeuw in Engeland waren een van de meest openlijke 
Antinomiaanse sekten in de geschiedenis van het christendom. Theologie van het 
Nieuwe Verbond is ook beschuldigd van Antinomianisme vanwege hun geloof dat de 
10 geboden afgeschaft zijn, maar ze wijzen er op dat negen van deze tien onder de 
Nieuwtestamentische wet van Christus zijn vernieuwd.  
 
Bijbelse wet in het christendom 
De vraag of het verplicht was om de Mozaïsche wet te houden was een onderwerp 
van grote verdeeldheid in de eerste christelijke gemeente. Velen van de eerste 
bekeerlingen waren Grieken en hadden daarom minder interesse in het houden van 
de Wet van Mozes dan de allereerste christenen die voornamelijk Joods waren en al 
aan de Wet gewend waren. Dus, toen het christendom binnen nieuwe culturen 
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verspreid werd verspreid werd, stond de gemeente onder druk om te beslissen 
welke wetten nog steeds verplicht waren voor christenen en welke niet langer 
vereist waren onder het Nieuwe Verbond.  
 
Het Nieuwe Testament (vooral het boek Handelingen) wordt door sommigen 
geïnterpreteerd als het verslag van hoe de gemeente langzaam de ‘rituele wetten’ 
van het Judaïsme losliet, zoals besnijdenis, sabbat en de koosjer wetten, terwijl ze 
volledig bleef instemmen met het aanhangen van de ‘goddelijke wet’, of de Joodse 
wetten op de moraliteit zoals in de 10 geboden. Dus aanvaarde de eerste 
christelijke gemeente gedachten die soms als gedeeltelijk Antinomiaans of gelijk 
aan de Tweeledig vergronde theologie, terwijl ze nog steeds vasthield aan de 
traditionele wetten van moreel gedrag.  
 
Het eerste grote geschil over het christelijke Antinomianisme was een debat over of 
de besnijdenis vereist was voor christenen. Dit vond plaats op de vergadering van 
Jeruzalem, die ongeveer 50 AD plaats vond en opgeschreven staat in het boek 
Handelingen 15:5. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de 
aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen 
dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. 
 
De apostelen en de oudsten kwamen in Jeruzalem samen en na een verhitte 
discussie, kwam hun conclusie, later het apostolisch besluit genoemd, waarschijnlijk 
een van de meest belangrijke daden van losmaken van de gemeente van haar 
Joodse wortels. (de eerste was de verwerping van Jezus), zoals opgetekend in 
Handelingen 15:91-21: 19 Daarom ben ik [Jakobus] van oordeel dat men het hun 
die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen 
moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden  van de dingen die door de afgoden 
besmet zijn,  van ontucht, van het verstikte en  van bloed. 21 Want Mozes heeft 
van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke 
sabbat in de synagogen voorgelezen. 
 
Jakobus stelt een voorlopige lijst samen van geboden die de heidenen zouden 
moeten gehoorzamen. Heidenen werden niet verplicht zich te laten besnijden, maar 
van hen werd verwacht om vier beginselen te gehoorzamen om deel te maken van 
de grote gemeente. Dit gedeelte toont dat dit overblijfsel van de geboden 
opgevolgd moest worden als ze ‘Mozes’ bestudeerden in de synagogen. Als de 
heidenen deze beperkte vereisten niet volgden, riskeerden ze uit de Synagoge 
gezet te worden en misten dan het Torah onderwijs (in Leviticus 17 en 20).  
Jakobus lijst bevat nog steeds dieet geboden, maar velen daarvan verdwenen al 
spoedig in sommige christelijke tradities. Handelingen 10:9-16 beschrijft het 
volgende visioen, dat gebruikt werd om de eerste heidense christenen vrij te pleiten 
van de Mozaïsche dieet wetten. 
 
9 En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op 
het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, 10 en hij kreeg honger en wilde 
iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. 11 En 
hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een 
groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd 
op de aarde, 12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de 
wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. 13 En er kwam een stem tot 
hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want  ik 
heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. 15 En er kwam opnieuw, voor de 
tweede keer, een stem tot hem:  Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig 
houden! 16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer 
opgenomen in de hemel. 
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Petrus stond versteld van dit visioen in Handelingen 10. Zijn daaropvolgende uitleg 
van het visioen in Handelingen 11 geeft geen aanleiding tot Antinomianisme voor 
zover het niet van toepassing zijn van de Mozaïsche dieet wetten.  
 
Ook al worden de apostolische besluiten door vele christelijke denominaties 
vandaag de dag niet meer gevolgd, in de Grieks Orthodoxe kerk worden ze volledig 
gehouden.  
 
In de brief aan de Hebreeën (Hebreeën 7:11-28) staat geschreven dat onder de 
Oudtestamentische wet priesters uit de stam van Levi, Aaron en zijn zonen 
moesten zijn:  
 
8 Vervolgens moet u zijn zonen naderbij laten komen en hen de onderkleren laten 
aantrekken. 9 Dan moet u hun de gordel ombinden, Aäron en zijn zonen, en hun de 
hoofddoeken omwikkelen, opdat zij het priesterambt bezitten als een eeuwige 
verordening. Zo moet u Aäron en zijn zonen tot priester wijden. (Exodus 29:8-9) 
 
Er wordt op gewezen dat Jezus uit de stam Juda kwam, en dat Jezus dus geen 
priester kon zijn onder de Oudtestamentische  wet, omdat Jezus geen afstammeling 
van Aaron was. Het vertelt dat de Wet veranderd moest worden wilde Jezus 
hogepriester kunnen zijn: 12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook 
noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. (Hebreeën 7:12 HSV) 
 
De apostel Paulus zegt in zijn brieven dat gelovigen gered worden door de 
onverdiende genade van God, niet door goede werken: ‘opdat niemand roeme’ en 
plaatste de prioriteit van orthodoxy (juist geloven) boven de orthopraxy (juist 
handelen). De soteriologie (verlossingsleer) van Paulus uitspraken in deze kwestie 
zijn lange tijd een onderwerp van discussie geweest. De oude gnostici 
interpreteerden Paulus, bijvoorbeeld in 2 Petrus 3:16 als verwijzende naar de 
manier waarin het gaan wandelen op het pad naar de verlichting uiteindelijk tot 
verlichting leidt, wat hun idee was van wat redding inhield. In wat de moderne 
Protestantse orthodoxie is geworden wordt dit gedeelte geïnterpreteerd als de 
rechtvaardiging die volgt op het vertrouwen op Christus.  
 
Paulus gebruikte het woord ‘vrijheid in Christus’ bijvoorbeeld in Galaten 2:4. 
Sommigen dachten dat dit ‘wetteloosheid’ betekende (dat wil zeggen, niet de 
Mozaïsche wet gehoorzemen). Want bijvoorbeeld in Handelingen 18:12-16 wordt 
Paulus ervan beschuldigt dat hij ‘mensen verleid om God te aanbidden op manieren 
die niet naar de wet zijn.’  
 
In Handelingen 21:21 Legt Jakobus de Rechtvaardige zijn situatie aan Paulus uit.  
Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert 
afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten 
besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. 
 
Kolossenzen 2:13-14 wordt soms als bewijs aangevoerd voor Paulus Antinomiaanse 
zienswijze. Bijvoorbeeld, de NIV vertaling geeft deze verzen als: 13 En Hij heeft…. 
door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons 
getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, 
en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.  
 
Maar de NRSV vertaling vertaalt ditzelfde vers als: 13 En Hij heeft…. door u al uw 
overtredingen te vergeven, 14 en het opgeschrevene dat tegen ons getuigde, uit te 
wissen. Dit opgeschrevene was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft 
dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Deze laatste 
vertaling laat het meer klinken als een opgeschreven lijst van overtredingen, 
inplaats van dat de Wet zelf, aan het kruis genageld was. De interpretatie is sterk 
afhankelijk van het originele Griekse woord χειρόγραφον wat volgens Strong's 
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G5498, letterlijk betekent: ‘iets dat met de hand opgeschreven is’. Het wordt 
verschillend vertaalt als ‘handschrift’ of ‘opgeschreven regel’ of ‘regel’ zoals een 
regel in en schuldbetekenis.  
 
2 Korintiërs 3:6-17 zegt: 6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om  dienaars 
van  het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de 
letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van de dood, met 
letters  in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op 
het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn 
gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan de 
bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 9 Want als de bediening van de 
verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de 
gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. 10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt 
was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de allesovertreffende 
heerlijkheid. 11 Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is 
wat blijft in heerlijkheid. 12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij 
met veel vrijmoedigheid te werk, 13 en doen wij niet zoals  Mozes, die een 
bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden 
houden  op het einddoel van wat tenietgedaan wordt. 14 Maar hun gedachten 
werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het 
Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt 
tenietgedaan in Christus. 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, 
een bedekking op hun hart. 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt 
de bedekking weggenomen. 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de 
Heere is, daar is vrijheid. (HSV) 
 
Sommigen citeren 13:39 (met welk doel?): en dat  ieder die gelooft, door Hem 
gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet 
gerechtvaardigd kon worden. Maar dit gaat meer over de rechtvaardiging 
(theologie) dan over Antinomianisme.  
 
Romeinen 6 stelt twee keer dat de gelovigen niet onder de wet zijn: Romeinen 6:14 
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar 
onder de genade. En Romeinen  6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet 
onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 
 
Galaten 3:1-5 beschrijft de Galaten als ‘dwaas’ om te vertrouwen op het 
gehoorzaam zijn aan de Wet: 1 O dwaze Galaten,  wie heeft u betoverd om de 
waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is 
geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u vernemen: 
Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het 
geloof? 3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen 
met het vlees? 4 Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs 
was! 5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit 
de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? (HSV) 
 
Galaten 3:23-25 zegt dat het doel van de Wet was om mensen tot Christus te 
leiden, als mensen eenmaal in Christus geloven, zijn ze niet langer onder de Wet.  
23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 
gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 24   Zo is dan 
de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 
gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet 
meer onder een leermeester. (HSV) 
 
Christenen geloven dat Jezus de Middelaar is van het Nieuwe Verbond in Hebreeën 
8:6. Hier word Zijn Bergrede geschilderd, waarin Hij commentaar gaf op de Wet.  
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In Galaten 4:21-31 vergelijkt Paulus het Oude Verbond met het Nieuwe Verbond 
door een antitype. In deze vergelijking stelt hij ieder verbond gelijk aan een vrouw 
en gebruikt de vrouwen van Abraham als voorbeelden. Het oude verbond wordt 
gelijk gesteld aan de slavin, Hagar en het nieuwe verbond wordt gelijk gesteld aan 
de vrije vrouw Sara. (Galaten 4:22-26). Hij besluit zijn voorbeeld met te zeggen 
dat wij niet de kinderen van de slavin zijn, maar de kinderen van de vrije vrouw. 
Met andere woorden, we zijn niet onder het oude verbond maar onder het nieuwe 
verbond.  
 
22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had,  een van de slavin,  en 
een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij 
echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een 
zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat 
van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 
Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige 
Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26   Maar het Jeruzalem dat boven 
is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. (Galaten 4:30-31) 
 
Romeinen 10:4 wordt soms vertaald: ‘Want Christus is het einde der wet tot 
gerechtigheid voor een ieder die gelooft.’ (KJV). Het sleutelwoord is hier ‘telos’ 
(Stongs G5056) Robert Badenas argumenteert dat ‘telos’ juist vertaalt word als 
‘doel’ en niet als ‘einde’ zodat Christus dus het doel van de wet is. Andy Gaus versie 
van het Nieuwe Testament vertaalt dit vers als: ‘Christus is waar de wet op doelt, 
namelijk dat iedere gelovige aan de juiste kant staat van Gods gerechtigheid.’  
 
Ook wordt Efeziërs 2:15 geciteerd: heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees 
tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat 
Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 
(HSV) Nog een gedeelte dat wordt geciteerd is Romeinen 7:1-7 en vooral Romeinen 
7:4 4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met 
betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem 
Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. en 
Romeinen 7:6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan 
wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in 
oudheid van letter. 
 
