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AAN MIJNE OUDERS.

Aan het einde van mijnen academischen studietijd gekomen , past
het mij voor alle dingen mijnen ootmoedigen dank te betuigen aan
God Almachtig, die mij tot hiertoe heeft geleid en, al bleefinzonderheid
in den laatsten tijd droefheid mij niet gespaard, mij bij m~ine
studiën schier nooit ook maar eenigen tegenspoed heeft doen
ondervinden.
Als ik zie op de menschen, die Hem als middelen hebben gediend,
is het in de eerste plaats mijn plicht mijnen Vader te danken,
hier voor het vele, dat hij tot mijne vorming heeft bi:1gedragen.
Zelf begaafd met groote kennis van meer dan een vak der godgeleerdheid en vom"zien van een niet te versmaden aantal boeken,
heeft hij mij van mijne jeugd af aan kunnen inlichten over allerlei
punten, die mijne aandacht trokken. Aan hem drmk ik het, dat
ik bij het begin van mijnen studentent~jd reeds op de hoogte was met
een niet onbelangrijk gedeelte der theologie. Wat ik daardoor boven
anderen voorhad, heb ik later ondervonden. Niet alleen heb ik
spoediger dan menigeen mijne academische studiën kunnen voltooien,
maar ook had ik nu de gelegenheid mij te wijden aan allerlei
kwesties, waar ik mij anders niet mede had kunnen bezighouden.
U Hoogg eleerde Bieste1'veld, hooggeachte promotor mijn hartelijke
dank Slechts een half jaar kon ik uwe colleges volgen, daar uwe
benoeming aan onze Hoogeschool plaats had in het laatst van m~jne
collegejaren. Te meer waardeer ik het, dat gij toch bereid waar·t
als mijn promotor op te treden en dat gij als zoodanig met de
meeste bereidwilligheid en spoed mij hebt geholpen en van raad
hebt gediend, waar gij kont. Ik dank u voor de vriendelijkheid
ook, waarmede gij uwe rijk voorziene bibliotheek voor mij hebt
ontsloten.
Ook U moet ik afzonderlijk noemen Hooggeleerde J. Wolijer.
Immers gij zijl de man, aan wien ik, voor 't grootste deel, mijne
vorming dank. Van m~jn l l t jaar tot nu toe stond ik, direct of
inclireä onder uwe leiding. Vooml als student heb ik u leeren

hoogachten. Gij hebt mij studeeren, onderzoeken, werken geleerd.
Gij hebt mij binnengeleid in de wereld der wetenschap. G~j hebt
mij steeds met goeden raad ter zijde gestaan. Aan U dank ik
mijne liefde voor de schoone taal der oude Hellenen en ten deele
daardoor komt het, dat ik mij gewijd heb aan de studiën van het
Nieuwe Testament. Mocht gij in dit proefschrift eenige vruchten
van uw onderwijs opmerken!
Voorts dank ik de andere hoogleeraren in de godgeleerdheid, de
professoren A. Kuyper, Rutgers, Geesink, H. H . Kuyper en
Bavinck voor hun onder'richt. Hen ook evenals prof. van Gelderen
en p1"of R , H. Wo lij er voor hun vriendelijk verschaffen van
inlichtingen, wanneer ik die noodig had voor het vervaardigen van
dit proefschrift met zijne bijlagen of het formulee'ren der stellingen.
Als theologisch student heb ik nog eenen plicht te vervullen. Ik
ben ook schuldig mijnen dank te betuigen aan zoovele predikanten,
uit wier predikatiën en samensprekingen ik menigmaal veel heb
mogen leeren. Hier allen met namen te noemen is niet mogelijk.
U dank ik, hooggeachte B. van Schelven, omdat ik uw in elk
opzicht zoo leerzaam onderricht mocht genieten. U ook hooggeschatte
Sikkel. Door onverwachte omstandig heden nader met U in kennis
gekomen, heb ik U leer en waardeeren in tal van dingen, maar
vooral in uwe uitlegging van het Woord des Heeren, wat zeker
mee voor een deel van invloed is geweest op de richting mijner
studiën.
Ten slotte mijn dank aan allen, die mij op welke wijze dan ook
bij mijne studiën hebben geholpen of mij de blijken hunner belangstelling hebben doen ondervinden,
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§

I.

W ij z e van B e h a n del i n g.

Het zal noodig zijn vooraf eenige opmerkingen te
mak en over de inrichting van dit boek en de geheele
wijze van behandeling. Besproken wordt een onderwerp,
waarbij getracht wordt den inhoud der Heilige Schrift
op een bepaald punt te verstaan en te formuleeren.
Logisch juist zou het dus geweest zijn, als eerst al die
teksten waren verklaard, die dit onderwerp betreffen.
Dan zouden daaruit de gevolgtrekkingen getrokken
moeten worden en deze ten slotte met elkander in
verband gebracht en systematisch gerangschikt. Deze
orde is evenwel niet gevolgd, en dat om twee redenen.
In de eerste plaats is het minder schoon, om een geschrift zóó in te richten, dat het begint met eene reeks
tekstverklaringen, vooral als deze evengoed elders geplaatst
kunnen worden. Doch nog gewichtiger, wijl met den
inhoud zelf samenhangende, is de tweede reden. Hoofdzaak moet voor ons zijn, niet de verklaring van enkele
teksten, maar de positieve uiteenzetting van de leer der
Schrift over dit onderwerp. Daarom verdiende ook deze
uiteenzetting de eereplaats. Blijken enkele teksten afzonderlijke verklaring noodig te hebben, dan kunnen die
gevoegelijk daarna uitgelegd worden, voorzoover dat in
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de eerste afdeeling noodig was geblek en. Daarom is de
logische volgorde verlaten en vindt men eerst de slotsom
en daarna de gronden, waarop deze rust.
Niet ongewenscht is het ook om vooraf iets te zeggen
over het gebruik der literatuur. Natuurlijk zijn, nevens
de gewone algemeen bekende werken, ook die gebruikt,
die zich meer in het bijzonder met ons onderwerp bezig
houden . Men zal daarbij opmerken, dat in vergelijking
met andere onderwerpen hier juist bijzonder veel Hollandsche literatuur aangehaald kon worden . Naar volledigheid is niet gestreefd. I) Wel was de bedoeling schrijvers
van verschillende richting te laten spreken. Ik meende
daartoe gerechtigd te zijn, in de eerste plaats, omdat niet
zoozeer de bedoeling was een overzicht t~ geven van den
stand der kwestie, als wel eene met de Gereformeerde
belijdenis overeenkomende uiteenzetting van dit moeilijke
stuk te schrijven. Maar ook bleek het schier onmogelijk
om alle geschriften te gebruiken . Niet alleen om het
zeer groote aantal, vele waren ondanks alle moeite
niet te verkrijgen. Met opzet zijn verder verschillende
boeken en boekjes gebruikt, van geenerlei wetenschappelijke waarde, maar meer bepaald voor het volk geschreven. De reden daarvan is, dat ons onderwerp niet
alleen is besproken in de kamers en de werken der
godgeleerden, maar dat het metterdaad niet minder is
geweest een stuk, waarmede het leven des geloofs van
1) Dit is zeker niet ongeoorloofd, als men bedenkt wat
HoItzmann, Lehrb. N. T. Theoi. bI. V en VI schrijft: cAn Vollc:standigkeit der zu verarbeitenden Literatur war natürlich auf
ceinem so überreich angebauten Gebiete nicht zu denken. Wohl
caber ist eine möglichst umfassende, auch das Ausland berückc:sichtigende, Umschau, eine gleichmässi!5e Uebersicht über die
cHerkunft und Stand der Controversen, eine zuverlässige Darcstellung des Kampfes der Meinungen angestrebt worden.»

het volk des Heeren zich heeft bezig gehoude n. Dit
wordt voldoende bewezen door de geschriftjes, die
omstreeks het midden der I g e eeuw over dezè kwestie
zijn verschenen. Daar juist dit geloofselement voortdurend
weder naar voren komt, ook zelfs in wetenschappelijke
werken, soms, waar men het allerminst zou verwachten,
en ook wij er veel gewicht aan hechten bij het zoeken
naar eene bevredigende oplossing, leek het ons verkeerd
. om nu de boekjes, die het meest daarvan. getuigen,
voorbij te gaan . Te meer omdat naar Gereformeerd
belijden alle wetenschappelijke godgeleerde arbeid ijdel
is, als hij niet wordt gedragen door het geloof. Dan
eerst zal ware liefde voor een onderwerp bij ons leven,
wanneer wij, hoe dan ook, gevoelen, dat het niet alleen ons
verstand, maar ook ons hart raakt. Geldt dit in het algemeen, toch wel bijzonder in de theologische wetenschap.
De literatuuropgave aan het eind behelst dus volstrekt
niet alle boeken of verhandelingen over de verwachting
van 's Heeren toekomst geschreven, zelfs niet eens alle
voor de samenstelling van dit geschrift gebruikte. Zij
geeft alleen de volledige titels van de aangehaalde werken, dient alzoo om het naslaan en controleeren der
aanhalingen te vergemakkelijken. Van zelf spreekt evenwel, dat zij de voornaamste en belangrijkste werken
over het onderwerp opgeeft. In zoo verre is zij van meer
nut dan eene meer uitgebreide lijst, die zonder veel
moeite ware te geven, omdat allerlei verouderde of onbelangrijke werken met stilzwijgen worden voorbijgegaan.
Wat het aanhalen betreft, zal men hier en daar nog
wel eens vinden een citaat, dat niet aan den schrijver
zelf, maar aan een ander, die hem gebruikte, is ontleend.
Werd dit gedaan, dan is het steeds aangeduid en is
daarmee dus gezegd, dat de juistheid der aanhaling niet
is gecontroleerd. Dat geschiedde om verschillende rede-
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nen. In de meeste gevallen vermeldde mijn zegsman niet
uit welk werk of welk hoofdstuk van eenen schrijver
hij zijne "aanhalingen had. Dan was voor ons doel doorgaans de naspeuring daarvan niet alleen een schier
onmogelijk) maar ook geheel overbodig werk, daar het
in een geschrift als dit niet zoo zeer op tijd en schrijver
van een gezegde, als wel op den inhoud daarvan aankomt. Verder mocht het mij eene enkele maal, ondanks alle
moeite, niet gelukken het aangehaalde boek in handen
te krijgen. En soms ook scheen de contróle de moeite
niet waard om het weinige belang der aanhaling. Waar
niets is opgegeven, is het citaat natuurlijk onmiddellijk
aan den schrijver zelf ontleend.
T en slotte zij nog opgemerkt, dat wanneer alleen de
naam en het werk werd vermeld eenvoudig iets werd
overgenomen. Met de toevoeging vgl. wordt aangege ven,
Of dat bij een ander iets soortgelijks te vinden is, Of
dat mijn persoonlijk oordeel ook later bij een ander
werd gevonden.

§

2.

Vaststelling van h et onderwerp.

a. "Eene zigtbare of uitwendige openbaring van Christus
"heerlijkheid echter mogen wij veilig plaatsen onder die
"voorstellingen, die door de geschiedenis en de onder"vinding gelogenstraft zijn. Immers het behoort tot het
"wezen en de verwachting der eerste Christenen, gelijk
"wij gezien hebben, dat zij spoedig, weldra, haast zou
"vervuld worden. Ook Paulus geloofde, dat de vervulling
"nog bij zijn leven, althans voor het met hem levend
"geslacht zou plaats hebben. En wat is er nu geworden
"van dat haast komen? Is het geschied zooals het ver"wacht werd? Achttien eeuwen stellen wf; nu reeds
"tegenover dat haast, spoedig, weldra. Wat beteekent
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"zulk eene verwachting van eene zeer spoedige' komst,
"als zij na verloop van zoovele eeuwen nog zóó weinig
"ve rvuld is , dat ternauwernood de voorteekenen van het
"komen zich laten onderkennen?" 1) In deze woorden van
Briet ligt vrijwel het eenstemmig gevoelen opgesloten van alle
uitleggers van het Nieuwe Testament in den tegenwoordigen tijd. Het Nieuwe Testament stelt de wederkomst van
Christus al s kort aanstaande voor, de eerste Christenen
meend.en, dat Jezus nog tijdens hun leven zou wederkomen
op de wolken des hemels. Deze uitspraken vindt men telkens
weer terug in de kommentaren en werken over den
oud-Christelijken tijd . 2) Daar tegenover staan betrekkelijk
1) Briet, Eschatologie, 11. bI. 446 .
2) Om aan te toonen, dat deze bewering niet overdreven is,
volgt hier eene opgave van ons op dit oogenblik ten dienste staande
schrijvers, die allen meenen, dat het Nieuwe Testament de parousie
aanstaande acht. Eene opgave, die zonder veel moeite door ieder
kan worden uitgebreid. A ls men bedenkt, dat al de gewone
kommentaren in deze lijst niet voorkomen, zal men moeten
toestemmen, dat onze uitspraak niet ongegrond was. Men vindt
dan de bedoelde bewering: Alford lIl. Proleg. bI. 49, V. d. B.
Verzam. van Bijdr. 1826. blz. 58, Baldensperger, Selbstbewustsein
J esu, bI. 141, 147, Baur, N. T. Theol. bI. 105, 106, 202,
2°7 , 250 , 3 11, Baur, Paulus, Il. bI. 101 , vlg., 103, 309,
Beyschlag, Bi bI. Theol. I. bI. 326, 4 20, -+2 4, Il. 259, 27 2,
357, 478, 506, Bleek, Einl. N. T. bI. 216, Bosveld, Thess. bI. 12 6,
Bovon, N. T. Theol. I. bI. 465, Il. bI. 62, 64, 315, Briet, Esch. I.
bI. 78, 82, 88, 120, Il. 25, 27 , 3Ó, 5°, 54, 77, 84, 12 1, 128, 21 5,
:: 16, 218, 224, 225, 37 5, 446, Bruston, Revue Théol. et Philos.
XXIII. bI. 145, 152, 153, 154, Capadose, Hoop der Ditr. bI. 33
en 34, Deissmann, Beiträge, bI. I I I, Feine, Jesus Christus u.
Paulus, bI. 177, Georgii, Theol. Jahrb. 1845, bI. 2, Van Gil se,
Gids, 185 7, 11. bI. e, 9, 15, 26, 27, 29, Godgel. Bijdr. XI. bI. 685,
Harnack, Dogmengesch. I. bI. 65 , 158 , Hase, Dogmatik, bI. 508,
512, Haupt, Esch. bI. 88, 9 I, Heule, Ev. Joh. u. d. Anticbr.
bI. 95, Von Hofmann, Schriftbeweis, Il. 2. bI. 584, 591, Holtzmann,
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slechts WeInIgen, naar wier oordeel de Schrift anders
spreekt omtrent de komst van Christus of die ook meen en,
dat die wederkomst voorloopig nog niet zal plaats
hebben . 1) Het is waar, dat zij, die in het Nieuwe TesN. T. Theol. r. bI. 313 vlg., 364, Il, I55, 187, 324 noot I, Issel,
Lehre v. Reiche Gottes, bI. 15 2, Jalaguier, Introd. Dogmat. bI. 52 I,
Kabisch, Esch. bI, 25 , 22 9, 230, 3°4, Keim, Gesch. J. v. N. Ir.
bI. 566, 56 7, 568, Kern, Tüb. Ztschrift. 1839, bI. 166, 196, Loofs,
Dogmengesch. bI. 73, Lücke op 1 Joh. 2 : 18, Messner, Lehre der
Apostel, bI. 282, 28 7, 288, 31 5, 359 , 306, 4 18, V. Oosterzee,
Jaarb. Wet. Theol. Ir. bI. 53, 58 , 64, 69, 8 2, 85 , 85 noot, 8 7, 88 .
Theol. . V. bI. 95 , 184,244 vlg. 263, 300, Pfleiderer, Paulinismus,
bI. 25 6, Pünjer, Zeitschr. Wiss. Th. 1878, bI. 154, 197. Reuss,
Théol. Chrét. 1. bI. 252, 308, Il. bI. 223, 583, Schmid, Bibl.
Theo!. Il. bI. .::8 2, Shaw, Pauline Epistles, bl. 32, Schwartzkopff,
Wei ss. J. Chr, bI. 98 , 99, 105, 183, Seeberg, Dogmengesch. I.
bI. 16, Slotemaker de Bruine, Eschat. Voorst. bI. 49, Teichmann,
Anferst. u. Ger. bI. 13, Usteri, Paulin. Lehrbegr. bI. 34 2, 368,
Wadstein, Eschatol. Ideeëngr. bI. 3, Weiffenbach, Wiederkunftsged.
bI. 278, 282 , 3°0, 360 , Weiss, Bibl. Theol. bI. 110, I I I noot,
13 6, 177 noot, 17 9, 200, 227, 394, 4 13, 533, 575, 663, Leben
J esu, Ir. bl. 283, Petrin. Lehrbegr. bI. 80 vlg., Stud. u. Krit. 1869.
bI. 9, WeizeI, Stud. ev. Geistl. Würt. 1836, bI. 142 , 163 , 165,
Wendt, Lehre Jesu, Il. bI. 55°, 605, Wernle, Anfänge, bI. 34, 63,
De Wette, Bibl. Dogmat. bI. 265. Dat er nog wel eenig verschil
tusschen al deze schrijvers bestaat en sommigen b.v. meenen, dat
heel het N. T. leert, dat de parousie aanstaande is, anderen,
dat wel de apostelen, maar niet Christus dit hebben verkondigd,
doet hier niet ter zake. Voor de niet genoemde kommentaren,
zie men de tweede afdeeling. Zie ook Ebrard, Adv. erron.
bI. I en 2.
1) Om ook hier eenige voorbeelden te geven, kan behalve op
de nog later te vermelden geschriften van Donker Curtius, Ebrard,
Dorner, Hoelernan en Van Leeuwen, gewezen worden op: Bovon,
Theol. d. N. T. r. bI. 464 vlg. (althans wat Christus betreft, niet
voor de apostelen), Da Costa, Paulus, I, bI. 239 noot en 240,
Jalaguier, Introd. Dogm. bI. 525 vlg., Lange, Leben Jesu, Il, 3,
bI. 1279, A Marck, Exspect. Glor. Fut. bI. 19 6.

9

tament eene aanstaande wederkomst van Christus Zlen
geleerd, menigmaal hun gevoelen voordragen in verzachtenden vorm . Men zegt dan, dat bv. Paulus wel
dacht, dat het meerendeel der destijds levende Christenen
den dag des oordeels nog zou beleven. I) Doch al deze
beperkingen zijn niets dan inkonsekwenties, waarvoor niet
de minste grond in het Nieuwe Testament wordt gevonden en die me n dan ook maar zonder bewijs
neerschrijft.
Wie nu eenmaal denkt, dat de apostelen eene spoedige
wederkomst van Christus hebben verwacht, laat daardoor
heel zijn e exegese beheerschen. Men heeft zelfs wel
gezegd, dat het Nieuwe Testament zoo weinig Ethiek
geeft, omdat toch Christus spoedig weder kwam en er
dus geene gelegenheid meer was, om de voorschriften
op te volgen. 2) En niet alleen, dat men de Schriftplaatsen,
die handelen over Jezus' komst op de wolken uit
dit oogpunt tracht te verklaren, maar men gebruikt
dit gezichtspunt ook ter opheldering van tal van
andere gedeelten uit het Nieuwe Testament. Ja meer
nog, zelfs teksten, waar onbevooroordeelde uitlegging juist het tegendeel leest, worden verwrongen, en
om in het geheel te passen, ook verklaard van een
1) Vgl. Wei ss, Leben Jesu, Il, bI. 284, Keim, Gesch. J. v. N.
Il, bI. 568, Holtzmann, Bibl. Theol. I, bI. 364, Il, bI. 187. Doch
vat men eenmaal b.v. I Thess. 4: IS en 17 zoo op, dat er staat,
alle Christenen zullen de parousie beleven, dan heeft men niet het
recht, weer beperkingen te maken. Zie ook Afdeeling 2, bij de
exegese van I Thess. 4 : 15 en I 7.
2) Holtzmann, N. T. Theol. Il. bI. 155 : «Heut zu Tage wird
«ziemlich allgemein anerkannt, dasz vornehmlich diesel be kurz
«abgeschnittene Perspective in die Zukunft Ursache ist, wenn es
«auf diesem und auf anderem Gebiete zu keinem vollkommenen
«Ausbau der Ethik kommen wil!.» Zie verder de bewijzen bij Van
Leeuwen, Par. Verw. bI. 83 en 84.
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weldra te wachten wederkeer van Jezus ten oordeel. 1)
Zij, die gelooven, dat metterdaad de apostelen Christus
nog tijdens hun leven hebben terugverwacht, zien zoo
goed als wij, dat Christus in dien tijd niet is gekomen
en dat dus die verwachting de r apostelen niet vervuld
zou zijn. 2) Dan blijft er geen andere uitweg over, maar
moet men toegeven, dat de apostelen zich op dit stuk
hebben vergist. Dit is dan ook meermalen zonder aarzelen
uitgesproken . 3) Om te bewijzen, dat dit volstrekt niet
vreemd was, wist men zelfs een geheel lijstje te geven
van nog andere vergissingen der apostelen . 4) Doch
vooral in dit opzicht is er veel verschil. Wie de Heilige
Schrift nog iets meer achten dan menschenwoord en
die daarom haar gezag of althans het gezag van Christus
nog willen hoog houden, verklaren, dat wij hier te doen
hebben met het persoonlijk inzicht der apostelen. Voor
hun persoon, dachten de apostelen) dat Christus weldra
zou komen op de wolken des hemels . 5) Dat dit een
zuiver persoonlijk inzicht was, zou duidelijk uit de
1) Vooral bij Briet zijn daarvan vele voorbeelden te vinden.
Esch. li, bI. 102 noot acht hij Hebr. XI: 40 egeheel onverstaanbaan, als de parousie niet aanstaande werd geacht. Hetzelfde
meent hij bI. 2 15 van 1 Thess. 5 : 4 en daar laat hij op volgen:
cIn den tweeden brief aan de Thess. bestrijdt hij wel het gevoelen,
«alsof de dag des Heeren zeer aanstaande was, li: 2, maar dit
«kan hij ontkennen, zonder de verwachting op te geven, dat hij
«zelf dien dag nog beleven zou., Nog andere niet minder s terke
voorbeelden bI. 224 van Ef. 6: 13, van Rom . 8 : 18, bI. 225 van
Fil. 3: 2 I.
2) Onomwonden spreekt dit onder meer uit: V. Oosterzee,
Jaarb. Wet. Theol. li, bI. 93. '
3) Men zie b.V. hetgeen Van Oosterzee schrijft Jaarb. Wet.
Theol. li, bI. 82 .
~) Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 30 en 3 I.
Ó) Ebrard, Adv. erron. bI. 42, Haupt, Esch. bl. 90.
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geschriften der apostelen zijn te merken. Want niet
alleen die persoonlijke meeningen hebben zij te schrift
gesteld, maar niet minder uitspraken van Jezus, die
duidelijk het tegendeel leerden. Zoo zelfs, dat men
nevens elkander vindt en door elkander de verklaringen
van Christus, die de zaak juist voorstellen en die der
apostelen, wier gevoelen niet volkomen met de waarheid overeenstemde. Daaruit blijkt dan, dat de apostelen
geheel te goeder trouw hebben gehandeld. l) De meesten
gaan echter verder en zeggen, dat de apostelen JezuS'
verkeerd hebben begrepen, dat zij hetgeen Hij hun goed
openbaarde, hebben bedorven door hunne verwachtingen
omtrent eene weldra te wachten komst van Christus. 2)
Toch is ook dit nog eene inkonsekwentie. Wie eenmaal
den weg op gaat om de Schrift niet meer in alles te
vertrouwen, moet verder of hij wil of niet. Er is maar
tweeërlei standpunt, of men houdt de Heilige Schrift
voor het woord Gods en buigt voor haar in alles, of
men houdt haar voor menschenwerk en doet met haar
naar welgevallen . Een waarlijk wetenschappelijk man kan
zich niet tevreden stellen met een tusschenstandpunt.
Zoo is dan ook zeer terecht opgemerkt, dat men toch
waarlijk geene hooge gedachten van de apostelen heeft,
als men hen het tegendeel laat denken of zelfs opteekenen, van wat Christus uitdrukkelijk zou hebben geleerd.
En dan komt men er van zelf toe om te zeggen, dat
Briet, Esch. I, bI. 77 en 78.
2) Men zie b.v.: Bruston, Revue Théol. et Philos. XXIII. bl. 157,
V. Oosterzee, Jaarb Wet. Theol. II, bl. 82 vlg .. verder: Weiffenbach, Wiederkunftsged. bl. 36 . Wanneer men nagaat, dat blijkens
Hand. I: 6 en 7 Jezus juist de apostelen berispt, omdat zij nog verkeerde aardsche verwachtingen koesterden, dan kan men alleen
daarom al moeilijk veronderstellen, dat zij in hunne geschriften
zoo verkeerde dingen omtrent Jezus' wederkomst hebben geschreven.
J)
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ook Christus zelf zich heeft vergist, dat ook Hij ten
onrechte meende, weldra terug te zullen keeren op de
aarde in heerlijkheid. 1) Christus heeft zich vergist, omdat
Hij, gelijk alle andere profeten, wel de feiten, maar niet
den tijd der vervulling wist of omdat ook Hij was bevangen door de vooroordeelen van het Jodendom . Vaak
voorkomend is ook de meening, dat Jezus zelf wel beter
wist, maar dat Hij tot Zijne discipelen steeds sprak,
alsof Hij spoedig zou wederkeeren, om hen daardoor te
beter tot waakzaamheid te kunnen aansporen. 2) Eene
fraaie redeneering ! Die er feitelijk op neerkomt, dat
zelfs bij Christus het doel de middelen heiligde. 3) Niet
zelden wordt ten slotte dan dit alles weer tegen Jezus
gebruikt, om Hem als onwaardig ten toon te stellen en
om heel Zijn gezag te ondermijnen.
Dit laatste toont ons, dat hoe onschuldig de vraag,
waarvan wij uitgingen, ook schijnen moge, zij het geenszins is . Want wanneer men er eenmaal van overtuigd
is, dat Christus of zelfs dat de apostelen de wederkomst
van Christus aanstaande achtten, moet men, gezien de
uitkomst, er toe komen om te zeggen, dat Christus zich
hierin heeft vergist zoowel als de apostelen. Daarmede
is dus reeds hunne onfeilbaarheid weggevallen. Niemand
beweert natuurlijk, dat de apostelen nooit dwaalden. 4)
I) Schwartzkopff, Weiss, J. Chr. bI. 16 1 en 162. Zie verder
deze stelling bewezen bij : Jentink, Maranatha, bl. 168 vlg ., Keim,
Gesch. J. v. N. lIl. bI. 193 en 19 4, Kuyper, L oc. de Consumatione
Saeculi, bI. 19, Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 18 en 19, Pünjer,
Ztschrift. f. vVo Theol. XXI. bI. 155, V. Oosterzee, Jaarb. Wet.
Theol. 1I. bI. 17 7 noot 2 .
2) Van O osterzee, Jaarb. Wet. T heol. 11. bI. 83. vlg.
3) Zie ook H . A. Schott; Opuscula, bI. 25 7.
4) Het is inderdaad nog noodig deze opmerking te maken.
Immers Briet, Esch. II bI. 3 en 4, schrijft naar aanleiding van
ons onderwerp: «Onfeilbaarheid in de leer staat in het innigste