Het eerste verbond (met Israel gemaakt, zoals opgetekend in het Oude Testament) 
wordt in Hebreeën 8-9 vergeleken met het Nieuwe Verbond. In Hebreeën 8:6-7 6   
Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook 
van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is 
vastgelegd. 7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er 
voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Het spreekt vanzelf dat het probleem 
met het 1e verbond lag aan het volk dat geacht werd het te houden en dat in het 
Nieuwe Verbond: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 
schrijven.  Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Hebreeën 
8:10 HSV)  
 
Er staat van het eerste verbond dat het verouderd was en zou verdwijnen. Door dit 
verbond ‘nieuw’ te noemen heeft Hij het eerste verouderd verklaard en wat 
verouderd is zal spoedig verdwijnen. (Hebreeën 8:13). Ook identificeert de 
schrijver hier het eerste verbond dat verdwijnt in Hebreeën 9:1-5. In het bijzonder 
verwijzen de ‘stenen tafelen van het verbond’ in Hebreeën 9:4 rechtstreeks naar de 
10 geboden.  
 
1 Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse 
heiligdom. 2 Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte 
daarvan was de kandelaar en de tafel met  de toonbroden. Dat werd het heilige 
genoemd. 3 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de 
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tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, 4 met een gouden 
wierookvat en  de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In 
deze ark lagen  de gouden kruik met het manna en  de staf van Aäron, die gebloeid 
had, en  de stenen tafelen van het verbond. 5 En boven op deze ark waren de 
cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze 
dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. (Hebreeën 9:1-5)  
 
Sommige geleerden beschouwen Jezus Bergrede als een antitype van de 
afkondiging van de 10 geboden of het Mozaïsche verbond door Mozes op de 
Bijbelse berg Sinaï 
 
Tegensprekende verzen van Paulus 
Degenen die zich tegen het Antinomianisme afzetten beroepen zich op Paulus dat 
hij vasthoudt aan gehoorzaamheid aan de wet door het leven vanuit het reddend 
geloof.  
 
12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, 
en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 
13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders 
van de wet zullen gerechtvaardigd worden. (Romeinen 2:12-13 HSV) 
31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen 
de wet. (Romeinen 3:31 HSV) 
7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich 
namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het 
vlees zijn, kunnen God niet behagen (Romeinen 8:7-8 HSV) 
8 Hij verdedigde zich en zei:  Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de 
tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. (Handelingen 25:8 HSV) 
8 Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet niet hetzelfde? 9 Want in de wet 
van Mozes staat geschreven:  U mag een dorsende os niet muilbanden. Bekommert 
God Zich alleen maar om de ossen? (1 Korintiërs 9:8-9 HSV) 
Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te 
spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook  de wet zegt. (1 Korintiërs 
14:34 HSV) 
 
De apostel Paulus predikte dat gehoorzaamheid aan de 10 Geboden voor 
Christenen verplicht was en veroordeelde degenen die haar braken en 
onberouwelijk bleven: Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten 
met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of 
een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een 
rover.  Met zo iemand moet u zelfs niet eten.  (1 Korintiërs 5:11 HSV) 
9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, 
mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en 
rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. (1 Korintiërs 6:10 HSV) 
7 En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat:  
Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. (1 
Korintiërs 10:7 HSV) 
39 Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter 
ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere. (1 
Korintiërs 7:39 HSV) 
14 Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. (1 Korintiërs 10:14 
HSV) 
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, 
onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, 
woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, 
moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;  waarvan ik u voorzeg, zoals ik 
ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet 
zullen beërven. (Galaten 5:19-21 HSV) 
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5  Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, 
die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van 
God. 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen 
komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. (Efeziërs 5:5-6 
HSV)  
5 Dood dan  uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid,  hartstocht, kwade 
begeerte, en de hebzucht,  die afgoderij is. (Kolossenzen 3:5 HSV)  
8 Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het 
geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. (1 Timoteüs 5:8 HSV) 
1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2 Eer je 
vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), (Efeziërs 6:1-2 HSV) 
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Uit: ‘Het christelijke leven in de praktijk’ door K.M. Campbell 
copyright Stichting Gihonbron, Augustus 2001; Middelburg; vertaler H. Kievit; 
 
Het Christelijke leven in de praktijk 
4. De Antinomiaanse twistpunten van de 17-de eeuw 
 
door K.M. Campbell 
De term “Antinomianisme” wordt in het Oxford’s woordenboek gedefinieerd als 
“iemand die vasthoudt dat de morele wet niet verplichtend is aangaande 
Christenen”. Het nieuwe woord werd gemaakt door Luther in verwijzing naar een 
gewezen volgeling van zijn genoemde Agricola, die Luther’s nadruk op Christelijke 
vrijheid overdreef tot de mate van het loochenen van de wettelijke 
verantwoordelijkheden van de gelovige. 
 
Vandaar dat Antinomianisme alleen onder Christenen kan voorkomen. En de 
Antinomianistische geschilpunten van de 17de eeuw waren dus twistgesprekken 
tussen Christenen over de relevantie van de wet van God in het leven van de 
uitverkorenen op aarde. Peter Toon herinnert ons terecht dat “leerstellige 
Antinomianisme moet worden onderscheiden van praktisch Antinomianisme, welke 
Gods genade misbruikt”( Hyper-calvinism, 28). Het moet worden opgemerkt dat 
zeer weinig beschuldigingen werden gemaakt tegen de Antinomianen betreffende 
hun daadwerkelijke vroomheid; in feite werd van hen in het algemeen een 
klaarblijkelijk voorbeeldig Christelijk kenmerk (gedrag) afgegeven. Hun 
tegenstanders maakten zich weliswaar ongerust over de mogelijke gevolgen van 
het Antinomiaanse geloof, maar geen beschuldigingen van immoraliteit werden 
geuit tegen Hutchinson, Wheelwright, Crisp, Eaton, of andere hoofdpersonen in het 
twistgesprek. Het conflict was van theologische aard; de betreffende geschilpunten 
waren eerder theoretisch en theologisch, dan zedelijk van aard. 
 
Er zijn drie onderscheiden twistzaken, die in aanmerking moeten worden genomen. 
De eerste vond plaats in Nieuw Engeland, zeer kort na de oprichting van de 
Massachusetts kolonie (USA, nabij Boston;HK); de tweede ontstond spoedig na de 
eerste in Engeland, vooral in en rondom Londen; en de derde gebeurde ook in het 
gebied rondom Londen in de laatste jaren van de 17-de eeuw.  
 
We zullen ons eerst in chronologische volgorde richten op het Antinominiaanse 
conflict in Nieuw Engeland. In dit twistgesprek waren de centrale personen Mevr. 
Anne Hutchinson en Ds. John Wheelwright aan de ene kant, Gouverneur John 
Winthrop en de meerderheid van kerkelijke leiders van Nieuw England aan de 
andere kant, en een nogal ongemakkelijke positie in het midden innemend, ds. 
John Cotton, leraar in de gemeente van Boston en een van de beste theologische 
denkers, en mogelijkerwijs de beste prediker in Puriteins Nieuw Engeland. 
 
Het drama van Nieuw Engeland centreerde zich rond een van de meest 
opzienbarende vrouwen in de Amerikaanse geschiedenis – Anne Hutchinson, in de 
woorden van gouverneur Winthrop ‘een vrouw van helder verstand en vrijmoedige 
geest’. Geboren in 1591 was deze dame een “dochter uit de pastorie’, of liever 
predikantsplaats, waar haar vader, Francis Marbury, een Anglicaanse predikant in 
Alford, Lincolnshire was geweest. Deze herder, een man van hoge idealen en 
degelijke principes werd verwijderd door een bureaucratisch en autoritair kerkgezag 
vanwege het bekritiseren van de onbekwaamheid van vele predikers in zijn dagen, 
die in feite zelden preekten. Hij verbleef 15 jaar lang, zonder baan om in 
levensonderhoud te voorzien, in Alford, en het was gedurende deze periode dat 
Anne, die met eerbied tegen haar vader opzag, opgroeide, als tweede van de 13 
kinderen. Het is niet zo verwonderlijk om hier de wortels van haar latere 
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen te zien en een gebrek aan respect voor 
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predikanten, wat ontstond in deze omgeving van onveiligheid en frustratie. In 1605 
verhuisde de familie naar Londen, alwaar Francis Marbury in 1611 stierf. Het jaar 
daarop trouwde Anne een zachtmoedige, bescheiden, maar succesvolle koopman 
die William Hutchinson werd genoemd. Het paar vestigde zich in Alford, alwaar zij 
22 jaar bleven wonen. In deze periode, waarin 15 kinderen werden geboren, werd 
Anne bekend en bewonderd vanwege haar activiteiten van vriendschap aan 
anderen, zijnde speciaal bedreven in het vroedvrouwschap en 
kruidenbehandelingen. Geen spoor van excentriciteit is van haar opgetekend in 
deze gehele periode. Zij was bekend met het bestaan van de Familists en vele 
andere sekten, die levendig bloeiden op de Isle van Ely, specifiek van de onbekende 
vrouwelijke prediker, die zij later beschreef als “een vrouw, een uit duizend, 
nauwelijks iemand te vinden zoals zij”. Maar zijn betoonde geen genegenheid tot 
het aansluiten bij dergelijke groeperingen. 
 
Haar theologische visie werd gestimuleerd door John Cotton, toen hij naar Boston, 
Lincolnshire, verhuisde, 24 mijlen ten zuiden van Alford. Cotton is beschreven 
geworden als “een Puritein van de Puriteinen”(E. Battis, Saints and Sectaries, 28). 
Hij was in 1609 bekeerd geworden door de prediking van Richard Sibbes en volgde 
de theologische en temperamentvolle gesteldheid van Sibbes in zijn gehele leven 
na. Dat wil zeggen, dat hij de traditie van Calvijn volgde, veelmeer dan de 
scholastische traditie van Ames en de meerderheid van de puriteinen. Sibbes haalt 
Calvijn aan meer dan enig andere Puritein en vermijdt the uitwassen van logische 
dialectiek en zedelijk morele prediking , zoals die wordt gevonden bij de meeste 
van zijn tijdgenoten. Dit geldt ook voor Cotton, die zelfs nog nadrukkelijker het idee 
van “voorbereidende droefheid” verwierp. Genade, zo hield hij met klem vol, werd 
door God onmiddellijk beloofd, afgezien van enig menselijke voorbereidingen. 
Goede werken zijn geen kenmerk van rechtvaardiging, verzekering van de zaligheid 
wordt afgeleid daarentegen van de “getuigenis van de Geest zelf”. 
 
Cotton’s duidelijke nadruk op goddelijke genade, gesteund door zijn vriendelijk en 
nederige aard maakte een diepe indruk op Anne Hutchinson en de mensen van 
Boston en de omliggende regio. In de geest van Calvijn, maakte Cotton geleidelijk 
en rustig een einde aan kerkelijke vormen en ceremonies, zonder hier een groot 
publiek probleem van te maken van deze dingen. Hij was in staat om zijn bediening 
in Boston (Engeland=HK) bijna 20 jaar voort te zetten, totdat in 1632 de lange arm 
van aartsbisschop Laud zelf Cotton bereikte en hij zelfs het zwijgen werd opgelegd. 
Het jaar eropvolgend emigreerde hij naar Massachusetts (USA), waar een recente 
vooruitgegane groep, was heengegaan, waaronder velen van Cotton’s vorige 
gemeente. 
 