Dat leert ons de Schrift wel anders. Matth. 26: 69 vlg.,
Joh . 20 : 25 spreken duidelijk genoeg. Maar wanneer zij
omtrent Jezus' wederkomst zich hadden vergist, was
daarmede hun ambtsgezag, hunne onfeilbaarheid als
Apostel verloren. 1)
Immers wat zou hieruit volgen? Als de apostelen zich
in dit stuk blijkbaar hadden vergist, toegegeven zelfs,
dat het geene hoofdzaak is, 2) welke zekerheid zou ons
dan blijven, dat zij zich ook op andere gewichtige punten
niet hadden vergist, dat niet alles, wat zij ons hebben
«verband met onfeilbaarheid van /zart en wandel, gelijk dwaling
edes verstands met dwaling des harten, zoodat wie de Apostelen
«voor even onfeilbaar houdt als den Heer, ook noodzakelijk hun
«eene /zez'lz'g/zeid of zon deloos/zeid moet toekennen, aan de Zijne
«gelijk, daar Hij, omdat Hij zonder zonde was, ook betuigen
«kon: «Ik ben de waarheid (vgl. Oosterzee Jaarb. Wet. Theol. Il.
ebI. 96 noot). Het wordt, zoover wij weten, door niemand meer
«in onze dagen geloochend, dat de Apostelen en de overige
<gewijde schrijvers in zaken aangaande de natuur, hare ver<schijnselen en Wetten, enz. niet alleen hebben kunnen dwalen,
ernaar ook de voorstellin g en van hunnen tijd desbetreffende overcnemende, werkelijk /Zebben gedwaald.» enz. Natuurlijk is dat
tegen windmolens vechten. Zoo vatten de Gereformeerden de
onfeilbaarheid niet op.
I) In verband juist met deze kwestie wordt dan ook ontkend, dat
de apostelen onfeilbaar zijn: V . Oosterzee, Jaarb. Wet. Theo!. Il.
bI. 93 en Weiss, Stud. u. Krit. 1869 bI. 10. Daarentegen wordt
hunne onfeilbaarheid bewezen: Kuyper, Encycl. Il. bI. 415 vlg.
2) Dat het geene hoofdzaak is wordt beweerd door : Van
Oosterzee, J aarb. Wet. Theo!. Ir. bI. 90. Bosveld, Thess. bI. 117
schrijft: <Niemand immers werd hier personeel bedrogen of geleerd
<te hopen op eene zaak, die nooit stond te komen? Aan geen
<mensch is ooit verzekerd, dat hij in persoon den dag van Christus
<beleven zou.» Doch dit is op zijn standpunt niet vol te houden.
Als b.v. Paulus, 1 Thess. 4, «door het woord des Heeren~ zou
verklaren, dat de Thessalonicensen de parousie nog beleven zouden,
waren zij wel degelijk cpersvneel bedrogen».

meegedeeld omtrent het werk van Christus, hun persoonlijk gevoelen was, hetwelk nog niet behoeft overeen
te komen met de waarheid, ja blijkbaar met allerlei inbeelding was vermengd. 1) En stel zij hebben Christus
hierin verkeerd begrepen, waarin dan niet, welken grond
hebben wij, om aan te nemen, dat zij Hem overigens
JUIst hebben verstaan. 2) En zoo komt men evenzeer in
alle punten de waarachtigheid van Christus te na, hoe
men 't ook wende of keere, Hij is] heeft Hij zich hierin
bedrogen, niet meer te vertrouwen. 3) Want ook al heeft
Hij zichzelf niet vergist, zoo is toch Zijn woord ijdel
gebleken] dat Hij door Zijnen Heiligen Geest de Apostelen
in alle waarheid leiden zou. 4) Hebben Christus en de
Apostelen geprofeteerd van een aanstaand oordeel over
alle volken, dan is hunne voorzegging niet vervuld en
moeten zij naar Deut. 18: 18 en 2 I vlg. voor vaJsche
profeten worden gehouden. 5) Men ziet, dat alle grond
1)

cEs ist nur nicht ersichtlich, weshalb Paulus dann nicht auch
cbei anderen Punkten sich solcher Missverständnisse schuldig ge«macht hab, zegt terecht Nösgen, Gesch. N. T. Off. Il. bI. 377 noot.
2) V gl. Pünjer Ztschrft. f. Wiss. Theol. XXI. bI. 157.
3) Vgl. Pünjer Ztschrft f. Wiss. Theol. XXI. bI. 157. Nösgen,
Comment. op Matth. bI. 180, Jentink, Maranatha, bI. 17 4, H. A.
Schott, Opuscula, bI. 257. Daarentegen wordt Christus' onfeilbaarheid
aangetoond Kuyper, Loc. de Sacr. Script. Il. bI. 84 en 85.
4) Joh. 16: 13. Vgl. ook Kuyper. Ene. Il bI, 415, Christus
draagt het apostolaat met nadruk op het verkondigen van
rà épxóp..evot. Zie nog Wichelhaus, Mattheus, bI. 322.
6) Deze schoone opmerking bij Hoelemann, Neue Bibeist.
bI. 232. Natuurlijk valt hier ook onder al wat men wel gesd~reven
heeft over Paulus' verandering. Eerst zou hij gemeend hebben
de parousie nog te zullen beleven, doch later niet meer. Dit gevoelen vindt men: V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. li, bI. 95 en
getuigen bij Briet, Esch. I, bI. 14 en 15 e.a. Dan waren Paulus eerste
uitspraken onvervuld gebleven. Breeder is deze kwestie behandeld
2e Afdeeling bij I Thess. 4 : 15 en 17.
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ons wegzinkt onder de voeten, wanneer wij gelooven, dat
metterdaad het Nieuwe Testame nt de komst van Christus
op de wolken nog plaatste tijdens het leven der eerste
discipelen des Heere n. Dit alles is volkomen duidelijk en
wordt dan ook door velen gevoeld en uitgesproken. I}
ZOO blijkt dan nu reeds genoegzaam, I . dat het alleszins
de moeite waard is, de door ons vooropgestelde vraag
te behandelen en te beantwoorden, om haar zelf, maar
meer nog misschien om alles, wat er mede samenhangt.
2 . dat hier op den bodem ligt, dat bij de beantwoording
alles beheerscht wordt door het standpunt, dat men inneemt tegenover het gezag der Heilige Schrift.
b. Voor den Gereformeerde is de Heilige Schrift het
Woord van God en als zoodanig met volstrekt gezag
beklee d. Dit behoeft hier niet nader te worden betoogd,
maar mag als Lehnsatz uit de dogmatiek worden ove rgenomen . 2) Niet minder staat voor ons vast, dat ook
de Schrift kritisch zuiver is, 3) dat alle zoogenaamde
hoogere kritiek ongeoorloofd is en dat wij derhal ve heel
de Schrift op volkomen gelijke wijze kunnen gebruiken,
om de gegevens te zoeken, die wij noodig hebben. 4)
Da Costa. Paulus I, bI, 236, Deissmann. Beiträge, bI, 111 en
Donker Curtius, Bijdr. beoef. en Gesch. Godgel. W et. IX,
bI. 153 en 154. Domer, Esch. bI. I. Pünjer, Zeitschrift, Wiss. T heol.
XXI, bI. 15 3, "\i\Teiss. T heol. Lit. bI. 1858 na, 45.
2) Zie Dr. A. Kuyper, E ncycl. Il, bl. 40 1-4 11. Dr. H. Bavinck
Geref. Dogmatiek I, bI. 480 vlg.
S) Kuyper, Encycl. lIl, bI. 4 2 vlg. bI. 65 vlg. wordt dit aangetoond.
4)
Hiermede doen wij niets, dat bepaald Gereformeerd is.
't Moge alom andere redenen zijn b.v. uit gemakzucht of uit
conservatisme, maar bijna alle schrijvers, zoo ze al niet ultra-modern
zijn, nemen in de praktijk hetzelfde standpunt in. Zoo schrijft zelfs
Van Leeuwen Par. Verw. bI. 79 naar aanleiding van Holtzmanns