Een jaar later, in 1634, emigreerden ook de Hutchinsons naar Massachusetts. Later 
claimde Anne dit besluit genomen te hebben vanwege een openbaring van God. Zij 
gingen rechtstreeks naar Boston, waar Cotton onlangs als leraar was bevestigd in 
de gemeente. Boston was in deze tijd ongeveer 4 of 5 jaar oud en had ongeveer 
2000 inwoners. De herder van de kerk in Boston – de grootste kerk in New 
Engeland – was John Wilson, volgens iedereen een man met nogal middelmatige 
vaardigheden, maar orthodox. Reeds was Cotton meer gezien bij de mensen uit 
Boston dan Wilson, en verdiende dit ook. Sinds de aankomst van Cotton was de 
aantal kerkleden, dat tot dan toe voor een tijd hetzelfde was gebleven, 
omhooggeschoten, daar veel mensen werden bekeerd en het kerkelijk leven in 
ieder opzicht was verbeterd. Klaarblijkelijk had Wilson zolang de wet gepredikt dat 
er een rijpe oogst voor Cotton was binnen te halen met zijn boodschap van 
souvereine genade nu. Toen de Hutchinsons aankwamen was Wilson juist 
vertrokken voor een bezoek van een jaar aan Oud Engeland. Dus voor deze 
tussenperiode genoot Mevr. Hutchinson de prediking van haar geliefde leraar met 
geen spoor van een andere benadrukking van de kansel. 
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In deze stilte voor de storm maakte Anne zich bemind bij de gehele bevolking door 
haar werken van barmhartigheid. Haar verpleegvaardigheden verwierven haar een 
spoedige ingang tot veel huizen, en wanneer zij veel mensen vond die leden onder 
een overdosis van “werken-prediking”, of een gebrek aan verzekering, stond zij 
klaar en in staat om hun twijfels en verwarring te lenigen; velen werden door haar 
tot kennis van zaligmakend geloof gebracht. Dit verdiende oprechte dankbaarheid 
en bewondering van Cotton en de kerkleiders. 
 
De eigenlijke aanleiding voor de storm, die losbrak in 1636 in Boston, was het 
uitoefenen van een vertrouwde gewoonte door mevr. Hutchinson. Dit was een 
informele bijeenkomst na de Zondag of Donderdag diensten om de preek te 
bespreken. Een stijgend aantal vrouwen (soms tot 80 toe) trokken naar het huis 
van de Hutchinsons voor deze bijeenkomsten – aangetrokken door haar 
magnetische persoonlijkheid, haar blijkbare theologische onderlegdheid, en haar 
verklaring van Christelijke vrijheid van wettische werken. Snel groeide haar invloed. 
Mensen kwamen tot verandering op haar bijeenkomsten. Een gemengde 
bijeenkomst van mannen en vrouwen begon naast de bijeenkomst voor vrouwen. 
 
Toen John Wilson terugkeerde om Boston weer te bedienen, was de andere 
benadrukking (invloed in de prediking;HK) onmiddellijk helder. Anne’s reactie 
hierop was om de wekelijkse besprekingen te gebruiken om Wilson’s “werken-
religie” te becommentariëren en te weerleggen, zoals zij het zag. Binnen twee jaar 
was de gehele kerk (inclusief Sir Henry Vane en andere invloedrijke personen) 
onder haar nadrukkelijke invloed, krachtig afgevend op de “wettische” prediking 
van Wilson, en de bediening van Cotton verheerlijkend. ‘Het was een wonder’, 
schreef gouverneur Winthrop, ‘tot welk een plotseling moment de gehele kerk 
(enige weinigen uitgezonderd) haar nieuwe bekeerden werden, en velen ook uit de 
kerk, en ook van andere kerken’. Cotton zag dit deze gehele tijd niet in en 
realiseerde niet hoe zijn eigen nadruk tot het uiterste werd overdreven door de 
“opinionists”, zoals zij werden genoemd. Hij gaf de beste verklaring over de 
gebeurtenissen en faalde nogal in te zien welk een gevaar er broeide op zijn eigen 
stoep. 
 
De crisis werd versneld door de aankomst in 1636, van ds. John Wheelwright. 
Wheelwright was een verre verwant van de Hutchinsons en een man met een 
krachtig temperament en theologische inzichten die nauw aansloten bij mevr. 
Hutchinson. Uitgenodigd om te preken in Boston, kondigde hij leerstellingen af, die 
duidelijk sympathie hadden voor de Hutchinson groep, die nu bijna geheel de 
controle over/in de kerk hadden. Vandaar dat er veel gesproken werd om hem als 
een tweede leraar voor de gemeente te beroepen. Nu Wilson en Winthrop zagen 
dat Wilson en zijn prediking zou gaan overheersen als dit zou gebeuren; spraken zij 
zich tegen dit voorstel uit en de zaak werd tijdelijk verdaagd. In dezelfde tijd dat 
Wilson het gevaar onderkende waar hij in was, begon predikanten vanuit andere 
delen van Nieuw Engeland wantrouwig te worden vanwege de winden van leer die 
uit de Boston gemeenschap bliezen en hun eigen kuddes beïnvloedden. Nieuws 
bereikte hun dat Anne Hutchinson – een vrouw, nota bene – alle predikanten in 
Nieuw Engeland had aangeklaagd met uitzondering van Cotton en Wheelwright, als 
liggende onder het verbond der werken; als zijnde wettisch en paaps (rooms); en 
waar het zegel van de Geest ontbrak. Ds. Thomas Weld klaagde dat ‘de gelovige 
dienaren van Christus.....mest in hun gezicht gesmeten kregen....’ C.F. Adams 
schrijft: “In het koude perspectief van de geschiedenis, moet het worden 
toegegeven dat dit meer was dan het zachtmoedigste van het menselijk vlees kon 
worden verwacht rustig te verdragen; maar de vroege kerkelijke leiders vielen niet 
op vanwege zachtmoedigheid...zij gorden zich sterk aan voor de strijd: en zich 
tegenover hun verzettend was enkel één vrouw; maar haar tong was als een 
zwaard, en zij had haar vrouw-zijn als een schild’(The Antinomian Controversy, 
406). 
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Ter herinnering moet worden gezegd, dat in 1636 Massachusetts werd bedreigd 
door Indianen, de Fransen en door de dreiging van Laud om zijn gezag uit te 
breiden door bisschoppen te benoemen over de kolonie. Eenheid was essentieel, en 
alles, wat tendeerde om de jonge, onvervaren kolonie te verdelen moest voor eens 
en altijd worden uitgedreven. Vane was zojuist gekozen als gouverneur in de plaats 
van Winthrop en was een actief bemoediger van de ‘opinionists’. Cotton deed niets. 
The predikanten moesten in actie komen. De eerste stap was om Cotton te 
bevragen en hem op de hoogte te stellen van de beschuldigingen, betreffende het 
leren en de activiteiten van Anne Hutchinson. Cotton was ten hoogste gealarmeerd 
te zien dat zijn prediking van genade werd overdreven tot een uiterste, dat de 
Christen werd gezegd vrij te zijn van enige wettige verplichtingen en geleid werd 
door de Geest apart van de wereld. Ongelukkigerwijs, konden de predikanten geen 
twee getuigen vinden, die precies konden getuigen wat Anne Hutchinson exact had 
gezegd, waardoor de predikanten Cotton enkel vroegen om tegen Antinomianisme 
te preken in Boston. Dit deed Cotton. Hij haastte zich ook naar mevr. Hutchinson 
om haar te ondervragen en haar op de hoogte te stellen van de beschuldigingen die 
tegen haar waren ingebracht. Deze ontkende zij botweg, bewerend dat zij alleen 
leerde, zoals hij leerde. Cotton kwam tot de voorlopige conclusie dat enige van haar 
volgelingen verantwoordelijk waren voor het overdrijven van zijn prediking over de 
rol van de wet en de Geest. In de kerk begon hij te preken over de 
noodzakelijkheid van heiligmaking in het leven van de gelovige. Beide Cotton en 
Hutchinson werden nu onzeker waar beide exact stonden in theologisch opzicht. 
Intussen ging Wilson door met het preken van heiligmaking als de basis van 
verzekering (geloofszekerheid;HK). De ‘opinionists’ verharden min of meer hun 
overtuigingen. 
 
De predikanten onderhandelden in Oktober, 1636, op de jaarlijkse synode, maar de 
resultaten waren niet beslissend. Op nadrukkelijk aandringen, werkten beiden 
Cotton en Wheelwright mee, dat goede werken verplicht waren voor de Christen, en 
kon worden gezien als een teken van rechtvaardiging in een ondergeschikte zin. Er 
was veel minder overeenstemming over de natuur van het inwonen van de Heilige 
Geest in de gelovige. Niemand, inclusief Cotton en Wheelwright stemden in met de 
opmerking van Vane en Hutchinson dat er een echte vereniging bestaat van de 
Geest van God en de geest van de gelovige, zelfs verzetten zich enige predikanten 
zich tegen de zinsnede “Persoon van de Heilige Geest’ omdat dit niet in de Schrift 
stond. 
 
De volgende zondag in Boston werd formeel voorgesteld dat Wheelwright zou 
worden beroepen als de tweede leraar naar de gemeente; echter, toen Winthrop 
opnieuw sterke tegenwerpingen maakte, stemde de meerderheid van de groep toe 
om de zaak te laten vallen. Een weg uit deze impasse was snel gevonden, toen een 
groep leden, die een lange afstand van Mt. Wollaston reisden, werden toegestaan 
om een hulpkerk in hun eigen plaats te bouwen. Wheelwright werd beroepen als 
leraar en diende daar zonder incidenten een jaar. Toen intussen Henry Vane 
dreigde ontslag te nemen, werd besloten om nieuwe verkiezingen te houden binnen 
een paar maanden. 
 
De predikanten besloten om het sluimerende twistgeschil nogmaals aan te pakken; 
een groep van ongeveer 6 mensen (“een half dozijn” in engels;HK) inclusief 
Thomas Weld en Hugh Peters riepen mevr. Hutchinson op om precies te verklaren 
wat de verschillen waren, in haar opinie, tussen Cotton en de rest van de 
predikanten van Nieuw Engeland. Zij legde uit dat terwijl Cotton en Wheelwright 
een verbond der genade predikten, de andere een verbond der werken predikten. 
Uitgenodigd om hier nader op door te gaan, legde zij uit dat “je niet meer kan 
preken dan je weet”; dwz.. Zij zelf leefden volgens een verbond van de wet. Zij 
waren, zo beweerde zij, gelijk de apostelen voor de opstanding, nog niet het zegel 
van de Geest hebbende, en niet in staat om een verbond van genade en vrijheid te 
prediken. De discussie kwam vast te zitten in een terminologische analyse van 
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“getuige van de Geest”, “volledige zekerheid”, ‘heiligmaking’, en het onderscheid 
tussen het “brede zegel” en het “kleine zegel”. Anne Hutchinson bewees zich als 
een vlugge en subtiele disputant, ofschoon zij echt geneigd was om haar punten te 
winnen door gebruik te maken van verwarrende en dubbelzinnige terminologie, 
welke zij zelf amper begreep. Het resultaat van deze ondervraging was dat het 
geschil onbeslist bleef. 
 
Onmiddellijk na dezen werd een vragenlijst met 16 punten aan Cotton gegeven 
door de andere predikanten, in een poging om te specificeren wat de wortel van het 
probleem nu echt was.  
 
Enige van deze vragen waren als volgt:  
V. Wat is het zegel van de Geest? Cotton verwierp het onderscheid tussen een 
“breed zegel” en “klein zegel”.  
 
V. Kan een mens troost halen uit het subjectieve werk van Christus in hem 
geschied? Cotton antwoordde dat een mens troost kan halen uit het objectieve 
werk van Christus; men kan worden bedrogen door subjectieve kennis, zo hield hij 
vol, en de Geest en het Woord moeten altijd verenigd worden.  
 
V. Nadat een mens intern getuigenis van de Geest heeft ontvangen, kan hij dan zijn 
geestelijke staat betwijfelen? Ja, antwoordde Cotton. V. Kan een mens verzekering 
hebben, terwijl hij in grote zonde is? Hierop antwoordde Cotton, ja, maar niet veel.  
 
V. Indien men zijn eigen zaligheid betwijfeld, kan men dan troost halen uit zijn 
werken van gerechtigheid? Nee, antwoordde Cotton; indien mijn persoon niet is 
geaccepteerd door God, dan zijn mijn werken het ook niet.  
 
V. Is de Christen meer actief na de wedergeboorte dan tevoren? Hier is een 
indicatie van de overheersende neiging tot voorbereidend werk (preparationisme). 
Cotton’s antwoord is kortaf: ja, natuurlijk, omdat vooraf aan de wedergeboorte de 
gelovige in het geheel niet actief is.  
 