1)
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Dit standpunt dwingt Ons reeds terstond eene zeer belangrijke gevolgtrekking te maken. Als metterdaad de
Heilige Schrift onfeilbaar gezag heeft en de uitkomst
heeft geleerd, dat de wederkomst van Christus niet ge:vallen is binnen het leven der eerste Christenen, dan
is het onmogelijk, dat de Schrift leert, dat Christus zoo
spoedig zou wederkomen . Schijnt het ons dan oppervlakkig ook al toe, dat Christus en de apostelen van
dien aanstaanden wederkeer hebben gepredikt, dan mag
dit ons er alleen toe leiden om te zeggen, dat blijkbaar
onze opvatting, onze verklaring van de Schrift niet de
juiste was en dringend herziening behoeft. Nooit mogen
wij er toe komen, om de uitspraken van Gods woord
voor onjuist te houden. Men noeme dit vrij bevooroordeeld. Geen oogenblik kan bij eenen Gereformeerde de
gedachte opkomen om het te weerleggen. Maar wel
moet opgemerkt, dat het niet minder bevooroordeeld is,
de Schrift als gewoon boek te beschouwen, dan haar
uitlating: «Die neutest. Theologie kann unmöglich die Geschäfte
«der neutest. Kritik besorgen.» «Maar dan mag ook niemand het
«onredelijk achten, wanneer ik, zonder dit antwoord hier, naar den
ceisch der Isagogiek te motiveeren, mij er toe bepaal, als mijne
«overtuiging dienaangaande eenvoudig te constateeren, dat wij
«nevens datgene wat de Handelingen der Apostelen ons berichten
«als door Paulus gesproken, mogen gebruik maken van al de
cdertien brieven, die in het N. T. op naam van Paulus staan,»
en nog krasser schrijft hij bI. 28 en 29: «Maar ik aarzel ook niet
cin mijne keuze. Ik ga uit van de betrouwbaarheid der Evangeliecberichten. Deze door niets geschokte geloofsovertuiging ligt stilczwijgend ten grondslag ook aan dit onderzoek betreffende de
cparousie; de geleerde Heeren, die zich daaraan ergeren of mij
cdeswegens zouden willen berispen, mogen hierbij bedenken, dat
eik geene verhandeling schrijf over de geloofwaardigheid der H. S.,
cdie ik vrijmoedig en blijmoedig blijf handhaven tegenover alle
cbedenkingen der kritiek.»
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te houden voor het woord Gods, be klee d met gezag.
Daarenboven hebben wij dit op onz e tegenstanders voor,
dat wij het eens zijn met de b eschouwin g, die de Schrift
omtrent zichzelf gee ft. (Jes. 8 : 20 , Joh. 17 : 17, 2 Tim.
3 : 16, 2 Petr. I : 2 I ). Ten slotte rust beide r inzicht op
geloof. Daarentegen kan men ons niet verwijten, dat wij
door dit voorop te zetten, onze exegese door de dogmatiek laten b ehe erschen . Want niet uit ee n artikel der
belijdenis hebben wij afge le id , dat de Schrift ge e ne
aanstaande wederkomst van Christus kon leeren, maar
uit de ervaring, uit de feiten . 1) Het is geheel iets
anders, of men met de vooropgezette meening, de plaats
kan dit of dat zeke r niet beteeke ne n, tracht haar te
verklaren, dan dat men, nadat eene verklaring ge vonde n
is, omzi et of niet nog een e andere moge lijk is, daar de
e e rste in lijnre chten strijd zou zijn met de feit elijke uitkomst. Wij kunn e n e r hie r aan toe voege n, dat evenzeèr
om wat men zou kunn e n noe men exegetische bezwaren, niet
mag worden gezegd, dat het Nieuwe Testament de komst
van Christus dicht bij stelt. Want er zijn immers Schriftplaatsen b.v. 2 Th ~ ss. 2, die deze komst naar e en verder
g elegen tijdstip verschuiven. Juist wanneer men de Schrift
in haar gehee l onderzoekt en rekening houdt met alles,
wat in de Schrift is opgeteekend, ziet men, indien men
althans de Schrift niet in een oneindig aantal deelen wil
1) Deze bezwaren voelt ook Weizei, Stud. Ev. Geistl. Würt.
IX, 2, bI. 142 en 143. Doch hij schrijft bI. 146 en 147: cWenn
caber sogar Stellen genug sich darbieten, welche unwidersprechlich
«vom jüngsten Tag handeln und seine Zeit eben so bestimmt als
cganz nahe bezeichnen, so darf man doch nicht länger für die
«hier daraus entspringende apologetische und dogmatische Schwiec:rigkeit die Lösung auf dem exegetischen Wege suchen, dem
«klaren Sinn der Schrift die Anerkennung verweigern und ins
« A ngesicht widersprechen.;;
2
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laten uiteenvallen, hoe onmogelijk het is, dat de Schrift
eene wede rkomst van Christus zou leeren zeer kort na
Zijne hemelvaart. J) Ook kan men er op wijzen, hoe die
geschriften van het Nieuwe Testament, die volgens eenparig oordeel laat, na de verwo esting van Jeruzalem zijn
geschreven, toch geheel op dezelfde wijze spreken over
den tijd van Christus' komst als de oudere boeken. 2)
Ze er duidelijk spreken hier b .v. I Joh. 2 : 18: IJ et/à/a:,
ÊcrXt%Ti1 wpa: {uT/V, Openb. I : I IJ., JEr F EVÉu.":7a:1 Év Tt%XEl, I : 3/')d[ /:a: lpb.
I f t.
Ê-Y-YU" enz. 8)
1""
Uit het bovenstaande blijkt, zoowel hoe het er bij de
beantwoording der vraag op aan komt van welke beginselen men uitgaat, alsook dat ons persoonlijk
geloof er bij betrokken is. 4) Doch nog op geheel andere
wijze is ons geloof er mede gemoeid. Een goed
Gereformeerd Christen tracht ook te verstaan, hetgeen
hij gelooft. Want wel weet hij, dat zeer vee l wel kan
1) Hoelemann, Neue Bibelstudien, bI. 259, noemt dit een
rekening houden met de analogia fjdei en schrijft, hoe de Schrift
duidelijk leert: ces selbst ist überall eb en nur ein T heil der
cChristenheit, welche der Herr bei seiner W iederkunft zur
cHeimholung derselben theils entschlafen, theils noch lebend d. b.
esO antreffen wird, wie der A postel es eben ist. » H iertegen W eiss,
Theol. Lit. bI. 1858, no. 45 kolom 1036.
i) Jalaguier, Introd . D ogmat. bI. 52 4.
8) Belser stelt E inl. bI. 343 den tijd van I J oh . na dien van het
evangelie, dat bij blijkens bI. 299 tusscben 9 0 en 100 na Christus
stelt. De openb. plaatst hij eveneens na den val van Jeruzalem bI.
386 en 38 9. Ook Zabn, Einl. Il, bI. 647 stelt beide 90- 1 00 na Chr.
4) Kuyper, Loc. de Cons. Saec. bI. 119 toont anders aan, hoe
het persoonlijk geloof belang heeft bij dit vraagstuk. Met den
dood der apostelen komt eene pauze, waarin wij leven. Die pauze
is buitengewoon, de recbtstreeksche werking Gods is het eigenlijke.
Evenals de apostelen moeten wij die pauze wegdenken in ons
geloof en terstond de eschatologische werkingen vastknoopen aan
de buitengewone uit de dagen der apostelen.
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worden geloofd, maar niet begrepen. Doch hij is niet
tevreden eer een van beide voor hem vaststaat Of, dat
hier voor zijn verstand het eindpunt is bereikt, dat hij
niet verder mag trachten door te dringen, omdat hij toch
nooit het oneindige volkomen zal verstaan, Of, zoo hij tot
dat oneindige nog niet is genaderd, dat hij ten volle doorziet
met zijn verstand, wat inhoud was van zijn geloof.
Daarom mag ook hier ons onderzoek niet gereed zijn
met te zeggen, de Schrift kan niet leeren, dat Christus'
wederkomst aanstaande ' was. Maar wij hebben het
resultaat in het geloof aanvaardende, te vorschen om
ook hier te komen tot volle helderheid. Met het negatieve
mogen wij niet tevreden zijn, wij moeten onderzoeken, wat
wij hebben te gelooven omtrent den tijd van Jezus' komst.
Nu zijn er wel anderen geweest, die niet konden gelooven, dat het Nieuwe Testament leerde, dat Christus weldra
zou terugkeeren en die daarom getracht hebben de Schriftplaatsen, waarop zich hunne tegenstanders beriepen
anders te verstaan. 1) Dat ik dan in alle bescheidenheid
mijnerzijds eene poging waag om het moeilijke vraagstuk
op te lossen, moet dus wel eenen goeden grond hebben.
Geen der mij bekende oplossingen bevredigt voldoende.
Er is tusschen deze proeve en de vorige geschriften
drieërlei belangrijk onderscheid. Er is verschil I) in het
uitgangspunt, 2) in het stellen der vraag, 3) in methode.
Over het verschil van uitgangspunt is reeds voldoende
gesproken. Geen der schrijvers werkte aan ons onderwerp zich houdend aan de Gereformeerde belijdenis.
1) De meeste bekende zijn: Donker Curtius, in Bijdragen tot
de beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde vVetenschappen
IX, bI. 153-217 en 305-367, Dorner, De oratione eschatologica, Ebrard, Adversus erroneam nonnullorum opinionem, Hoelemann, in Neue Bibelstudien, bl. 232-281, Van Leeuwen, De
Parousieve~wachting in het Nieuwe Testament.
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Toch is dit de eenige weg, waarlangs men tot eene
voldoende oplossing kan geraken. Alleen de Gereformeerde kan met zijne belijdenis omtrent de Schrift, die
tot in den wortel verschilt van alle andere, hier verder
komen. Maar eveneens laat de Gereformeerde belijdenis
haren invloed gelden bij het stellen der vraag. Uit
de Schrift kan een Gereformeerde geen antwoord geven
op de vraag, hebben de apostelen, hebben de eerste
Christenen gemeend, dat de komst van Christus aanstaande was. De Schrift is ons niet gegeven om de gedachten en inzichten der apostelen te leeren kennen.
Van alles, wat de apostelen en de eerste Christenen
persoonlijk hebben gedacht, is ons uit de Schrift zeer
weinig bekend. Enkele vragen en opmerkingen slechts,
in de evangeliën veelal gevolgd door eene bestraffing, terechtwijzing of onderrichting van Christus. Deze
gegevens biedt de Schrift, omdat zij ook historische
oorkonde is. Niet minder staan in Gods woord uitspraken
van de goddeloozen, ja zelfs van Satan (Matth. 4 : 3).
Op zichzelf is het dus volstrekt niet onmogelijk, dat de
apostelen voor hun persoon hebben gedacht, dat de wederkomst van Christus voor de deur stond. I) Maar uit het
Nieuwe Testament is het onmogelijk dit op te maken. In het
Nieuwe Testament vindt men, wat zij in hun ambt voor de
kerk hebben geschreven, gedreven zijnde door den Heiligen
Geest. Niet als"of de apostelen dan slechts de rol eener
schrijfmachine of zelfs ook maar van eene pen hadden
vervuld zonder meer. Wat zij schreven waren hunne
gedachten, was de inhoud van hunnen geest. Maar
die gedachten en die inhoud hadden niet hunnen oorsprong
in hen, maar waren hun ingegeven, bewaard en opge1) Joh. I I : 50 en 5 I geeft een duidelijk voorbeeld, dat iemand
onder de leiding der inspiratie iets zeggen kan, dat eene andere
beteekenis heeft, dan het persoonlijk inzicht van den spreker.
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schreven onder de leiding van den Heiligen Geest. 1) Daarom
is onmogelijk, dat ook maar één van de gebreken of één
van de verkeerde gedachten, die in hen leefden, zou
zijn ingeslopen in hunne met Goddelijk gezag bekleede
geschriften. Vandaar de eenheid der Schrift ook bij
zooveel individualiteit en verscheidenheid van inzicht.
Wat wij hebben in de Schrift, is niet eene verzameling
van apostolische gedachte n, maar zijn de ge dachten der
apostelen, voorzoover zij gedreven zijn door den Heiligen
Geest en beste md waren voor de kerk aller eeuwen,
dat is, het Woord van God. Daarmee wordt tevens
afgesneden , al wat maar zweemt naar Biblische Theologie .
Hier bedoeld, niet gelijk zij door Beck en zijne school
werd beoefend, maar in den zin, waarin Beyschlag,
Holtzmann, W eiss, Bovon e .a. hunne handboeken schreven.
De evangeliën en ook de brieven zijn geene bronnen
voor de leer der verschillende apostelen, maar vormen
te zamen het eeuwig blijvend en levende Woord van
God. ~ Daarom kan de vraag, die wij ons voorstellen
te beantwoorden , geene andere zijn dan deze, leert de
Schrift metterdaad, dat in de dagen der apostelen
Christus' wederkomst aanstaande was . Of liever nog,
daar wij al zagen, dat ook op de vraag zoo gesteld
het antwoord niet twijfelachtig kan zijn, wat leert ons
de Schrift aangaande den tijd van Christus ' wederkomst. 3)
1) Zie hiervoor de breede uiteenzetting: Kuyper, Encyc1.
II bI. 362 vlg., Bavinck, Dogm. I, bI. 449 vlg.
2) Ook H oelemann, Neue Bibeist. bI. 28 1, komt er tegenop,
dat men spreekt van een leerbegrip of theologie van één bijbelboek. Men moet de Schrift in haar geheel nemen. Volgens hem
is alleen verschil in T estament merkbaar.
3) Wederkomst wordt hier g enomen in den algemeenen gangbaren zin, volg ens A rt. 37 Ned. Geloofsbel. Nader wordt over
dit begrip gehandeld Bijlage J.
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Ten slotte brengt dit verschil in uitgangspunt en in
het stellen der vraag een verschil in methode met zich
mede. Als wij heel de Schrift voor het Woord van God
houden en met heel de Schrift naar eene oplossing
zoeken, zullen wij het Oude Testament niet minder
hebben te raadplegen dan het Nieuwe. Die twee samen
vormen Gods Woord . Natuurlijk is dat geheel iets anders
dan zooals tegenwoordig geschiedt het Christendom te
verklaren uit de Joodsche Apokalyptiek. I) Maar het is
een handhaven van de oude waarheid, dat het Oude
Testament niet is te verstaan zonder het Nieuwe, maar
evenzeer het Nieuwe niet zonder het Oude. 2) Dat nu
toch dit geschrift zich in hoofdzaak tot het Nieuwe
Testament heeft bepaald, heeft eene betrekkelijk bijkom··
stige reden. Dit is niet geschied, omdat wij het Oude
Testament niet achten, maar omdat vooral het Nieuwe
Testament ons openbaringen des Heeren geeft omtrent
den tijd der toekomst van Christus. Daarenboven levert
alleen het Nieuwe Testament plaatsen, die in dit opzicht
moeilijkheid geven bij de verklaring en plaatsen, waarop
men zich grondt voor de bewering van eene nabij gedachte komst van Christus. Vandaar, dat althans in de
tweede afdeeling alleen plaatsen uit het Nieuwe Testa1) Zoo doet nevens vele anderen Bousset, Der Antichrist. Zie
het oordeel over deze richting bij Van Leeuwen, Par. Verw.
bI. VI. En uitvoeriger en beslister: Biesterveld, De jongste
methode, bI. 10 vlg.
2) Vgl. Deissmann, Beiträge, bI. 77: »Zwischen dem Alten
cund dem Neuen liegt niemals ein unüberbrückter A bgrund. Die das
cEvangelium loslösen wollen vom Alten T estament und vom
cJudentum, schneiden den Weinstock über den Wurzel ab. ovum
cTestamentum in Vetere latet. Jesus ist so gross, dass er die
cBemühungen dessen entbehren kann, die ihn bloss auf kosten
4:seines Elternhauses verherrlichem Zie ook: Van Leeuwen, Par.
Verw. bI. 2.