V. Kan een Christen geestelijke zegeningen zoeken op basis van ontvangen 
genade? Hier is opnieuw een aanwijzing van een “wettische’ neiging tussen de 
predikanten. Cotton antwoordde slim dat het beter is om onze argumenten te 
baseren op de zwakheid van deze genade en onze gebreken, dan op de sterkte van 
onze genade! De centrale vraag voelde Cotton was vraag 13. In wezen was deze of 
wij onze rechtvaardigmaking kunnen bewijzen door onze heiligmaking, en indien we 
dit proberen aan te tonen, zijn wij dan onder het verbond der werken? Daarom 
wijdde hij een lange, uit zeven punten bestaande argumentatie aan deze vraag. 
Zijn zevende stelling in deze: ‘hoewel een ziel kennis kan verkrijgen van zijn staat 
uit de kentekenen van zijn heiligmaking, als hij echter zijn rechtvaardigmakend 
geloof bouwt op die kentekenen, gaat hij van de weg af naar het verbond der 
werken, hoewel hij mag zijn onder het verbond der genade; Want rechtvaardigend 
geloof kan niet veilig bouwen of rusten op enige grond, dan veilig alleen op Christus 
en zijn Gerechtigheid”. 
 
Dit gedetailleerd antwoord door Cotton was niet in staat om alle predikanten 
tevreden te stellen; zij schreven een reactie die voornamelijk bestond uit het 
herdefiniëren en herformuleren van wat zij zagen als de punten van verschil; hierop 
stuurde Cotton wederom een antwoord, daarin zijn standpunt opnieuw uitleggend. 
Weinig was er in feite in de praktijk volbracht door dit alles, en er werd besloten dat 
de volgende vergadering in Maart drie weken aan het ophelderen van dit dispuut 
zou wijden  
 
In de tussentijd predikte John Wilson scherp tot de gemeente in Boston vanwege 
hun Antinomianisme en werd voor zijn moeite hiervoor in het openbaar berispt in 
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de kerk; alleen Cotton verhinderde dat er een officiële stemming voor censuur op 
hem zou worden toegepast. Het eind van de predikatie in de probleem periode in 
Boston werd nu gebruikt om de leerstellingen aan te vallen, die van de preekstoel 
werden verkondigd. Anne Hutchinson stond op een geven moment tijdens een 
predikatie op en liep de kerk uit, gevolgd door de meeste van de vrouwen. 
Gedurende bijna een jaar waren er geen nieuwe leden aan de gemeente 
toegevoegd. De zaken begonnen uit de hand te lopen; en in het midden van deze 
explosieve situatie werd John Wheelwright uitgenodigd om te preken op de 
Vastendag in Januari in de kerk van Boston. 
 
Zoals te voorspellen was werd Wheelwright’s hoofd weer door zijn hart geregeerd. 
Hij beweerde vrijmoedig: “noch voor onze bekering, noch erna zijn we in staat om 
een handeling van ware, zaligmakende, geestelijke wijsheid te verrichten, maar wij 
moeten het verkrijgen van de Heere Jezus Christus, met Wie we tot één zijn 
gemaakt.....wij zijn niet in staat om enig werk van heiligmaking te doen, meer dan 
dat wij handelen door de Heere”. (Hall, The Antinomian Controversy, 160). Hij 
klaagde degenen aan, die “zien enig werk van heiliging in hun, als hongeren en 
dorsten en dergelijke’, noemde hen onbekeerde en wetticisten, etc. “De Heere 
Jezus”, zo zij hij, “zal onze heiliging zijn, en werkt heiligmaking in ons en voor 
ons....daarom behoren geen werken van heiligmaking te worden aangespoord door 
de knechten van God, alsof zij een macht hadden om deze te doen, het zal de ziel 
van een mens doden”(Hall, 162). Hij ging verder met te verklaren: “Broeders, 
degenen onder een verbond der werken, (hoe) heiliger zij zijn, des te groter 
vijanden zijn ze van Christus”(Hall, 164). Wat de vlammen deed oplaaien was dit 
argument, dat dezen, die onder het verbond der werken waren – dwz. de andere 
predikanten- vijanden waren van Christus, Filistijnen, Farizeeërs, etc, die moesten 
worden geweerd van de kerk van Boston. Door militaire terminologie te gebruiken, 
scheen hij aan te zetten tot een burgelijke opstand, ondanks het feit, dat hij met 
klem bleef volhouden dat “de wapens van onze strijd geestelijk waren”. Onlangs 
had nieuws de kolonie bereikt, van de Anabaptisten onder Jan van Leyden, die een 
slachting onder de gehele bevolking van Münster hadden aangericht, en de oproep 
van Wheelwright’s predikatie scheen onheilspellend volgens de koloniale leiders, in 
het bijzonder Winthrop. In Maart, 1637, werd Wheelwright onderzocht door de 
(rechts)college voor zijn predikatie van Januari en schuldig verklaard aan opruiïng 
en minachting. De kerk van Boston zond een smeekschrift tegen deze rechterlijke 
beslissing in, wat tevergeefs was. Het vonnis werd uitgesteld tot de zitting in Mei 
van de rechtbank, welke zou worden gehouden in Newtown, dat later werd 
herbenoemd in Cambridge, waar Thomas Shepard predikant was. 
 
De Mei-rechtbank ging ten eerste verder met de verkiezing van gouverneurs en 
magistraten. Deze keer werd Winthrop herkozen in de plaats van Vane, met Dudley 
als plaatsvervanger; er was nu een grote anti-Hutchinsoniaanse meerderheid in de 
rechtbank. Shephard en Cotton drongen aan op verzoening. Zelfs op dit tijdstip kon 
Winthrop getuigen dat “weinigen konden zien wat nu het verschil was”. 
Wheelwright werd ernstig verzocht zijn verklaringen in te trekken, maar weigerde. 
Opnieuw werd zijn vonnis uitgesteld, deze keer tot Augustus. Een wet werd 
aangenomen, die nieuwe aankomenden voor vestiging op dezelfde plaats (in de 
kolonie) voor meer dan drie weken, verhinderde zonder toestemming van de 
rechtbank; dit om te voorkomen dat een groep van verwachte antinomiaanse 
versterkingen in Boston arriveerde. 
 
De “oorlog” met de Indianen – of liever uitroeing van de Pequot stam door de 
kolonisten vond tijdens de zomermaanden plaats. De mensen van Boston 
weigerden om hun aandeel van mannen, die op moesten komen te sturen, maar 
toonden zich gewillig om Wilson als veldprediker naar het leger te sturen. In 
Augustus was de strijd echter over, en keerden de mannen naar huis met hun 
Indiaanse oorlogsbuit (scalps en skins) en vrouwen en kinderen werden verkocht 
als slaven. Tezelfdertijd verloren de “opinionisten” hun meest machtige 
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bondgenoot, toen Sir Henry Vane naar Engeland zeilde, die genoeg had van de 
gehele koloniepraktijk. 
 
De ‘Augustus-rechtbank’ kwam bijeen en de eerste fase van de ontknoping begon. 
Allereerst werden de punten van verschil tussen Cotton en de anderen niet officieel 
en uitvoerig besproken en teruggebracht tot vijf. Toen opende de rechtbank 
officieel en vervolgde om een gehele waslijst van 82 “meningen, enige 
godslasterlijk, andere onjuist en allen gevaarlijk” te veroordelen. De discussie 
duurde een week en was een nogal ongeorganiseerde zaak. Cotton was verontrust 
om te ontdekken dat enigen van zijn gemeenteleden uit Boston diverse onjuiste 
inzichten verdedigden. In de volgende veertien dagen zochten de predikanten 
overeenstemming met Cotton en Wheelwright. Nu onderhand was het 
meningsverschil teruggebracht tot drie fundamentele problemen. (1) De eerste 
betrof ‘voorbereidende werkingen’ (preparationism): zijn de beloften der genade 
afhankelijk van voorafgaande kwalificaties in een persoon? Cotton bleef op zijn 
standpunt staan, ondanks de overweldigende overeenstemming ten gunste van 
voorbereidende werkingen. (2) Het tweede kwam dichterbij het hart van de 
Antinomianistische begrip: is heiligmaking een bewijs van rechtvaardigmaking? Dit 
verwierp Cotton ook, opnieuw Calvijn volgend, uiteenzettend op een zeker punt: 
“Calvijn is zo helder, dat mijn hartenwens tot God is hoe wij allen mochten 
zijn”(Hall, 188). (3) De derde vraag was of geloof een ‘actieve 
instrumentele(behulpzame) oorzaak is van rechtvaardigmaking? Hier is Cotton 
minder bevredigend, handhavend dat in zekere zin rechtvaardigmaking het geloof 
voorafgaat; wij hebben, zo geloofde hij, eerst een passief (toegerekend) geloof, 
dan wordt de rechtvaardigmaking van Christus aan ons toegeschreven, dan komt 
het handelen van het geloof. Wat het probleem scheen te zijn is de prioriteit van 
wedergeboorte over geloof, maar de taal is voor tweeërlei uitleg vatbaar, op z’n 
zachtst gezegd. 
 
Overeenstemming was uiteindelijk bereikt doordat de meerderheid hun nadruk van 
voorbereidende werkingen verliet en Cotton enige van zijn uitdrukkingen 
herformuleerde. Werken van heiligmaking, zo werd overeengekomen, waren “co-
existent”(gelijktijdig aanwezig) met de getuigenis van de Geest, maar niet altijd 
“co-apparent”(gelijktijdig duidelijk). Deze overeenstemming isoleerde nu 
Wheelwright van de andere kerkelijke leiders, en hij werd overgedragen aan de 
burgerlijk autoriteiten om te worden gevonnist. 
 
In November werd Wheelwright opgeroepen voor gerechtelijk onderzoek, zijn 
burgerrechten vervallen verklaard en verbannen. Diverse andere inwoners van 
Boston, die het verzoekschrift hadden getekend, ter ondersteuning van 
Wheelwright werden ook van hun burgerrechten ontheven en verbannen. Het 
podium was nu ingericht voor de finale confrontatie (climax) tussen de ongeveer 
100 kerkelijke leiders en de magistraten van Nieuw Engeland en, zoals Winthrop 
haar beschreef, “de verwekster en voedster van al deze kwalen”. 
 
De beschuldigingen bij dit gerechtelijk onderzoek waren tweeledig en nogal vaag: 
omverwerpen van de vrede door haar bijeenkomsten en belasteren van de 
predikanten. Anne Hutchinson was nu midden veertig en opnieuw zwanger; zij was 
ook zonder enige juridische raadgever. Een kort uittreksel van het gerechtelijk 
onderzoek geeft de sfeer weer van de handelingen: Gouverneur Winthrop heeft 
haar zojuist beschuldigd van het houden van vergaderingen waarin mannen 
aanwezig waren. 
 
Mevr. H. Er was nooit enig man bij ons. 
Gov. Goed, erken dat er geen man was in uw vergadering en dat u dit betreurt, er 
is geen rechtvaardiging voor uw handelen, en met welke recht zet u een dergelijke 
weg door? 
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Mevr. H. Ik begrijp dat er een duidelijke regel ligt in Titus, dat de oudere vrouwen 
de jongere moeten onderwijzen en dan moet ik een tijd hebben, waarin ik dit moet 
doen. 
Gov. Dit alles sta ik u toe, ik verleen u een tijd daarvoor, maar wat drijft u ertoe 
dat u mevr. Hutchinson vanwege hun bevragingen een gezelschap moet 
samenroepen om door u onderwezen te worden? 
Mevr. H. Mag ik u vragen dit te beantwoorden en mij een reden te geven, want dan 
zal ik gewillig mij onderwerpen aan elke waarheid. Indien iemand tot mijn huis 
komt om te worden onderwezen in de wegen van God, wat reden heb ik om hun 
weg te sturen? 
Gov. Maar veronderstel dat een honderd mensen bij u komen om door u 
onderwezen te worden, zult u zich dan onthouden om hen te onderrichten? 
Mevr. H. Zo ver als ik mij kan voorstellen, zal ik mij aan de regels gehoorzamen. 
Gov. Zeer goed en doet u hier niet hetzelfde? 
Mevr. H. Nee Sir, want mijn basis is dat zij mannen zijn. 
Gov. Mannen en vrouwen zijn in deze allen eender, maar veronderstel dat een man 
zou komen en zeggen...Ik smeek u onderwijs me een weinig, behoort u dan deze 
man niet te onderwijzen? 
Mevr. H. Ik denk het wel – Denkt u dat het niet wettig is voor mij om vrouwen te 
leren en waarom vraagt u mij het gerechtshof te leren? 
Gov. We vragen u niet het gerechtshof te leren, maar om uzelf open te leggen. 
Mevr. H. Ik wens dat u me dan een regel zou vaststellen, waardoor ik hen mag 
wegzenden die bij me komen en heb dan vrede door dit te doen. 
Gov. U moet uw zelf u lijn trekken in het ontvangen van hen. 
Mevr. H. Dat heb ik gedaan. 
Gov. Ik ontken dit, omdat ik meer argumenten opgebracht heb dan u.  
 