ment ter sprake zullen komen. Doch er is nog meer
verschil in methode. Doorgaans wordt zoo gewerkt, dat
men twee reeksen teksten tegen elkander uitspeelt. Wie
van oordeel is, dat het Nieuwe Testament de komst
van Christus aanstaande acht, tracht daarnaar te verklaren of liever te verwringen alle plaatsen, die het
tegendeel schijnen te leeren. En omgekeerd, wie het
tegenovergesteld gevoel en is toegedaan, beijvert zich aan
te toonen, dat nergens Jezus' wederkeer als nabij wordt
voorgesteld. 1) Voor de ze fout hebben wij ons te wachten.
Naar eene oplossing moet gezocht, die aan alle plaatsen
recht laat wedervaren, die, als er eene schijnbare tegenspraak bestaat, verder teruggaat en de beide reeksen uit
éé n gezichtspunt zoodanig beziet, dat die tegenspraak
blijkt niet te bestaan. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat wij
wel mogen trachten aan te toonen, dat deze of gene
plaats niet leert, wat men er gewoonlijk inlegt. Alleen
maar, niet geoorloofd is het om wat alleszins klaar en
duidelijk is, niet te erkennen of weg te exegetiseeren.
Is eene plaats duister, dan zullen wij naar den ouden
regel van de meer duidelijke hebben uit te gaan, om
daarmede wat donker is te verklaren . 2) Mocht iets duister
blijken, dan zullen wij ons daar niet aan hebben te
stooten, maar in aanbidding den rijkdom der gedachten
van den Allerhoogste hebben te bewonderen!
Nu wij zoo ons uitgangspunt, ons vraagstuk en onze
methode hebben bepaald in onderscheiding van andere
schrijvers, zou men kunnen opmerken, dat toch ei&,enlijk
1) Van het eerste heeft men een voorbeeld in Briet, Eschatologie,
van het tweede in Van Leeuwen, Parousieverwachting.
2) Bengel op Matth. 24 : 2g. «Quo pacto non distincta ex
«obscuris sed obscura ex distinctis debemus interpretari et sapienctiam divinam, omnia semper videntem, non omnia simul reve<1antem in suis aenigmatibus venerari.»
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de titel niet juist was. Men verwachtte misschien als
opschrift, de tijd van Christus' wederkomst. Toch zou
juist deze laatste titel onjuist zijn . Wanneer men de
vraag stelt, wat leert ons de Schrift omtrent den tijd van
Christus' wederkomst) behoeft men haar slechts anders
te formuleeren en men heeft, hoe hebben wij de toekomst van Jezus Christus te verwachten. Wel is waar,
dat dit laatste ook vraagt naar de gesteldheid van hen,
die wachten. Maar juist die gesteldheid wordt volkomen
bepaald door den tijd der wederkomst. Toeft deze nog
lang, dan is voorbereiding vooreerst nog niet noodig,
kan zij weldra of plotseling komen, dan is voortdurend
waken plicht. Daarom is het vraagstuk, dat zich bij de
verwachting van Christus' toekomst naar voren dringt en
dat schier het eenige is, dat bespreking waardig is, de
vraag naar den tijd . 1) Is de ze vraag opgelost, dan volgt
daar van zelf al het andere uit. Buitendien is het onnoodig het woord tijd in den titel afzonderlijk te noemen,
omdat het woord "verwachting", reeds het begrip tijd
onderstelt, zich beweegt op het gebied van den tijd.
Wie wacht, moet wachten, omdat het nog geen tijd is,
of omdat iets niet op zijn tijd is. Ten slotte heeft onze
titel het voordeel, dat hij niet te lang is en zich aansluit
1) Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 3: «Het is inzonderheid één
«zijde van het vraagstuk, die ik in de volgende bladzijden meer
«opzettelijk wensch in het licht te stellen, en wel bepaaldelijk die
«zijde welke rechtstreeks betrekking heeft op de tijdsbepaling der
«parousie, m. a. w. en nauwkeuriger gezegd, de vraag: of de Nieuw
«testamentische schrijvers de «wederkomst> des Heeren zich al
«dan niet zoo gansch nabij gedacht en haar dus ook als zoodanig
cin hun geschriften voorgesteld hebben. Dat juist ook die zijde
cvan het vraagstuk onwillekeurig zich op den voorgrond dringt,
«altoos wanneer daar over de parousie gehandeld wordt, is alles
«behalve vreemd~ enz. V gl. daarmede nu zijnen titel.
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bij het gewone spraakgebruik der Schrift. Ieder gevoelt
terstond, wat gemeend is.
c. Op nog twee zaken dient de aandacht gevestigd.
In de eerste plaats moet gewezen op het merkwaardige
feit, dat zoowel nu als vroeger vele sekten, met name
enthousiastisch gezinde, gemeend hebben, dat in hunnen
tijd de komst des Heeren weldra zou plaats grijpen.
Reeds Paulus had dergelijke lieden te bestrijden blijkens
2 Thess. 2 . En de geschiedenis heeft wel bewezen, hoe
groot 's Heeren wijsheid was, dat Hij een dergelijk gedeelte deed opnemen in de Heilige Schrift. Immers door
al de tijden loopt ééne lijn, ééne reeks van in vele opzichten verwante en soortgelijke sekten, die allen voor
zeker hielden) dat nu weldra Christus zou komen. Iets
wat te merkwaardiger is, omdat niet zelden onmiddellijk
nadat de ééne sekte bedrogen was uitgekomen, toch weer
eene andere met dezelfde leer, zij het al eenigszins
gewijzigd in de berekeningen, optrad. Om voorbeelden
te noemen, behoeven wij slechts te wijzen op enkele
volgelingen van Papias als Irenaeus en T ertullianus,
verder de ' Montanisten, Joachim van Floris en zijne
discipelen, vele Anabaptisten, de "Inspirationsgemeinden
in ç1er Wetterau", de Zionieten te Ronsdorf, de Shakers,
Thomas Pöschl en zijne volgers, de Harmonieten, de
Grusische Separatisten, de Beiersche Chiliasten, Irvingianen, Adventisten) Mormonen. 1) Van enkele dezer
1) Naar J. H. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte, passim .
Verder zie men, voor Irenaeus: Zahn H.R.E. IX, bI. 4- I 0, Harnack, Dogmengesch. I, bI. 569, voor Tertullianus en de Montanisten : Seeberg, Dogmengesch. I, bI. 67, Bonwetsch, H .R.E.
XIII, bI. 421, Harnack D .G. I, bI. 39 1, voor Joachim vanFJoris:
Seeberg, D.G. Il' bI. 167, Deutsch, H .R.E. IX. bI. 229, voor de
Anabaptisten: Uhlhorn, H.R.E. I. bI. 482, voor de dnspirierten:.

sekten is reeds aangetoond, 'dat en hoe ze onderling
met elkaar in verband staan, Doch vooral in de Middeleeuwen zijrr er velen geweest, die de toekomst van
Christus nabij achtten. Dit meende men 557 te Konstantinopel, dit meende Gregorius de Groote, Wulfstan en
AelfrikJ Odo van Clugny, Theodulf van Orléans, Bernard
te Würzburg, Gregorius van Tours, Othlo te St. Emmerau, en nog anderen, hoewel het ook niet aan mannen
ontbrak, die hen bestreden, getuige het optreden van
Beda en Abbo. 1) Het verkeerde van deze lieden was
niet, dat zij steeds voorbereid waren op de wederkomst
van Christus, maar wel, dat zij meer zeiden, dan ons in
de Schrift is geopenbaard, zoo vooral, dat zij veelal
berekeningen maakten of een tijdstip noemden.
Nu is dit verschijnsel niet zoo heel moeilijk te verklaren.
De bovengenoemde sekten dragen alle, wat men wel
genoemd heeft, een fantastisch karakter. Zij treden op
in eenen tijd als de Kerk cies Heeren leeft in een toestand van versteening of van verval. Zoo menigmaal als
doode leerstelligheid, meer of minder orthodox, den
boventoon voert, komt er doorgaans onder het volk
eene reaktie van het gemoed. Maar die reaktie komt niet
Göbel-Hegler, H.R.E. IX, bI. 204, voor de Zionieten: Klippel,
H.R.E. XVII, bI. 132, voor de Shakers: Kattenbuseh, H.R.E.
XVIII, bI. 260, voor Pöschl: Loesche, H .R.E. XV, bI. 490, voor
de Harmonieten : Kolb, H.R.E. VII, bI. 432, voor de Irvin gianen:
Kolde, H .R.E. IX, bI. 426, voor de Adventisten en vele verwante sekten: Rettberg-Hinschius H .R.E. I, bI. 191, voor de
Mormonen: Van Pelt, H.R.E. XIII, bI. 468.
1) Deze gegevens zijn geheel ontleend aan: E. Wadstein, Die
eschalotogische Ideengruppe: Antichrist, Welt sabbat, Weltende und
Weltgericht. 1895. Nog andere personen uit de Middeleeuwen
vindt men: Preuss, Antichrist, bI. 23, 26 en 27. Op de vermoedelijke oorzaak wijst Preuss bI. 6. In hoofdzaak lag die, volgens
hem, in den toestand der kerk.
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minder, als in de kerk wereldgelijkvormigheid en onverschilligheid heerschen. Nu is reeds in normale ' omstandigheden doorgaans in de kerk het gebrek, dat maar
weinig geleefd wordt bij de toekomst van Christus.
In tijden van verval is gewoonlijk daarvan gansch
niets te bespeuren .
Geen wonder dan, dat de
reaktie zich ook bij voorkeur op dit punt richt. Geen
wonder ook, dat men juist uit reaktie overdrijft en in
stee van naar I Kor. I : 7 de Openbaring van Jezus
Christus te verwachten, meent, dat 's Heeren wederkomst
nabij is. Men onderzoekt de Schrift niet nauwkeurig, dat
doet geene reaktie van het gemoed, maar men realiseert
wat men hoopt, en de hoop komt beschaamd uit, omdat
zij zich niet vasthoudt aan de Schrift. Toch verklaart
dit nog niet genoegzaam, waarom dan juist die komst
van Christus aanstaande wordt geacht. Een kenmerk van
elke reaktie, die betrekkelijk recht heeft, is, dat zij
besmet is met eigengerechtigheid. Men ziet de goddeloosheid om zich heen en rekent zich verplicht daartegen op
te treden. Volkomen terecht. Maar ten onrechte maakt
men dan vaak den afstand tusschen zich en de tegenstanders
grooter dan hij werkelijk is. Lichtelijk acht men zichzelf
bijna heilig en de tegenstanders zoo goddeloos, dat men
daaruit besluit, het oordeel des Heeren kan niet lang
meer toeven . 1)
Kuyper, Loc. de C. S. bI. 124: «De eerste geplante kerken,
(die Christus beleden hebben, leefden in het onmz"ddell1j'k besej
«van des H eeren wederkomst. Daaruit alleen verklaart zich het
everkoopen der goederen en wat we lezen in den tweeden brief
«van den apostel Petrus en in den tweeden brief van Paulus aan
«de Thessalonicensen. Men werd reeds ongeduldig over Christi
« wederkomst. Wat was daarvan de jout? Dit was deze, dat daarin
<niet sprak een uitgaan van het hart naar de glorie Gods, maar
ceene begeerte, een zucht om zelj dz'e buz'tengewone dz'ngen te be1)

Tegenover deze twee uitersten blijkt te meer de noodzakelijkheid om het juiste standpunt in het licht te stellen.
Het tweede punt dat nog vermeld moest worden is
het volgende. Men zou kunnen vragen of het niet noodig
was, voor wij tot de eigenlijke behandeling overgaan,
nog een historisch overzicht te geven en aan te toonen
hoe het vraagstuk is ontstaan en achtereenvolge ns behandeld . Wij gelooven, dat dit hier overbodig mag
genoemd worden. In de eerste plaats, omdat bedoeling
van dit proefschrift niet is aan te toonen, wat in den
loop der geschiedenis alzoo over dit stuk is gedacht,
doch wel naar Gereformeerd belijden eene oplossing te
zoeken. Maar ook daarbenevens men kan moeilijk spreken
van ee ne geschiedenis van deze kwestie. Want van vooruitgang of ontwikkeling is geen sprake . De uitleggers zijn
of van oordeel, dat het Nieuwe T estament de wederkomst
van Christus nabij acht, of zij zijn van het tegendeel
overtuigd. Vergissen wij ons niet al te zeer, dan was Grotius
de eerste, die uitsprak, dat in het Nieuwe Testament de
komst van Jezus als aanstaande werd voorgesteld. 1)
«leven. En ten tweede hing hiermee saam, dat de paroul?ie des
cHeeren glorie zou brengen en verlossing uz"! het lijden en uit
eden druk, waarin Gods volk verkeerde.» Vooral deze tweede
faktor is ongetwijfeld van invloed. Alleen maar hij kan zich niet
laten gelden of althans minder goed, als geenerlei druk en lijden
wordt opgelegd.
1) In geen geval was, zooals Pünjer, Zeitschrift f. Wiss. Th. XXI,
bI. 15 4 meent, Strauss de eerste, die dit gevoelen voorstond. Dat
Grotius de eerste was, is ook het gevoelen van Donker Curtius.
Bijdr. beop.f. en Gesch. Godgel. Wet. IX bI. 155 en Van Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. 1845, bI. 52. Donker Curtius toont tevens
aan, dat al de ouderen een ander gevoelen waren toegedaan en
dat Grotius werd weerlegd door Rivet, Vol. III p. 1096, Art. 107
en Calovius Biblioth. illustr. I Cor. 15: 51. Voorloopig bevinden
wij ons dus nog in goed gezelschap. Over Luther zie men Hoofdst.