Zoals u kunt zien ging zeer snel de discussie nergens meer over. In feite was Anne 
Hutchinson op het punt om te worden vrijgesproken, toen zij plotseling haar eigen 
zaak vernietigde door vrijwillig getuigenis af te leggen hoe God haar diverse zaken, 
inclusief de rechtmatigheid van haar positie had geopenbaard. Zij getuigde dat God 
tegen haar had gesproken, haar zeggende dat de meeste predikanten onder de wet 
waren, dat zij naar Nieuw Engeland had moeten gaan, dat zij zou worden vervolgt 
daar, maar dat God haar zou verlossen en degenen zou vernietigen die haar 
verdrukten. Dit zelfde idee van bijzondere openbaringen, na het nieuws van de 
massaslachting bij Münster en andere gebeurtenissen op het vaste land, waarvan 
gezegd werd te zijn aangezet door bijzondere openbaringen, was genoeg voor de 
rechtbank om haar veroordeling te verzekeren. Cotton probeerde haar woorden op 
de gunstigste manier uit te leggen, door te opperen dat ‘de Geest door het woord 
gesproken had’, maar of zij zag haar gevaar niet, of bekommerde zich er niet om. 
Zij ging verder en bracht haarzelf daarmee verder in staat van beschuldiging. Het 
gerechtshof vonniste. Allen op drie na, stemden voor haar verbanning. 
 
Maar het verhaal over Anne Hutchinson was nog niet helemaal klaar. Zij werd 
vastgehouden tot de lente in Roxbury in het huis van Josef Weld. In Maart werd zij 
naar Boston gebracht voor een kerkelijke rechtspraak. Het aantal van haar 
volgelingen was intussen afgenomen; steeds meer realiseerden de mensen het 
verschil tussen de inzichten van Cotton en degene van “die Amerikaanse Izebel”, 
zoals sommigen naar haar verwezen. 
 
Tien uur lang onderging zij een kruisverhoor, soms een gewilligheid aan de dag 
leggend om te belijden dat ze fout was geweest, maar bij andere zaken toonde ze 
zich koppig. Om 8 uur ’s avonds waren slechts 4 van de 29 artikelen bediscussieerd 
in een volgepakte kerk. Belangstellend naar Anne die bij tijden beleedt “ik erken 
dat mijn uitdrukking ironisch is, maar mijn uitspraak(oordeel) was niet 
ironisch”(Battis, 239). Vol van frustratie werd de rechtszaak voor een week 
verdaagd. 
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In deze periode verbleef zij bij Cotton en Davenport, die haar uitvoerig raad gaven 
en met enig succes. Bij de volgende kerkelijke vergadering las zij een 
gedetailleerde belijdenis voor: “Ik belijdt dat ik het te snel en uit drift van het 
gemoed deed”.(Adams, 523). Zij vroeg de mensen voor haar te bidden. Maar 
Wilson, Dudley, Peters en enige anderen ware niet zo gemakkelijk tevreden; zij 
beschuldigden haar Shephard in de vorige vergadering te hebben aangevallen. 
Toen zij dit ontkende, werd zij beschuldigd van dat zij loog in een openbare 
vergadering en drongen aan op een meer completere herroeping. Een schrijver 
omschrijft de situatie op dit punt als gelijkend op een meute jachthonden die een 
vos najagen, en het had dan ook een akelig einde. Dudley concludeerde: “Haar 
berouw staat op papier......maar voorzeker haar berouw is niet in haar 
gezichtsuitdrukking. Niemand kan het daar zien, denk ik”(Adams, 528). Uiteindelijk 
werd excommunicatie (verbanning) uitgesproken door John Wilson. Na vier jaar in 
ballingschap te leven, werden zij en haar familie afgeslacht door Indianen. Dit werd 
toentertijd gezien als een goddelijke bevestiging van haar schuld. 
 
Aan het einde van dit drama is het niet makkelijk om zich te herinneren dat het 
probleem, althans theoretisch, in feite de rol van de wet in het leven van de 
Christen was. Zoals Coddington, een van de ouderlingen van Boston later beleed- 
“wij waren driftig, en zeer geërgerd, en waren allemaal te berispen. In ons streven, 
waren we vergeten dat we broeders waren”(Battis, 228). Aanvankelijk reageerden 
Anne Hutchinson en John Wheelwright te heftig tegen het benadrukken van de wet, 
wat voorbereidend werk (preparationisme) opleverde voor ongelovigen, en een 
moralistische, wettelijke gehoorzaamheid voor Christenen. Hun fout lag in het bijna 
totaal verwerpen van de wet. Dit was mogelijk vanwege het inzicht dat de ziel bij 
de bekering werd verenigd in een wezenlijk metafysisch gevoel met de Heilige 
Geest, zodat de Christen erna werd geregeerd door de Geest. Ethisch werd de 
gelovige als passief beschouwd: “Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in 
mij” was mevr. Hutchinson’s motto en zij verstond deze tekst nogal letterlijk. Bij 
deze constructie, werd elke ethische vermaning tot gelovigen gezien om louter 
menselijke werken te bemoedigen op een manier, die de werking van Christus in en 
aangaande de gelovige verdrong. Dit was net zo’n logisch manier van redeneren als 
de zedelijke manier. Alleen Cotton, naar het schijnt, was in staat om boven de 
wetten van Aristoteles uit te stijgen en de bijbelse spanning van vrijheid tot aan 
gehoorzaamheid te handhaven, zoals Calvijn en de andere Reformatoren die 
hadden verklaard. 
 
* * * 
 
Ons nu richtend naar het eerste Engelse antinomiaanse conflict, kunnen we dit 
geschil niet bespreken in biografische of historische termen; de twee 
hoofdpersonen waren in feite dood voordat het conflict begon! We moeten deze 
zaak op een logische manier beschouwen, het antinomiaanse inzicht onderzoeken 
vanuit enige aspecten van de soteriologie (leer omtrent Christus als Zaligmaker), 
want in feite beiden Crisp en Eaton beweerden met klem dat in zeker zin de 
zedelijke wet verplichtend is voor Christenen; het is alleen in een beperkte zin, dat 
zij als complete antinomianen beschreven kunnen worden en we moeten bezien 
waarom dit zo is. 
 
Antinomiaanse tendensen broeiden in Engeland rond de jaren 1630, en de laatste 
verhandeling over dit onderwerp werd gepubliceerd in 1655, echter het dispuut 
domineerde in hoofdzaak de jaren rond 1640. Het begon, zoals gezegd, met Tobias 
Crisp en John Eaton. Crisp was geboren in 1600 en stierf in 1642. Hij was rector 
aan Brinksworth, Wiltshire, tot een aantal maanden voor zijn dood; in deze 
maanden preekte hij in Londen, duizenden naar zijn diensten trekkend, wanneer hij 
ook preekte. Eaton was geboren in 1575 en stief in 1641; hij diende als predikant 
in Wickham-Market in Suffolk. Het volgende jaar drukte een uitgever met de naam 
van Robert Lancaster, die sympatiseerde met hun inzichten, A honeycombe of Free 
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Justification (Een honingraat van vrije rechtvaardiging). door Eaton, en de 
verzamelde preken van Crisp. Deze boeken begonnen de twist. Zij werden 
gesteund door het schrijven van Wm. Dell, John Saltmarsch, Robert Towne, Henry 
Denne en anderen. Tegen hun verschenen werken van Thomas Gataker, Thomas 
Edwards, Samuel Rutherford, Anthony Burgess, John Sedgwick en anderen. 
We moeten nu kijken naar enige van de antinomiaanse inzichten, gerelateerd aan 
soteriologie. En de antwoorden van de orthodoxe groep. 
 
(1) Rechtvaardigmaking. Crisp hield vast aan een drie-delige rechtvaardigmaking: 
(a). Eeuwig, (b) Feitelijk, (c) Daadwerkelijk. Hij onderwees dat de gelovige reeds 
gerechtvaardigd was door God van eeuwigheid. Het ‘bewijs’ hiervan was de 
opstanding van Christus, welke is de “virtuele (mogelijkheidgevende) 
rechtvaardigmaking; uiteindelijk, wanneer de gelovige op een zeker tijdstip zijn 
geloof stelt op de Verlosser, is hij ‘daadwerkelijk’ gerechtvaardigd, een interne 
verzekering van een voldongen feit. Crisp was natuurlijk niet de enige om dit te 
beweren; vele orthodoxe mannen deelden deze mening welke gebaseerd was op de 
logische methode van Ramus. Chauncey, die later in het dispuut op de voorgrond 
trad, had Ames bestudeerd, een beroemde volgeling van Ramus, op Harvard en 
kwam tot dezelfde gevolgtrekkingen. Namens de orthodoxen, antwoordden Samuel 
Rutherford en Benjamin Woodbridge; krachtig de idee van de rechtvaardigmaking 
van eeuwigheid weerleggend. De Westminister godgeleerden bespraken deze 
leerstelling in 1643 en verwierpen haar; hun positie is deze: ‘God bepaalde van 
eeuwigheid om de uitverkorenen te rechtvaardigen; en Christus stierf in de volheid 
des tijds voor hun zonden, en stond op voor hun rechtvaardigmaking: 
desalniettemin zijn zij niet gerechtvaardigd, totdat de Heilige Geest op de gepaste 
tijd daadwerkelijk Christus aan hun toepast.”(West. Conf., IX, 4). Thomas Watson 
schrijft in gelijke strekking: “Zijn wij gerechtvaardigd van eeuwigheid? Nee: want, 
(1) Van nature zijn we onder een oordeel van vervloeking....(2) De Schrift beperkt 
rechtvaardigmaking tot degenen die geloven en berouw hebben....De Antinomianen 
zijn onjuist van mening, dat we zijn gerechtvaardigd van eeuwigheid’(Body of 
Divinity, 228). Flavel, gelijkerwijs, verwoordt eeuwige rechtvaardigmaking als 
“irrationeel”, “onschriftuurlijk” en “schadelijk” ( A brief account of the Rise...., 559). 
(2) De Verzoening. Dit is het centrale probleem in de soteriologie met Crisp – de 
betekenis van de toerekening van zonden aan Christus en Zijn gerechtigheid aan de 
gelovige. Crisp baseert zijn onderwijs op hoofdzakelijk twee passages – Jesaja 53:6 
en 2 Cor. 5:21; 14 van de 52 gepubliceerde preken aan Jesaja 53:6 wijdend, “De 
Heere heeft alle ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd”(engelse 
vertaling;HK). Hier zijn enkele uiteenzettingen, die Crisp maakt in loop van deze 
verklaringen: ‘God legde niet alleen de schuld der zonde op Christus... maar legde 
ook de ongerechtigheid zelf op Hem’ (Werken, I, Predikatie XVII, 267). “Er was 
geen overtreder in de wereld gelijk Christus was’(ibid., 271) Was u, zo vraagt hij, 
‘....en moordenaar, een overspelige, een dief, een leugenaar, een dronkaard? 
....indien gij deel hebt aan de Heere Christus, al deze overtredingen of uzelf worden 
daadwerkelijk van Hem en houden op van u te zijn; en gij houdt op een overtreder 
te zijn van die tijd af, dat ze op Hem werden gelegd, tot het laatste uur van uw 
leven......Let wel, Christus Zelf is niet zó volkomen rechtvaardig of wij zijn even 
rechtvaardig als Hij is, noch zijn wij zo volkomen zondig, of Christus werd zonde 
gemaakt zijnde, werd even volkomen zondig als wij”(ibid., 273). Zonde en schuld, 
zei Crisp, ‘zijn echter twee woorden, die dezelfde zaak uitdrukken’(ibid., 275). God 
‘maakt Christus net zo’n zondaar als het schepsel zelf was’ (Predikatie XXI,, 325). 
Crisp’s motivatie was om de werkelijkheid van Christus’ wordende zondig gemaakt, 
en de gelovige wordende rechtvaardig gemaakt te benadrukken; hij geloofde dat 
‘toerekenen’ een verzinsel was, een vorm van voorwenden (een soort 
inbeelding;HK); het ‘....... schijnt een veronderstelling of samenspanning te kennen 
te geven’, zo verklaarde hij. Dus ging hij tot het extreme om het toerekenen van de 
zonde aan Christus voor te stellen als de transfusie van zonde in Christus, oftewel 
Christus getransformeerd in zonde; de gelovige was omgevormd in 
rechtvaardigheid, want gerechtigheid was ingegoten (infuus) in de Christen. 



Het geheimenis van Christus geopenbaard – George E. (Jed) Smock 
 

Eindnoten: Antinomianisme Blz. 144 

                                                                                                                
Christus wordt ons “tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing 
gemaakt – geheel en onmiddellijk, bij de bekering”. Eaton, eveneens, maakte 
bezwaar tegen louter ‘toegerekende’ gerechtigheid. God maakt ‘ons waarlijk en in 
echte waarachtigheid eerlijk en rechtvaardig’. (De Honingraat, 22) Romeinen 5:9 
verklarend, schrijft Eaton ‘.... dus bij de gehoorzaamheid van Een zullen, velen, 
wat? Worden rechtvaardig gerekend? Nee, maar worden rechtvaardig 
gemaakt.....gelijk de eerste Adam allen besmette die uit hem komen met dit 
oorspronkelijke kwaad.....zo bekleed de tweede Adam ons waarlijk met Zijn eigen 
gerechtigheid, allen die tot Hem komen’(ibid., 293), deze ‘Zijn gerechtigheid aan 
ons mededelend’ (ibid., 295) is, zo voegt hij eraan toe, ‘verborgen boven verstand 
en gevoelen’ (ibid., 293). 
 
Crisp en Eation werden ongenadig aangevallen door hun uitleg dat de Verlosser zou 
zijn getransformeerd in een klomp van zonde. Rutherford was hier prominent 
aanwezig, Crisp een ‘libertijn’ (vrijzinnige geest;HK) noemend, en anderen zoals 
Burgess en the heftige Thomas Edwards ingesloten. Maar zij schijnen niet 
zorgvuldig genoeg te hebben onderzocht was Crisp daadwerkelijk bedoelde. In 
toevoeging op de bovengenoemde opmerkingen, zei Crisp ook bijv. “Geliefden, 
begrijp me niet verkeerd, Ik zeg niet dat Christus ooit was, of ooit de actor of 
begaander van overtredingen zou zijn, want Hij beging er nooit één; maar de Heere 
legde ongerechtigheid op Hem; en deze handeling van het leggen door God op 
Hem, maakt Hem zo werkelijk een overtreder, als wanneer Hij Zelf het 
daadwerkelijk begaan zou hebben’(Predikatie XVII, 269). Zowel verklarend dat 
‘geen overtreder in de wereld er een was gelijk Christus’(ibid., 270), zo voegt hij 
eraan toe “maar nog altijd was hij een overtreder, daar onze overtredingen op Hem 
gelegd waren, niet dat hij de auteur van enige was”(ibid., 271). Het schijnt het 
geval te zijn dat Crisp eenvoudigweg verward en dubbelzinnig was, eerder dan 
ketters; hij vergat hoe onverstandig en gevaarlijk sommige van zijn uitdrukkingen 
waren, en het was enkel deze uitdrukkingen die zijn tegenstanders opmerkten. 
 
(3) Vereniging met Christus. Het Antinomiaanse concept van heiligmaking wordt 
verbonden aan een bijzonder standpunt van de vereniging met Christus. Hier 
ontkennen enige Antinomianen welhaast hun mensdom. F. Rous, bijvoorbeeld, 
schrijft: “Ik ben een geest, evenwel een lage, en God is een Geest, zelfs de hoogste 
en God is de bron van deze geest’ (Mystical marriage; Geestelijk Bruiloft, 2). Wm. 
Dell beweert ‘U mag zowel tot het brengen van de Engelen des hemels onder een 
uiterlijke em seculiere macht overgaan, als de gelovigen, die geboren zijn in de 
geest, meer geestelijk zijn dan zij’(Right Reformation, 120; Ware Reformatie); 
opnieuw, zegt hij, “zo lang als Gods natuur in ons woont, zal het steeds onze 
natuur hervormen tot Zichzelf, totdat we altezamen hetzelfde zijn’(ibid., 9) Hij 
beweert ook dat wij moeten ‘worden verenigd met Christus in één persoon, ja, en 
onze persoon in de Zijne verliezen’(The Crucified and Quickened Christian, 342; De 
gekruisigde en levendgemaakte Christen). De aard van de gelovige is dan in ware 
vereniging met de goddelijke natuur en de ‘stoffelijke’ mens bestaat nauwelijks. N. 
Cowling vraagt ‘Kan het worden voorgesteld dat waar de zuivere God woont en één 
gemaakt wordt met het schepsel; kan daar enige gebrek of onreinheid bestaan? Zal 
het hoofd schoon zijn en het lichaam verontreinigd” (The Saints perfect in this life, 
6; De Heiligen volmaakt in dit leven). Uiteindelijk verklaarde Eaton bij de 
vereniging met Christus, dat het ‘niet is een zaak in louter verbeelding.......maar 
het is een ware, werkelijke en gegronde Vereniging’ (De honingraat, 429). 
Opnieuw, “De Vereniging van ons met Christus en van Christus met ons, is 
essentieel en gegrond, waar en werkelijk......gegrond.....omdat de wezens zelf van 
het vlees van Christus en van ons vlees, beiden van de persoon van Christus en 
van onze personen worden tezamen verenigd.....”(ibid., 430). Dergelijke 
uitdrukkingen zoals deze konden gehaald zijn uit de geschriften van de vroege 
Gnostici.(4) Wet en Evangelie Ook van belang voor de Antinominiaanse leer van de 
heiligmaking is de relatie van wet en evangelie. Crisp protesteerde tegen de 
onhandige toepassing van wetmatige voorschriften tot ongelovigen en gelovigen, 
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aan de zijde van van velen van zijn tijdgenoten (Predikatie XIII, 201). Brook schrijft 
van hem dat Crisp voor een tijd een Arminiaan is geweest, toen ‘Zijn ideeën van de 
genade van Christus buitengewoon laag waren en hij gevoelens in zich had 
opgenomen, die in hem een wettische en eigengerechtigde geest veroorzaakten. 
Geschokt van zichzelf bij het opnieuw verzamelen van zijn vroegere standpunten en 
leiding schijnt hij zich te hebben verbeeld dat hij nooit ver genoeg van hen afstand 
kon nemen; en dat hij nooit hoog genoeg van de genade en liefde van de Verlosser, 
noch in te vernederende termen van wetticisme en eigengerechtigheid kon 
spreken’(Lives of the Puritans, II, 473) Hij ging over de wet te kleineren in toto 
(geheel) toen hij een algemeen verbreid standpunt deelde dat de Mozaïsche wet 
alleen een verbond der wet was en het nieuwe verbond alleen een verbond der 
genade. Eaton stemt in met deze misvatting en beweert “de Wet en het Evangelie 
zijn twee tegengestelde leerstukken”(De honingraat, 83). Volgens sommige 
Antinomianen is de uitwendige wet, de geschreven wet, in Christus afgeschaft en 
wordt de gelovige nu geleidt door de interne wet van de Heilige Geest. Wm. Dell 
stelt het als volgt: ‘de Wet der genade in ons, is oneindig krachtiger om ons van 
zonde te bewaren, dan de Wet van Mozes zonder ons....zo ook de heiligen, God 
woont in hun en zij in God, leven door deze middelen tot God: en God Zelf, Die in 
hun woont, is de nieuwe Wet volgens welke zij leven’(The Crucified and Quickened 
Christian, 318). De orthodoxe weerlegging van deze fundamentele misvatting was 
enigzins onvoldoende, daar menigeen het standpunt deelde dat het Mozaïsch 
verbond het verbond der ‘werken’ was of in zekere zin tegenover het nieuwe 
verbond der genade stond. Wellicht kwam het beste antwoord van Sedgwick’s 
“Antinomianisme Ontleed”, waarin de schrijver terecht volhoudt dat het Mozaïsch 
verbond een verbond der genade zowel als der wet was, en niet een heruitgave van 
het verbond der ‘werken’ (ibid., 14); ‘zij zijn zo ver van de echte tegenstelling’, zo 
schrijft hij van de Wet en het Evangelie, ‘dat zij een vriendelijke overeenstemming 
hebben op het punt van de plicht; zij zijn niet afbrekend noch de een de ander 
verslindend, maar staan aangenaam op één lijn’(ibid., 8). Sedgwick zet ook een 
viervoudige betekenis van de wet voor Christenen uiteen. Andere schrijvers 
waarschuwen tegen het subjectivisme van het geopenbaarde woord. 
 
(5) Heiligmaking Hier zijn we bij de hart van het probleem. Hoe schilderen de 
Antinomianen het Christelijke leven uit met deze standpunten over 
rechtvaardigmaking, verlossing, vereniging met Christus en de Wet / Evangelie 
antithesis? Hier is Crisp veel gematigder dan enkele van de anderen en opnieuw 
dubbelzinnig. We hebben gezien dat Crisp de gelovige ziet als volledig de 
gerechtigheid van Christus bezittend en in een substantieel besef dat beiden de 
schuld van de zonde en de verontreiniging der zonde van hem zijn verwijderd. 
Zoals H. Denne het verwoordt, “Wat het (Christus bloed=HK)) deed, deed het eens 
en wat het niet deed, zal het nooit doen’ (Antichrist ontmaskerd, 32) Omdat onze 
zonde op Christus werd gelegd, beargumenteerd Crisp, “dat het niet daar kan zijn 
en hier ook; het kan niet op Israel zijn en op Christus’(Predikatie XVII, 273). Onze 
zonden, daarom, bestaan niet echt: wanneer David zonde belijdt in Psalm 51, dan 
verklaart Crisp, “Ik moet u zeggen, alles wat hij daar spreekt, is van hemzelf, en 
alles wat hij van zichzelf zei, was niet waar’ (Predikatie IX, 298); dwz. indien David 
zich zondig voelde, was hij verkeerd: vertrouw nooit uw gevoelens. De 
gevolgtrekking hiervan is dat of wij hebben de volmaakte rechtvaardigheid van 
Christus, of onze eigen gebrekkige rechtvaardigheid: “Of u moet 
Christus’rechtvaardigheid afwijzen of u moet die van uzelf afwijzen’, zei hij 
(Predikatie VIII, 133); “al onze (eigen) gerechtigheid is slechts de vernieuwing van 
nieuwe overtredingen; “Want al onze gerechtigheden....zijn als (vuile vodden) en 
een wegwerpelijk kleed”(Jesaja 64:6).....Daar is niet een rechtvaardige handeling 
welke een mens verricht, maar hij gooit daarin opnieuw modder in het aangezicht 
van God. (Predikatie XX, 320). “Want de vrije man van Christus heeft deze vrijheid, 
dat Christus al Zijn werk doet voor hem zowel als in hem”(Predikatie VIII, 133). 
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Het zou helder schijnen dat Crisp tegen werken van rechtvaardigheid is; maar dat 
is niet zo: waar hij tegen is, is goede werken gedaan door de gelovige in zijn eigen 
kracht, omdat dit afbreuk doet van het werk van Christus in en voor hem. Hij 
vraagt: ‘Neemt dit niet weg elke wijze van gehoorzaamheid en elke manier van 
heiligheid? Ik antwoord....Het beneemt hem van deze doelen welke zij nastreven in 
hun gehoorzaamheid: namelijk; het doel waarvoor Christus’ gehoorzaamheid 
diende ....Onze voortdurende rechtvaardigheid.....maar dit neemt niet onze 
gehoorzaamheid weg, noch onze werken (diensten=engels), ten opzichte van deze 
doelen voor welke zulke nu vereist zijn van gelovigen...namelijk, ......eerlijk, 
oprecht, nauwkeurig en nauwgezet wandelen, naar het goede behagen van God’ 
(predikatie VIII, 134-5). Met andere woorden, Crisp is alleen tegen eigengereide 
motivatie en eigen gewerkte goede daden, niet tegen zedelijke 
verantwoordelijkheid persé; noch is hij tegen de wet persé: ‘Ik zeg niet dat de wet 
onvoorwaardelijk wordt afgeschaft, maar het wordt beëindigt ten opzichte van de 
vloek ervan, voor iedere persoon die vrij wordt in Christus’ (predikatie VIII, 291). 
Terwijl hij verder vaak laat blijken dat zonde onmogelijk wordt voor de Christen, 
houdt hij elders vol van de realiteit van actuele zonden: ‘Er wordt elke dag zonde 
bedreven in de gelovige; maar de deugd van Christus’ borgwerk neemt het weg zo 
spoedig als het ooit wordt begaan...’ (predikatie XVIII, 291). Opnieuw, verklaart 
hij: ‘Paulus zegt niet, dat de uitverkorene nooit zondigt; hij belijdt dat er zonde is, 
maar ....ofschoon zij zondigen, is er niets dat hun ten laste wordt gelegd’(predikatie 
VIII, 132). 
 