Sinds dien tijd viel al wat modern was of den modernen
kant uitging hem bij. Daarentegen hebben vele rechtzinnige uitleggers, een enkele maal zelfs met talent, het
tegendeel volgehouden. Verlangt me n eene bloote opsomming van person e n met ve rm elding van hun gevoelen,
het schijnt overbodig die hier nog te geven. Zij is reeds
menigmaal gegeven 1) en men vindt iets dergelijks in
noot 2 op bI. 7. Buitendien is vee l te vinden in de
overzichten bij de exegese in de 2e afdeeling.
III § 2 . Ik durf niet te zeggen, dat Cbrysostomus of Tbeophylactus
de eerste was. Wel zeggen deze uitleggers, dat b.V. R om. 13: 11,
Fil. 4 : 5 de parousie nabij wordt geacht, doch zij doen daar niets
dan den tekst omschrijven en maken volstrekt er geen leerstuk
van, dat de apostelen de parousie nog tijdens hun leven verwachtten.
1) Eene dergelijke opsomming vindt men b .v. VOOl de ouderen: Donker Curtius, Bijdr. beoef. gesch. Godgel. \Vet. IX, bI. 15 6
en 157, dan Ebrard, A dv. erron, bI. 2 vlg., Pünjer, Ztschrift.
f. Wiss. Th. XXI, bI. 152 vlg., Weiffenbach, Wiederkg ed. bl. 3
vlg., Weizei, Stud, E v. Geistl. Würt. IX. 2 bI. 169 (met veel kri ·
tiek). Scberer, Beiträge T heol. Wiss. 185 1 bI. 83 noemt nog
Tholucks Litterariscbe Anzeiger 1845 n. 62 .
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OPLOSSING.
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I.

Ove re e nst em min g in d e ve rwachtin g
d er ee r s te en der tw ee d e komst
van Christus.

Volkomen onjuist is de meening, dat het vraagstuk, dat
ons bezig houdt, geheel op zich zelf staat en daarom
ook zonder met iets in verband gebracht te zijn, moet
opgelost worden . Dat het tegendeel waar is, blijkt
spoedig, als men slechts bedenkt, hoe de komst van
Christus op de wolken des hemels ten nauwste samenhangt met, deel uitmaakt van het groote werk van
Christus tot zaliging van zondaren ter eere Gods . De
wederkomst is daarvan, ruim genomen althans, de laatste
handeling. Daarom veronderstelt zij dan ook al het voorafgaande. Christus kon niet wederkomen, was Hij niet
eerst gekomen te Bethlehem. Dit is eene zaak van
groote beteekenis. Het ligt voor de hand, om als de
Schrift ons spreekt van twee komsten in de wereld, die
met elkander te vergelijken. Men kan vragen, of van
deze vergelijking eenige vrucht verwacht wordt. Is het
geoorloofd, om aan te nemen, dat hetgeen bij de eerste
komst is geschied en voorgevallen, ook bij de tweede
zal plaats grijpen? Nu geven wij aanstonds toe, dat wij
om deze vragen te beantwoorden op het woord weder-
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komst niet te veel mogen drukken. Immers niet alleen
is die naam betrekkelijk willekeurig, I) maar het zou ook
niet onmogelijk zijn, dat hij was gekozen, nadat het
verband tusschen eerste en tweede komst was vastgesteld. Indien wij nu uit dit woord iets gingen afleiden
voor het verband der beide komsten redeneerden wij
in eenen cirkel. 2) Daarom moet een andere weg ingeslagen. In de eerste plaats dient er op gewezen, dat in
het Nieuwe Testament het woord lPXOp..1X1 zoo wel van de
eerste als van de tweede komst van Christus wordt gebezigd. S) Dat wijst reeds op verwantschap. Het Oude
Testament, gelijk doorgaans wordt aangenomen, onderscheidt die beide komsten meestal niet eens, 4) maar
neemt ze te zamen als het eene werk van Christus . Dit
staat in verband met de andere wijze van voorstellen
van het Oude Testament. Daar is veelal sprake van eene
komst Gods of een komen van den dag des Heeren.
Meestal omvat deze uitdrukking het geheele werk van
Christus het laatste oordeel niet uitgesloten en dus zool)
Uit Hand. I : 1 I kan bezwaarlijk iets dergelijks afgeleid.
Immers daar wordt Jezus' komst op de wolken des Hemels niet
in verband gebracht met Zijne eerste komst, maar met de hemelvaart. Ook uit Joh. 14 : 2 en 28 leiden wij liever niets af, wolang
nog geene eenstemmigheid is verkregen over de vraag, welke
wederkomst op deze plaatsen is bedoeld. Vergelijk verder Bijlage I.
2) Onze Statenvertaling gebruikt voor Jezus' komst ten laatsten
dage nooit «wederkomst». Het woord, dat in het Grieksch het
dichtst er aan toe komt is zeker TXP' IJfj i:x.. Doch ook dit wordt betrekkelijk zelden (zie Bijlage I) voor Christus' wederkomst gebruikt, die ook wordt aangeduid door woorden als Ii71'Ox.áÀUt!> /'
(1 Kor. I : 7). É71'l cpci/WX. (2 Tim. I : 10) en dergelijke.
S) Zie voor het bewijs Bijlage I.
4) :tDer Gedanke ist der jüdischen Messiaserwartung vollkommen
cfremd, indem dieselbe nur von einem einmaligen kommen des
«Messias weiss." Beyschlag Bib!. Theol. I, bI. 200 . Vgl. Weiss,
Leben Jesu, II blz. 285, V. Leeuwen Par. verw. bI. 10.
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wel Zijn eerste als Zijn tweede komst. 1) Zoo is Gen.
49 : IQ blijkens de toevoeging de tweede komst niet
minder dan de eerste blijkens het voorafgaande gemeend.
Evenzeer is Jes. 4 I : 2 S van Christus eerst bij de tweede
komst ten volle vervuld. Jes. S9 : 2 0 geldt ongetwijfeld
van de eerste komst van Christus, maar ook deze profetie
treedt bij het laatste oordeel eerst geheel in vervulling.
Op dergelijke wijze moeten voorzeker nog meer Schriftplaatsen verklaard. Aan den anderen kant als Ps. 96 :
13 en 98 : 9 gezegd wordt, dat God komt om de aarde
te richten , houdt dat volgens hetgeen voorafgaat verband met de ee rste komst van Christus en komt het
algeheel tot stand door Christus' wederkomst. Hetzelfde
moet gezegd van Ezech. 3°: 3 (i1!i1',? ei' ~~'~1 e~' ~~'~-':ll),
Joel 2 : I ( ~~'R ,~ i1!i1:-ei' N~-'~) en dergelijke plaatsen.
Het oordeel en de zegen, die op den dag des Heeren
worden uitgestort, houden verband met de eerste
zoowel als met de tweede komst van Christus. Hiermede is reeds aangetoond, dat de beide komsten samenhooren en zoo men wil, eene even gewichtige plaats
bekleeden in het werk van Christus. Maar daarmee
is nog niet voldoende bewezen, dat de omstandigheden
van beide komsten zoozeer gelijk zijn, dat wat van de
ééne geldt, op de andere mag worden overgebracht. Om
dit nu nog nader in 't licht te stellen, dient op het
volgende gelet. Terstond na den val geeft God de
belofte, dat Christus komen zal om het rijk van Satan
te verbreken. Gen. 3: I S. Toen Kain geboren werd,
meende Eva ten onrechte, dat in hem de belofte reeds
was vervuld. Gen. 4: I. Steeds bleef de hoop leven op
de vervulling dier belofte. Lamech meende in Noach
den beloofde te aanschouwen. Gen. 5 : 29. God gaat voort
1)

Zie Bijlage I.

:n
Zijne profetieën te geven omtrent het komen van den
Christus, aan Abraham, aan David, door de profeten.
Wel blijft het vrome volk op die komst hopen, maar
toch, de verwac.hting wordt al minder en minder. Het
scheen ook, alsof er niets van zou komen. Het volk
wordt weggevoerd. Het komt terug en dan, na lange
jaren, eindelijk komt Christus in het vleesch, onverwacht
en schier onopgemerkt. (Luk. 2 : I -7). Doch al mag het
schijnen, dat Christus, wat den tijd betreft, zeer toevallig
komt, zoo is het allerminst, want Gal. 4 : 4 zegt duidelijk:
"ÖTë Jt ~À,S-E TG 7rÀ,~pWfl.iX TOf, 7.jJó;;ou, ifot7rÉuTë/À, E;; Ó 0eGS' TGv uio;; otuToii."

\N at met het oog op de gegeven beloften en profetieën
laat kon schijnen, en met het oog op de tijdsomstandigheden willekeurig, blijkt allerminst zoo te zijn. De tijd,
van God bepaald, moest eerst vervuld zijn . Laat het
voor menschen onverwacht en ontijdig lijken, God heeft
er Zijne wijze redene n voor. Te meer is dit merkwaardig, daar hi e rboven reeds twee profetieën zijn
aangehaald, die mede van de eerste komst van
Christus golden en verkondigden, dat de tijd der vervulling nabij was, reeds in de dagen van Joël (2: l)
en Ezechi ël (30 : 3). Ten slotte dient er nog op gewezen, dat de profeet Maleachi gelijk ook reeds Jesaja
(Jes . 40 : 3, Mal. 3 : 23 Holl. 4 : 5) bij de komst
van Christus gesproken had van eenen voorlooper,
waaraan men zou kunne n kennen, dat Hij nu welhaast
komen zou .
Nu zal in het vervolg breeder worden aangewezen,
hoe al de hier door ons opgenoemde elementen niet
minder voorkomen bij de tweede komst des Heeren.
Natuurlijk is er tusschen die twee komsten ook wel groot
verschil in wezen e n beteekenis. Maar hier, waar wij
ons uitsluitend bewegen op het gebied van den tijd, is
er toch treffende overeenkomst. Immers bij beide véllt
3
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op te merken : I. Profetie en vervulling zijn door langen
tijd gescheiden. 2. Toch zal de vervulling spoedig komen. l)
3. Hij zal onverwachts komen. 4. Toch zullen er voorteekenen zijn. S. Hij zal op onbekenden tijd komen. 6.
Toch is de tijd Zijner komst bepaald. 2)
Wat mogen wij hier nu uit afleiden? In de oude beo
deeling leefde het vrome Israël in gestadige verwachting
naar de komst van Christus. Wij hebben naar 's Heeren
bevel Zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten (I Thess.
I : 10) . Nu leert ons de Schrift) hoe die verwachting
naar de komst van Christus, die heel het leven der
kinderen Gods in alle tijden beheerscht, voor zoo ver
zij onder de oude bedee1ing leefde, is vervuld. Het
is zeker geoorloofd en zelfs plicht om op die verhouding van verwachting en vervulling te letten,
willen wij weten, hoe onze verwachting zich tot de
vervulling verhoudt. Dit recht in te zien zal ons onderzoek niet alleen zeer vergemakkelijken, maar zal ons
ook meer resultaat doen vinden, dan anders wellicht zou
geschieden.

§

2.

Overzicht der gegevens.

Gaat men na, wat de Schrift ons mededeelt over den
tijd der wederkomst van Christus, dan zijn er vele zaken,
I) Eene aanstaande komst van Christus schijnen te leeren :
Hagg. 2: 6 (Holl. 2: 7), Mal. 3: I.
2) c Wie die erste Erscheinung Christi erst eintreten konnte,
~ als die Zeit erfüllt war und die Welt in ihrer Heilsbedürftigkeit
(wie in ihrer Heilsempfänglichkeit den Punkt erreicht hatte, an
«dem die rettende Heilsoffenbarung anknüpfen konnte und musste,
«so kann auch die Wiederkunft Christi, die zun ächst und vor
«allem das Gericht bringt, erst eintreten, wenn die Wèlt zum
»Gerichte rejf geworden, wenn das in ihr herrschende Böse sich
bis ZUID höchsten Gipfel gesteigert hat und so das Gottesgericht
«auf sich herbei zieht." Weiss, Stud. u. Krit. 1869, bI. 8.
(L
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die volkomen duidelijk zijn en niet aan den minsten
twijfel onderhevig. Zoo b.v. dat Christus komen zal op een
uur aan menschen onbekend, doch Gode bekend en
door Hem vastgesteld. (Matth. 24: 36) Verder, dat
Christus gansch onverwacht zal komen, (Math. 24 : 42)
dat Hij komen zal} als alle teekenen hebben plaats gegrepen. (Matth. 24: 30)
Eén punt is er echter, waarover minder eenstemmigheid schijnt te bestaan. Vraagt men zal Christus spoedig
komen of alsnog vertoeven, dan maakt het zeer veel
verschil, welke plaatsen men opslaat. Zoowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament zijn twee reeksen
teksten, de eene schijnt Jezus' komst nabij te stellen, de
andere schijnt haar naar de verre toek omst te verschuiven. 1)
Wat de eerste reeks aangaat, die telt bij ons minder
plaatsen dan bij vele anderen. _ iet, omdat wij gelooven,
dat men zulke plaatsen in het ieuwe Testament niet
aantreft. Maar, omdat van verschillende plaatsen, die
gewoonlijk tot deze groep worden gebracht, zooals in
de tweede afdeeling wordt aangetoond, moet gezegd,
dat zij volstrekt niet spreken van eene nabij zijnde wederkomst van Christus . Wel geschiedt dit ontegenzeggelijk:
1 Kor. 7 : 29} Hebr. 10: 25 en 37, Jak. 5 : 8, 1 Petr.
4 : 5 en 7, Op. I : I, 3, 22 : 6, 7, 10, 12 en 20. Uit
he t Oude Testament kan gewezen worden op: Oeut.
32 : 34 en 35, Ps. 37 : 10 en 34, Jes . 13 : 6, Je r.
48 : 16, Ezech. 30 : 3, Hos. I : 4, Joël I : IS, 2 : I}
4 : 4 (Holl. 3: 4), Ob.: IS, Zef. 1 : 7, 14 en 18,
1) Dezelfde gedachte vind t men meer of minder duidelijk ook:

Kuyper, Loc. de C. S. bI. 18 en alleen voor bet N. T. : Briet,
Esch. I, bI. 77, Diestelmann, Jabrb. f. D. theol. 1865 , bI. 5 00,
Dobscbütz, Probleme, bI. 100, Haupt, E sch. bI. 88, Wadstein,
Escbat. Id. bI. 3.

Mal. 3 : S. Nu is het wel waar, dat op geen dezer laatste
plaatsen uitdrukkelijk staat, dat Christus spoedig zal
wederkomen ten gerichte. Doch deze teksten spreken
van Gods oordeel, dat aanstaande is, hetzij in het algemeen, hetzij over een bepaald volk of soort van menschen.
Volgens hetgeen wij nog zullen uiteenzetten bij de behandeling van het karakter der profetie, moet dat alles
in den meest eigenlijke n zin genomen van het laatste
oordeel. En dit laatste oordeel g rijpt juist plaats bij, is
het eerste doel van Christus' wederkomst. Spreekt Mal.
3 : S van het oordeel, Mal. 3 : I, vgl. Hagg. 2 : 6 (HoII . 7)
handelt van de eerste komst van Christus. Zoo worden
beide met elkander in nauw verband gebracht. Alles te
zamen genomen mag en moet dus toegegeven, dat
in het Oude en Nieuwe Testament soms de komst van
Christus op de wolke n des hemels als dicht aanstaande
wordt voorgesteld.
Doch even beslist moet worden volgehouden, dat in
de Schrift sommige plaatsen van de toekomst des Heeren
leeren, dat zij zich nog eenigen tijd zal laten wachten. Wat
het Oude Testament betreft, moet hier gewezen op al die
profetieën, die spreken van vele en groote gebeurtenissen,
nog voor den dag des oordeels te wachten. Misschien
wijst daarop ook de uitdrukking, in het laatste der dage n. 1)
In allen gevalIe, Ezech. 38 : 8 leest men 'p'~l'1 O'Y) 0'0:0 2)
Eerst later volgt het oordeel. V gl. Hab. 2: 3. Oo k
het Nieuwe Testament is hier zeer duidelijk . Matth.
24 : 14, 48, Matth. 2 S : S, 2 Thess. 2 e.a., waar Of
1) Vooral b.v. in teksten als Jer. 48 : 47. 49 : 39. De hier
beloofde verlossing is het heil in Christus, dat volledig komt bij
de wederkomst ten oordeel.
~) Ook Keil neemt dit van den Messiaansehen tijd, eder Vollendung des Reiches Gottes. "
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een vertoeven uitdrukkelijk wordt uitgesproken Of iets
wordt opgenoemd, dat zeker geruimen tijd in beslag
zal nemen en toch vóór het oordeel moet zijn afgeloopen . 1)
Men moet beginnen deze schijnbare tegenstrijdigheid
toe te geven. Doet men dat niet, dan is daarmede tevens
de mogelijkheid verdwenen om ooit tot eene goede oplossing te geraken. Immers wanneer men Of de twee
reeksen tegen elkander uitspeelt, àf wanneer men zich
uitsluitend op de eene beroept en de andere verwaarloost, bevredigt men niemand, ook zichzelf niet. Er moet
een andere weg worden ingeslagen. Wij moeten een
hooger standpunt zoeken, waarop men aan beide reeksen
haar volle recht kan laten wedervaren . Naar onze overtuiging is dit niet ande rs mogelijk, dan wanneer men uitgaat
van de Gereformeerde belijdenis, inzonderheid, zooals zij
zich uitgesproken heeft over de deugden en het besluit
des Heeren en de beperktheid van den mensch . Principiëel moet worden afgesneden elke oplossing, die den
tekst ook maar eenigszins geweld aandoet. Toch is dit
menigmaal geschied. Over he n, die eene verklaring zoeken,
door het komen van Christus geheel anders op te vatten
dan gewoonlijk, wordt hier niet gehandeld. 2) Veelal wordt
echter alles wat van ee ne nabijzijnde komst van Christus
spreekt, genomen van de verwo esting van Jeruzalem 3),
Diestelmann , Jahrb. f. D . Theol. 1865. bI. 500 noemt
Kor. 6 : 14, Rom. 14 : 8, I T hess. 5 : 1 0 , Fil. I : 20-24.
3 : 10, 2 Kor. 4 : 10 vg l. 5 : 7 - 10, 2 T im. 4 : 6-8. Zijne beo
doeling is plaatsen op te geven, waar Paulus de verwachting
uitspreekt, dat hij sterven zal en dus niet de parousie beleven.
Deze plaatsen zijn hier met opzet weggelaten, omdat, gelijk later
zal worden aangetoond, het op elk oogenblik de plicht is van den
Christen zich voor te bereiden v oor den dood en de parousie te
verwachten, ja, hoe die twee feitelijk samenvallen.
2) Zie daarvoor Bijlag e 1.
3) Weiss, Leben Jesu, Il, bI. 283 . Briet, Esch. I, bI. 105 vlg.
1)

I

alles, wat haar verder afstelt, van het laatste oordeel.
Deze oplossing is ten eenenmale onvoldoende . Nergens
maakt de Schrift deze scheiding. Neemt men een hoofdstuk als Matth. 24, dan gaat het alles geheel op dezelfde
wijze door, zonder dat ergens een overgang valt op te
merken. Terecht is ook gezegd, dat als Jezus den val
van Jeruzalem had beschouwd als Zijne wed.erkomst, Hij
moeilijk gelijkenissen als Matth. 24: 28, 25 : 5 en 13
had kunnen bezigen. 1) En evenzeer is waar, dat de uitkomst klaar heeft bewezen , dat de verwoesting van
Jeruzalem niet wederkomst van Christus in eigenlijken
zin genoemd kan worden . 2) Geen worider dan ook, dat,
gelijk reeds werd opgemerkt, zelfs na de verwoesting
van Jeruzalem nog op dezelfde wijze kon worden gesproken over de wederkomst van Christus als daarvoor. 3)
Ten slotte, de Schrift leert Luk. 21 : 24 zoo beslist
mogelijk, dat na de verwoesting van Jeruzalem nog geruime tijd zal verloopen, voor het einde komt, 4) waarom
dan ook Matth. 24: 14 het einde plaatst n~et na de verwoesting van Jeruzalem maar na de prediking van het
evangelie. Boven is al bet.o ogd, dat ook de meening van
hen, die de eerste reeks teksten alleen met beperkingen
en uitzonderingen aanvaarden, 5) niet kan worden toegelaten. 6) De Schrift moge soms beperke nd spreken,
(Mark . 9: I) op vele plaatsen doet zij het niet . (I Petr.
4 : 7) Weer anderen nemen overal, waar de Schrift de
toekomst van Christus aanstaande noemt, een spreken
als in perspectief aan, waardoor men in éénen tijd ziet,
I) Ebrard, Adv. Erron. bI. 48 .
Vgl. Wernle, Anfänge, bI. 470.
I Joh. 2 : 18. Jalaguier, Intr. Dogm. bI. 524.
4) Jalaguier, Intr. Dogm. bI. 525. Briet, Esch. I, bI. 105 vlg.
6) Weiss, Leben Jesu, II, bI. 283.
6) Zie bI. 8 en 9 en de daar genoemde plaatsen.
2)
3)
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wat in tijd uiteen ligt. Perspectief is dit zeker niet,
immers dan blijkt genoegzaam, dat weliswaar de voorstelling één plat vlak vormt, maar dat de voorgestelde
zaken door tusschenruimten van elkander zijn gescheiden. 1)
En zegt men omgekeerd, dat juist de perspectief ontbreekt
en dat de profetieën over Jezus' wederkomst, wat den
tijd betreft, zijn als een Chineesch schilderij, 2) dan moet ook
daar verzet tegen aangeteekend, omdat dit niet alleen de
Schrift van onduidelijkheid, maar niet minder van onwaarheid beschuldigt. Een Chineesch schilderij immers stelt
de dingen voor noch, zooals zij zijn, noch zooals zij
gezien worden, maar in elk opzicht foutief. Nog beslister moet verworpen de meening, als zou Jezus met
opzet, hoewel Hij wist, dat de zaken anders stonden,
de apostelen in hunne verkeerde meening hebben gelaten of hun zelfs gepredikt hebben, dat Hij spoedig
wederkwam, opdat zij daardoor des te beter zich voortdurend zouden voorbereiden op Zijne komst. 3) Zoo zou
immers, gelijk in een ander verband reeds breeder werd
aangetoond, op 't zeerst worden tekort gedaan aan de
waarachtigheid van onzen Heiland. 4)
Met al deze overwegingen komt men dus geen stap
9) Eenigszins anders weerlegt deze theorie: Weiss, Leben
Jesu, 1I, bI. 283 .
I) Zie bij: Briet, Esch. I, bI. 109 vlg. Nader over dit en het
vorige § 6.
2) Alford, III, Prol. bI. 49. Van Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. 1I,
bI. 83, Weiss. TheoI. Litt. bI. 18 4 8, n. 45·
3)
Zie bI. 12 dan: Schott, Opuscula, bI. 257. Er zijn nog
wel andere pogingen in het werk gesteld, om de schijnbare tegenspraak op te lossen, pogingen, die even gemakkelijk kunnen
worden weerlegd als de bovengenoemde. Om niet te uitvoerig te
worden, werd niet meer opgenomen. Men zie b.v. Haupt, Esch.
bI. 89, Wei ss, Leben Jesu, 1I, bI. 283 vlg. De oplossing van Nösgen, Gesch. N. T. Off. II, bl. 37 8 vlg. is niet zeer duidelijk.
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verder. Toch mogen hier reeds, naar aanleiding van hetgeen de Schrift ons leert, enkele dingen worden uitgesproken. Voor ons menschelijk besef zijn die plaatsen
wel het duidelijkst, die de toekomst van Christus onverwacht, op een ons onbekend tijdstip, in de verre toekomst
plaatsen. Hadden wij die plaatsen alleen, er zou geene
moeilijkheid bestaan. Daar komt bij, dat Paulus 2 Thess. 2
zijne woorden uit I Thess. 4 uitdrukkelijk in dien zin
verklaart en vooral ook, dat de feitelijke loop der geschiedenis ons leert, Christus is nog niet gekomen en
wij weten niet, wanneer Hij zal verschijnen .
. Doch wij hebben in het oog te houden, dat het zeer
veel verschilt, wie de zaken beziet. Ge ef eenen blinde eene
kaleidoskoop, of hij het werktuig al voor 't oog houdt,
hij ziet niets, een kleurenblinde zal misschien eenige
afwisseling, maar eerst het normale oog de rijke kleur- _
schakeering kunnen onderscheiden. Nog veel grooter
verschil maakt het, of men dezelfde dingen beziet en
beschrijft van het standpunt van een eindig mensch of
van het standpunt van den oneindigen God.
God heeft ons Zijn Woord gegeven. In dat Woord
heeft het Hem beliefd pro mensura humana iets van Zijne
gedachten te openbaren. Daaronder ook, hoe in Gods
oog de loop is der geschiedenis. In Gods gedachten is alles
één. In Gods besluit ligt vast, hoe Gods gedachten zich
zullen openbaren in de wereld. Daarmede heeft men de
oplossing. Houdt me n dat in het oog, dan is niet slechts
de eerste reeks teksten voldoende verklaard, maar is
tevens alle tegenspraak weggenomen.