We kunnen alleen concluderen van dit alles dat Crisp inconsistent is en 
tegenstrijdig; aan de ene kant leert hij de vereniging van de Heilige Geest met de 
gelovige zodat Christus in en voor de Christen werkt op een bijna automatische 
wijze, en de gelovige passief is in het doen van goede werken, en weinig behoefte 
heeft aan een objectieve, geschreven wet om hem te begeleiden; aan de andere 
kant blijft hij bij een rechtvaardig leven en dienst tot God en mens en keurt 
wetteloosheid af. Hij kan daarom niet worden omschreven als een echte 
antinomiaan; maar in het leren van een “loslaten en God overlaten’ inzicht van 
heiligmaking, vertolkt hij zeker een Antinomiaanse neiging.  
 
Zijn collega’s gingen echter veel verder. J. Simpson beweert: ‘Er is geen wet 
tegenover de werken van een geestelijk mens......en daarvoor hebben zij geen 
zonde’ (The Perfection of Justification, 252; De volmaaktheid der 
rechtvaardigmaking). Eaton verklaart: ‘het bloed van Christus heeft in van Gods 
oogpunt schoon gemaakt van alle zonden, tegen ons verstand, inzicht, zin en 
gevoelen....(The Honeycombe, 293). Ons geweten van zonde is de stem van de wet 
die tegen ons spreekt; wij hebben dit te negeren en in plaats daarvan de stem van 
het evangelie te horen, wat ons vertelt tegenover bevindelijke kennis, dat wij 
volkomen rechtvaardig zijn. Hoe dan van vernedering te spreken? Eaton antwoordt 
dat vernedering de graduele vrijheid is van het besef en gevoelen van zonde alleen, 
want Christus heeft reeds de zonde gekastijd voor ons in de werkelijkheid. Hoe 
‘doen we onszelf dan reinigen en zuiveren? Ik antwoord dat we onszelf alleen 
verklarend reinigen, kastijden en zuiveren voor het oog van de mensen......in de 
weg van dankbaarheid, dat de Heilige Geest ons heeft bekleed met het 
bruiloftskleed van Christus’ gerechtigheid, gezuiverd, vernederd en gereinigd en 
volkomen al onze zonden vrijelijk heeft weggedaan uit Gods aangezicht’. (The 
Honeycombe, `64). Hij onderscheid twee soorten vernedering: (a) Evangelische 
vernedering is het getuigenis van de Geest ‘dat wij gereinigd zijn en door het bloed 
van Christus geen zonden hebben om te kastijden voor Gods aangezicht’ (ibid., 
169). (b) Wettische vernedering, welke hij veroordeelt: ‘maar de wettische 
vernedering, wensend om haar eigen geneesheer te zijn en strevend naar vrees 
voor bestraffing, hetzij tijdelijk, hetzij eeuwig, of met een geheime hoop verscholen 
in het hart om Gods gunst en goede wil te verkrijgen en behouden, door haar 
ijverige pogingen om de zonde te kruisigen en te kastijden van voor het aangezicht 
van God ...... dus beroofd Christus van de voorzegde heerlijkheid van Zijn bloed; 
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en bij al haar ijverig werken tegen de zonde, verwerft nooit de hulp van de Geest’ 
(ibid., 169-170). 
 
In dezelfde geest schrijvend, komt Wm. Dell dicht aan klinkklare ketterij: voor hem 
de kruising van Christus “was het opnemen van Zijn menselijke natuur in Zijn 
goddelijke natuur” (The Crucified and Quickened Christian, 320); “De goddelijke 
natuur van Christus was het constante kruis van Zijn menselijke natuur, en Zijn 
menselijke natuur was gekruisigd in Zijn goddelijke”(ibid., 320). Daarom, zo 
concludeert hij, “dus gelijkerwijs de ware en roemrijke kruisiging van al de 
gelovigen is door hetzelfde woord en geest van Christus, dat is, het Woord en Geest 
dat is de ware God, die in ons woont”(ibid., 322); “het dopen van de Geest”, zo 
voegt hij eraan toe, “is de dood van het vlees”(ibid., 324). Dell leert dus dat de 
gelovige in zijn menselijke natuur feitelijk een passieve toeschouwer is van het 
werk van Christus in hem; het is de Heilige Geest, niet de gelovige die zonde doodt. 
Ter conclusie mogen we zeggen dat de antinomiaan niet expliciet de wet van God 
uit het Christelijke leven uitsloot; sommigen, zoals Crisp, legden de nadruk op 
rechtvaardig gedrag bij gelovigen. Maar in feite, echter onbedoeld, ontkende de 
antinomiaan de relevantie van Gods wet; (1) Hij neigde zich in de richting, zoals 
Bavinck het stelt, “van het uitwissen van de onderscheiding van de verwerving en 
toepassing van het heil, en daarbij die twee gelijkstelt”(Gereformeerde Dogmatiek, 
III, 527); dwz. de rechtvaardigmaking, heiligmaking, berouw, vernedering en 
volharding van de gelovige werden allemaal aan hem gegeven in de 
wedergeboorte; de Christen is passief in gehoorzaamheid; de middelen van genade 
en gebed werden dus als bijna overbodig weergegeven. (2) de antinomiaan 
verstond de wet onder het nieuwe verbond als een subjectieve zaak; de Heilige 
Geest, niet het geschreven woord, is de enige voldoende Gids voor Christelijk 
gedrag. Het is onmogelijk te zeggen wat het effect de geschriften van Rutherford, 
Burgess, Edwards, Sedgwick, Geree en Gataker hadden op de antinomiaanse 
beweging, indien er enig was. In elk geval zakte de beweging al spoedig in elkaar. 
Crisp en Eaton hadden invloed gehad, hoewel niet vanwege hun geschriften, maar 
omdat zij succesvolle predikers waren en voor het gewone volk hun leer veel 
eenvoudiger toescheen en redelijk dan dat van de orthodoxen en ook hun 
ogenblikkelijk gelijkheid aanbood met de intellectuelen. (Antinomianisme was ook 
extreem populair bij de soldaten gedurende de burgeroorlog, wat een heleboel 
verklaard!) 
 
Veelal gingen de twistgeschillen over terminologie en de manier van zeggen 
inplaats van over echte wezenlijke zaken. Dit is W. Young’s oordeel ook: “De 
problemen zelf waren zeer complex en onduidelijk. Wanneer beschouwingen van 
onzuivere motieven en gevaarlijke gevolgen opzij worden gezet, herleidt dit de 
controverse grotendeels tot een wijze van woordelijke dubbelzinnigheid.” 
(Antinomianism, 277). In elk geval stierf het conflict net zo snel uit als het 
opgekomen was, blijkbaar omdat de opponenten waren gestorven langzamerhand. 
Eaton stierf in 1641; Crisp in 1642; Sedgwick in 1643; Twisse in 1646; Saltmarsh 
en Edwards in 1647; Gataker in 1654. Met de dood van de hoofdpersonen scheen 
de controverse te zijn begraven. Enige van de antinomianen werden Seekers, 
Quakers, Ranters of Millenarians, omdat zij nooit de vraag hadden beantwoord: 
vrijheid – waarvoor? 
 
* * * 
 
Een derde Antinomiaans dispuut laaide echter een halve eeuw later op, omdat 
Tobias Crisp een zoon had, Samuel, en Samuel werd aangemoedigd om in 1690 de 
verzamelde preken van zijn vader uit te geven met enige tot dan toe niet 
uitgegeven predikaties eraan toegevoegd. Hij gaf ook een werk van zichzelf uit, 
Christ made Sin (Christus zonde gemaakt) in 1691, ter verdediging van de 
standpunten van zijn vader, een werk dat meer exegetisch was en beter de zaken 
uitdrukte dan dat van Tobias Crisp. 
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Echter het is niet nodig het conflict te bediscussiëren, daar de problemen in 
essentie hetzelfde waren als in het voorgaande conflict. Een beschouwing hierover 
is beschikbaar in Hyper-Calvinism P. Toon (49-66). 
 
Twee problemen vragen alleen toelichting. Het eerste is de zaak van de Non-
conformisten (afgescheiden) vereniging. In 1673 werden de Merchants lectures 
(Koopman’s lezingen) opgezet om “de essentiele eenheid te demonstreren tussen 
de Dissenters (afgescheidenen)” (Toon, 50). Presbyterianen en Independents 
(onafhankelijken) gaven om beurt een wekelijkse lezing in Pinner’s Hall: Zij 
behelsden namen als Owen, Collins, Manton, Bates, Jenkyn en Baxter. In aanvulling 
hierop richten de non-conformisten een liefdadigheidfonds en vormden een 
genootschap van Londense predikanten dat de “Happy Union” (Gelukkige 
vereniging) werd genoemd. In de vroege 1690’s verdedigden Thomas Cole en Nath. 
Mather, twee van de independent leraars, Antinomiaanse leerstellingen. Baxter’s 
oppositie was al vooraf bekend, daar hij er een visie over een voorwaardelijke 
rechtvaardigmaking op na hield. 
 
Toen Baxter stierf in 1691, was zijn opvolger in Pinner’s Hall de presbyteriaan 
Daniel Williams, Welsh van geboorte. Williams publiceerde in 1692 Gospel Truth 
Stated (Evangelie Waarheid Vastgesteld), daarbij de Antinomiaanse inzichten van 
Cole, Mather, Davis, Chauncey, Crisp en anderen aanvallend en deed dit zowel in 
het publiek als in de wekelijkse lezingen. Hiervoor werd hij verwijderd en ook de 
andere Presbyterianen verlieten deze lezingen met hem; tezamen zetten zij een 
concurrende lezing op, die op hetzelfde tijdstip als de ‘Merchant lecture’ werd 
gehouden. Vandaar dat binnen vier jaar, het antinomiaanse debat de ‘Happy Union” 
en het liefdadigheidsfonds werd beëindigd en tevens de wekelijkse lezingen, die 
zo’n zichtbare uitdrukking had gegeven aan de vereniging van non-conformisten. 
Stellingen werden nu, bovendien langs kerkelijke lijnen ingenomen, door de 
baptisten en congregationalisten die geneigd waren naar antinomianisme en 
hypercalvinisme, en de Presbyterianen, die geneigd waren naar neo-nomianisme en 
Amyraldisme. 
 
Het tweede probleem wordt met dit laatste punt in verband gebracht en dat is het 
ontwikkelen van een neo-nomiaanse neiging zowel als de antinomiaanse tendens. 
De theologie van Saumur had al enige tijd haar invloed uitgeoefend in Engeland en 
Richard Baxter, om er één te noemen, was gunstig hiertoe gestemd. Hij had lang 
de notie verbreid dat God de zedelijke Regeerder van de kosmos is, die de wet der 
natuur had ingesteld, het verbond der werken met de mens vòòr de val, maar ná 
de val een andere wet had ingesteld, de wet der genade. De voldoening van 
Christus aan het kruis was voor de zonden van alle mensen tegen het eerste 
verbond; rechtvaardigmaking wordt ontvangen door degenen die de wet van het 
nieuwe verbond gehoorzamen. Het verbond der genade is een nieuw verbond; 
gehoorzaamheid betekent bekering en geloof in Christus en evangelische 
gehoorzaamheid daaraan, die de rechtvaardigmaking voor God ten gevolge heeft, 
die uiteindelijk redt. De oude wet doodt, maar God geeft de nieuwe wet want ‘de 
voorwaarden daarvan zouden gemakkelijker zijn voor de zondaar” (Aphorismes of 
Justification, 48). Chauncey verwierp geheel juist het idee dat Gods wet kan 
worden veranderd zoals hier wordt voorgesteld en is niet gebonden aan Gods 
karakter; hij beargumenteert ook dat God redt door het voldoen aan de wet, niet 
door die te veranderen. Daniel Williams, echter, volgde Baxter, beschouwende het 
evangelie als een “nieuwe wet”; gehoorzaamheid daaraan, die de 
rechtvaardigmaking voor God ten gevolge heeft; hij bemoedigt daarom een vorm 
van voorbereidende werkingen (preparationism) in ongelovigen, aanzettend tot 
“een overtuiging van zonde en misdaden en enige vernederingen van de ziel” 
voordat deze zich tot Christus wendt; hij moedigt ook het idee aan van ‘ kenmerken 
van bekering’ in gelovigen, het geloof en goede werken aansporend als bewijzen 
van wedergeboorte. 
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En toen het conflict dus uitstierf in 1700, waren de wettische neigingen in het 
vroege puritanisme, tegen welke de antinomianen zich hadden verzet, herbevestigd 
en stevig bevestigd in wat zou worden genoemd “neo-nomianisme”. Deze richting 
werd verbonden aan Amyraldische of Arminiaanse soteriologie, en zelfs Arianisme. 
Aan de andere kant stimuleerde antinomianisme het hypercalvinisme; John Gill en 
Joseph Hussey werden erdoor beïnvloedt door hun bewondering voor Richard Davis. 
Gill herpubliceerde Crisp’s preken en ontkende dat zij in zekere zin Antinomiaans 
waren. De middelen van voortgang van het antinomianisme waren hoofdzakelijk (a) 
de gepubliceerde geschriften van Crisp en anderen (tussen haakjes merk ik op dat 
enige van Crisp’s werken zojuist weer zijn heruitgegeven!); (b) de invloed die 
mannen zoals Chauncey en Thomas Goodwin jr. uitoefenden op studenten die bij 
hun woonden en door hun werden onderwezen; (c) het aanstellen van vele 
lekepredikers door Richard Davis, de onafhankelijke evangelist, die enthousiast 
doopte in Northamptonshire en de omgevende regio’s, ondanks de verenigde 
oppositie van de Londense geestelijkheid. 
 
Concluderend van dit in de haast gemaakt overzicht van een zeer complex en niet 
erg stichtelijke periode in de Puriteinse geschiedenis, kan het goed zijn om vier 
opmerkingen te maken.  
(1) Hermeneutiek. De problemen, die opkwamen en werden bediscussieerd, in deze 
twist (en in de meeste andere in de Puriteinse periode) ontstonden grotendeels uit 
een onbetrouwbare hermeneutische methode. Wanneer enige van de hervormers 
het logische systeem herintroduceerde van de bijbels uitleg gebaseerd op òf de 
Aristotelische logica, òf later de logica van Ramus, betekende dit, zoals Perry Miller 
stelt, dat “afleidingen volgens het verstand net zo gezaghebbend waren als de 
tekst” (The New England Mind, 73). Titels, zoals A Logical Analysis of Twenty Select 
Psalms (een logische analyse van twintig geselecteerde Psalmen) begonnen te 
verschijnen. Zoals Baxter het stelde, “de meest religieuse, zijn het meest 
waarachtig, en edel rationeel”(ibid., 73). Het antinomiaanse twistpunt werd 
grotendeels behandeld in logische, rationalistische termen, in plaats van met 
exegetische middelen. Dus is het niet verbazend wellicht, dat er geen 
overeenstemming werd bereikt. Indien de hoofdpersonen tezamen hadden gezeten 
met bijbelse lexicons en andere exegetische hulpmiddelen, kon het resultaat wel 
eens anders geweest zijn. Het komt mij voor dat dit punt niet onbelangrijk is 
vandaag aan de dag in Engeland, want evangelische harmonie in theologische 
vraagstukken is net zo schaars als exegetische publicaties en preken; en zolang wij 
niet meer betrokkenheid ontwikkelen voor en vaardigheid in bijbelse exegese, zal 
de evangelische onverenigbaarheid zeer onwaarschijnlijk worden opgelost.  
 
(2) Wet en Evangelie. Een van de hoofdredenen, zo komt het mij voor, dat de meer 
orthodoxe mannen niet in staat zijn om adequaat de Antinomianen te weerleggen, 
is dat velen van hun het idee delen dat de wet en het evangelie nogal afzonderlijke 
onderwijzingen of stukken van openbaring zijn. E. Fisher is de Marrow of Modern 
Divinity spoort Christenen aan “de wet en het evangelie te scheiden zo ver als 
hemel een aarde van elkaar zijn verwijderd”(356). Nu dit is absoluut verkeerd. We 
kunnen niet, gelijk Fisher en vele andere probeerden te doen, enige uitspraken van 
Jezus als evangelie identificeren en andere aan de wet toeschrijven. De 
dispensationalisten ( vrijgestelden) probeerden dit ook meer recentelijk te doen. 
Het feit is dat wet en belofte complementaire aspecten zijn van het verbond. Elk 
van de bijbelse verbonden heeft beloften en geboden; elk bijbels verbond is 
geschikt voor een particuliere historische periode en kerkelijke situatie; en elk 
bijbels verbond definieert de relatie tussen mens en God en gelovige en naaste-
gelovige, in die periode. We leven heden in de tijd van het nieuwe verbond van 
onze Heere Jezus Christus en alle de woorden van het nieuwe verbond. De 
Schriften spreken tot ons, belovend, gebiedend, dreigend en vermanend op 
dezelfde tijd. Dus ons bestaan moet niet worden gestructureerd door aspecten van 
het Mosaïsche verbond, maar het Nieuwe Testament is de ethische norm van de 
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Christen. In plaats van “wet” te prediken, laat ons verbondsmatige gemeenschap 
met en gehoorzaamheid aan God prediken en aan elkaar, omdat als we dit doen, de 
genadige verbondsbeloften van God worden vervuld. 
 
(3). Prediking kwalificaties . De vraag naar de relatie van Geest en wet had niet 
alleen voor de heiligmaking gevolgen, maar ook voor de prediking. Het overwicht 
van scholastische of moraliserende prediking en het gebruik van filosofische 
onderscheidingen en terminologie aan de kant van vele Puriteinse predikers leidde 
tot het soort reacties van Christelijke mensen zoals uitgedrukt in deze woorden van 
een volgeling van Mevr. Hutchinson: “ik zal u naar een vrouw brengen, die beter 
het Evangelie predikt dan enige van uw zwartgekleden die op de Ninniversiteit (zeer 
hoog zijn opgeleid in theologische studies;HK) zijn geweest..... en voor mijn 
part.....ik heb liever zulk een gehad die spreekt door de loutere notie van de Geest, 
zonder enige studie in het geheel, dan enige van uw geleerde schoolgangers, 
ofschoon zij wellicht meer met de Schrift vervuld zijn (kennis hebben)”(Battis, 
116). In Engeland klaagden de orthodoxen: “zelfbenoemde predikers riepen 
uit....dat kunst, wetenschappen, talen, etc, waren afgoden, antichristenen, het slijk 
van de bodemlozen kuil, vuiligheid, geklets, mest en onnuttig voor het rechte 
verstaan van de Schrift; de Geest alleen (zeggen zij) is voldoende zonder deze 
menselijke hulpmiddelen”(Miller, 74). 
 
Opnieuw zien we in het huidige evangelicalisme deze dichotomie(tweedeling) 
opgebouwd: Of u heeft de Heilige Geest of een intellectuele theologische opleiding. 
Maar zoals Sedgwick antwoordde, “Een vrijmoedig pochen op voorgeschreven 
ingevingen van boven is geen voldoende garantie dat de leer hemels is”(Miller, 83) 
Noch, aan de andere kant zijn dit universitaire titels. De vraag is – hoe bijbels is 
onze theologische opleiding? Onderwijs kan goed zijn, slecht of neutraal; indien het 
goed is, resulteert het in een oneindig betere prediking dan de lege, inhoudsloze 
vermaningen, welke gebaseerd zijn op subjectieve ervaring. 
 
(4) Ethiek van het debat De meest neerslachtige indruk die men wellicht krijgt van 
het materiaal, dat we hebben onderzocht is de “vleselijk” toonzetting waarin het 
twistgesprek werd geleid. Dit was, we moeten hieraan herinneren, een geschil 
tussen Christelijke broeders, leden van het ene lichaam van Christus. En nochthans 
was Rutherford’s antwoord aan de antinomianen getiteld “A Survey of the Spiritual 
Anti-Christ”(een overzicht van de geestelijke Anti-Christ)! Thomas Edwards 
verwees naar het boek genaamd Cretensis door John Goodwin, als “een meest 
goddeloos, Antichristelijk, onbeschaamd, trots, kwaadaardig, toornig, loochenend, 
onzedelijk, gemeen, nonsens, absurd, zichzelf tegensprekend stuk”- bedoelend dat 
hij het er niet mee eens was! En dit was tamelijk de typerende manier waarin het 
debat werd uitgevoerd. 
 
Hier waren twee redenen voor. In de eerste plaats, was er de neiging te geloven 
dat de logische gevolgtrekkingen, die de dienaren maakten van het onfeilbare 
Woord, eigenlijk zo onfeilbaar waren als het Woord zelf. Consequent dus, dat 
iemand die de verklaarder tegenstond, Christus tegenstond en een “Antichrist” kon 
genoemd worden. In de tweede plaats, was er de echte vleselijkheid van degenen 
die erbij betrokken waren, of ze nu antinomiaans, neo-nomiaans, of orthodox 
waren. Een paar irenische (vredelievend;HK) geesten waren gunstige 
uitzonderingen op deze regel en probeerden de tegenover elkaar gestelde partijen 
te verzoenen en vrede in de kerk te herstellen. Een daarvan was de Nederlandse 
verbondstheoloog Hermann Witsius; een ander was John Howe, wiens predikaties: 
“de vleselijkheid van religieuze strijd”, in deze tijd werden gepreekt. Zijn kritiek 
was verstandig. Hij schrijft, “Naarmate gevoelen beginnen te verschillen en de 
geesten worden verdeeld, dan zullen de geaardheden de ene deze kant opvoeren 
en de andere die kant; en dan zult u ook geneigd zijn om hierdoor gepakt te 
worden en gereed staan om te vallen en de elkaar te verslinden”(Works, ibid, 179). 
Hij legt uit dat “ofschoon alle ketterij fout is, is nochtans alle dwalingen nog geen 
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ketterij; dat is alleen die dwaling die de wortel aantast....”(ibid.,180). Opnieuw, zo 
bekritiseert hij: “de uiterste verdediging der waarheid zelf kan gepaard gaan met 
dergelijke zinnelijkheden als, strijd, toorn, kwaadwilligheid, afgunst, dat de schuld 
verdeeld wordt tussen de verdeelde partijen en geen enkele zijde onschuldig laat 
(ibid., 181) Dit is nu precies wat er gebeurde, als hetgeen Howe beschrijft als een 
“geneigdheid om grotere druk op te leggen, dan nodig is over enige 
onschriftuurlijke woorden in het uitdragen van de Schriftleer”(ibid., 188). 
 
Dezelfde soort van dingen gebeurt nog hedentendage in evangelische predikaties 
en pamfletten en tijdschriften. Ik zou eenvoudig willen herhalen de vermaningen 
van John Howe en de apostel Paulus. Howe bepleit: “er behoort altijd grote 
nederigheid te zijn en een mistrouwen van onze eigen begrippen en een 
voortdurende bereidheid om informatie te ontvangen, met een constant opzien naar 
de Vader der lichten voor verder verlichting...”(ibid., 206). Paulus zegt in Galaten 
6:1, “Broeders, indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die 
geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der zachtmoedigheid: 
ziende op uzelve, opdat gij ook niet verzocht wordt,” Dit past voor zeker ook op 
leerstellige dwalingen (fouten,misdaden). 
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