§ 3.

De God del ij k e Zij d e.

a. In God zijn alle dingen één. Voor Hem bestaat
geen tijd, geene opeenvolging van oogenblikken. Alles
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is voor Hem tegelijkertijd tegenwoordig. Hij heeft den
tijd geschapen en het menschelijk leven aan dien tijd
gebonden. Hij beschikt over en regelt de tijden. De
Heilige Schrift spreekt daarvan op eene eigenaardige
wijze. Ps. go : 4, Dan. 2 :2 I, Jes. 60 : 22, 2 Petr. 3 : 8.
Duizend jaren zijn in Gods oog als één dag, wil eenvoudig zeggen, dat er in het geheel geen tijd voor God
bestaat. Jes. 60: 22 leert, dat God bepaalt op welken
tijd iets komen zal en dat het toch snellijk komt. Het
gevolg daarvan is, dat al Gods werken zich haasten
om vervuld te worden. Zij bestaan in Gods gedachten
en als zij geopenbaard worden, dan snellen zij voort van
het begin tot het einde. 1) De Heilige Schrift spreekt
dan ook voortdurend van dien haast, die het werk van
'God kenmerkt. Wat eens door Hem besloten is, gaat
spoedig in vervulling. Gen. 4 I : 32 (God doet snel, wat
Hij besluit), Deut. 4 : 26, Deut. 7 : 4, Deut. 32 : 34 en
35, Ps. 37: 2, Ps. 68: 3, Ps. 147: IS, Spr. 6: IS,
Jes . 5 : 26, Jes. 8: I, Jes. Ig : I, Jes. 58 : 8, Jes. 60: 22,
Jer. 48 : 16, Joël I : IS, Joël 2 : I, Joël 4 : 4 (Holl. 3 :4),
Mal. 3 : 5·
Datzelfde geldt nu ook ten volle van het werk, dat
God doet in Christus. Voor God is het één en het haast
zich vervuld te worden . Re e ds zagen wij, hoe onder het
Oude Verbond alles haastte naar de komst van Christus
in het vleesch. Sinds Hij in Bethlehem kwam, op aarde
leefde, stierf, opstond en ten hemel voer, haast alles
naar Zijne luisterrijke wederkomst. Zijn arbeid is zonder
die wederkomst niet afgeloopen. God heeft tot die
1)
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wederkomst besloten ; daarom, snel zal zij komen. I)
Maar ook nog dp eene andere wijze kan hetzelfde
worden aangetoond . Christus heeft geleden, Hij heeft
zich daardoor heerlijkheid verworven . De wereld heeft
Hij overwonnen. Dat moet Hij ook voor aller oogen
openbaren . Daar heeft Hij recht op . Zoo eischt de
eerste komst de tweede , 2) en wat daartusschen ligt, rekent
niet mee, snelt spoe dig voorbij . Omdat Christus de wereld
overwonnen heeft, heeft de Satan nog slechts eenen
kleinen tijd . Op . 1 2 : T 2 . In het we rk van Christus gaat
de Schrift dan ook van de opstanding terstond over tot
de heerlijkheid, die Zijn deel is aan het einde der dagen.
I Kor. 15 : 23 en 24 . Op deze beide wijzen is bewezen ,
dat de komst van Christus niet alleen zeker is, maar
niet minder aanstaande, altoos bezien van de zijde Gods,
voor Wien geen oponthoud bestaat. 3) Spoedig is zelfs
nog een woord , dat alles niet voldoende uitdrukt. \iVant
ook dit woord duidt op opeenvolging van oogen1)
Kuyper, Loc. de Christo Il, bI. 1 1 0 zeg t, dat blijkens Ps. 1 6
Christus volg ens het besluit G ods ook moest opstaan. Geheel hetzelfde
geldt van de parousie. Hij moet volgens het besluit wederkom en.
J oh . 5: 27 vlg.
2) Vgl. ösgen, Gesch. . T. Off. Il, bI. 8 2. In dien zin kan
men ook medeg aan met Zöckl er op Openb . I : I . D e parousi e
cist für jedes Moment der mit Christo begonnenen letzte Zeit
«der in ihm selbst liegende Zielpunkt. Alles ist nur die Knospe,
«der die Blüte «bald > unmittelbar folg t. »
8) Daarom is het wel wat te veel gezeg d, als B aldensperg er be o
w eert bij H oltzmann, BibL T heo!. I, bI. 3 I 2 noot: «Die Nähe der
eParusie ist g ewissermaassen nur ein andrer Ausdruck für die
«absoluten G ewissheit derselben ." en W eizeI, Stud. E v. G eistl.
ViTürt, X, I, bI. 1 25. cEbenso wie in den alttestamentlichen
c: Orakeln wird auch hier der T ag des H errn in feierlichen
«Ausdrücken in die N ähe verlegt und auch hier darf diess, wie
«dort, nicht ideenlos wörtlich genommen, sondern es muss als ein

blikken. Maar het is het woord, dat nog het beste
aanduidt, hoe God de gebeurtenissen op de wereld
beschouwt. 1)
Een gevolg van dit alles is, dat voor God de tijd,
die er verloopt tusschen de hemelvaart, wil men, tusschen
den Pinksterdag en de wederkomst van Christus in
't geheel niet in rekening komt. Dat is de ware beschouwing van den tegenwoordigen tijd. De tijd, waarin
wij leven, is eene overgangs- eene tusschenperiode, een
tijd, die geheel beheerscht wordt door zijn begin en
zijn einde en die zelf feitelijk niets is. 2) Er is niets
«Ausdruck Cbristi von der absoluten Göttlichkeit seiner Sache
«und der hierin eingeschlossenen absoluten Gewissheit durch das
«Weltgericbt als ein Ausdruck desselben in der Form der Zeit
«verstanden werden, daher die Feierlichkeit der Formel Matth.
24, 34 ihr voiles Gewicht behält." Vele andere soortgelijke getuigen bij Donker Curtius, Bijdr. beoef. Gesch. Godgel. Wet. IX,
bI. 320 noot. .
J) Bavinck, Dogmat. IV, bI. 461: «Het boek van Gods raads«besluit over het einde der dingen wordt in den hemel door het
«Lam geopend... In den hemel, daar is reeds alles beslist en
«bepaald, daar wordt reeds eere gebracht aan God en het Lam,
«als ware de strijd reeds gestreden en de overwinning behaald".
enz. (Op.) 6:9-11, 7:9-19, 8:1-4,7:1-8, 14:1-5,15: 1-4
19: 1 - 8.
2) V gl. Weiss, Bibl. Theol. bI. 200, die het evenwel geheel anders
bedoelt. Ook het Oude Testament heeft reeds deze wijze van
voorstellen, Weiss, Bibl. Theol. bI. 136 en 137 : «Die Weissagung
«des Joël knüpfte an die Geistesausgiessung unmittelbar das
«unter schreckhaften Himmelszeichen eintretende Kommen des
«Tages Jehovahs d. h. des grossen messianischen Gerichtstages
«(Joel 3, 30 Indem Petrus diesen Teil der Weissagung mit
«aufnimmt (2, 19 f. ), wiJl er ausdrücklich andeuten, dass im
cunmittelbaren Verfolg der bereits angebrochenen letzten Tage der
cEintritt des messianischen Gerichtstages bevorstehe. Dieser ist
mach § 39 d der Tag der zweiten Sendung Jesu, weil er als
eder zum Richter bestellte Herr und Messias kommt."
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meer, wat de komst van Christus tegenhoudt. 1) Op Zijne
wederkomst na heeft Hij Zijn werk vervuld. Hij staat
gereed om te komen ten oordeel (I Petr. 4: 5). 2)
Daarom het is de laatste ure, I Joh. 2 : 18, 1 Tim . 4: I.
Want over den overgangstijd op zich zelf, valt niets te
zeggen. Naar het einde moet gezien. s)
Vandaar dan ook het karakter dezer tusschenp eriode.
Er is e ene haast naar het einde . Kenmerk van het
menschelijk leven, van heel het aardsche bestaan is het
gedurig voorbijgaan. Dat stempel is ge drukt op alle
dingen . I Kor. 7: 31, I Joh. 2 : 17. Alle vleesch is als
gras. Ps. 103: IS, Jes. 40 : 6, 1 Petr. I: 24. Het is te
zien , dat de dag nadert. Hebr . 10: 25 . Als de profetie
uitgaat over de voleinding der eeuwen, dan zijn het
dingen, die haast geschieden moeten. Openb. I : 1. Het
antwoord van den geloovige, van de kerk des Heeren
op dit alles is Openb. 22: 20 N ed , epx,ou, Kup le 'Ii1(J'Oü. Zoo
spreekt in het geloof ieder, die de teekenen der tijden
verstaat. 4)
Ongetwijfeld wordt op die plaatsen, waar de komst
des Heeren aanstaande wordt geacht, in de eerste plaats
alles bezien van de Goddelijke zijde en dus in zijn
1) Bedoeld is geene bijzondere daad in het werk van Christus.
A ls Paulus 2 T hess. 2: 6 spreekt van T I; KctT ÉX,OJl, wat natuurlijk de
komst van Christus niet minder tegenhoudt dan die van den
Antichrist, bedenke men, I ) dat 2 T hess. 2 de zaken beziet van
de menschelijke zijde, 2) dat God, ook al haasten alle din g en
voort, toch ook voor elk ding den tijd bepaalt, vgl. bI. 46. V gl.
voor de kwestie zelve nog Zanchius, op 2 Thess. 2 : 3.
2) Vgl. Weiss, Bibl. Theol. bI. 17 9.
3) V gl. Vilmar op Openb. I: c.
4) Zie ook nog: Hab. 2 : 3. Het schijnt beter daar te vertalen,
zoo het vertoeft verbeidt het, want het zal gewisselijk komen n.l.
het gezicht, vgl. de kommentaren. Verder Wichelbaus, Komm,
op Matth. bI. 324 vlg.
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eigenlijk karakter geteekend. De verdere beteekenis zal
in § 5 worden besproken. Hebr. 10: 37 en 38 b.v.
wordt de komst des Heeren vooropgezet, om daarop te
laten volgen, hoe het den rechtvaardigen daarbij zal
vergaan. Jak. 5 : 8 geeft den eigenlijken, objectieven
troostgrond voor de kinderen Gods. Openb. I: I gunt
God eenen blik in Zijn besluit. In de tweede afdeeling
wordt dit nader aangetoond.
Dat dit nu metterdaad zoo is, leeren ons enkele Schriftplaatsen, waar deze dingen opzettelijk worden besproken.
Het duidelijkst 2 P etr. 3 : 5- 1 2. De belofte Gods was,
dat Christus spo e dig komen zou, toch kwam Hij niet.
Men ging er zelfs mee spotten . Eerst wordt wel de
onjuistheid der spotternij aangewezen. Doch zijn hoofdargument (ct E:- Jè T OUTO) ontleent de apostel daaraan, dat
voor God gee n tijd bestaat en dat derhalve onze menschelijke berekening niet op Hem mag worden toegepast.
Geheel hetzelfd e vindt me n ten opzichte van het werk
des Heeren in het algemeen, maar toch vooral met betrekking tot het oordeel Jes. 5: 19 en 26. "Die daar
"zeggen: Dat Hij haaste, dat Hij Zijn werk bespoedige,
"opdat wij het zien; en laat naderen en komen de
"raadslag des Heiligen van Israël, dat wij het vernemen.
"Want Hij zal eene banier opwerpen onder de heidenen
"van verre, en Hij zal he n he rwaarts sissen van het
" einde der aarde; en ziet, haastelijk, sn ellijk zull e n zij
"aankomen. " Ondanks de spotternij blijft het woord des
Heeren: "en ziet, haastelijk, snellijk zullen zij aankomen."
Dan Jerem . 17 : 15, Eze ch. 12: 22 en 23. Blijkens deze
laatste plaats was de goddeloosheid destijds reeds
zoo ver voortgeschreden, dat er een spreekwoord in
dien geest in omloop was . (Ik zal dit spreekwoord doen
ophouden).
Wanneer men hie rmede vergelijkt, hetgeen werd op-

gemerkt omtrent de eerste komst van Christus, behoeft
niet meer aangetoond, hoe treffend in alle opzichten de
overeenkomst is. Een bewijs te meer, dat wij hier naar
de bedoeling der Schrift hebben verklaard. Trouwens
dit verschijnsel is nog veel algemeener. Het geheele
geloofsvertrouwen, waardoor de psalmisten inzonderheid,
God reeds loven en prijzen kunnen nog te midden van
de rampen en ellende, berust op niets ' anders. God
heeft verlossing beloofd, dan bestaat zij reeds voor God
en zal zij spoedig komen. Gelooft men dat, dan kan
men Gode ter eere zingen, ook al ziet men nog niets
van de uitredding. Daarmee verklaart men niet alleen
te gelooven in de zekerheid, maar niet minder in de
aanstaande vervulling der beloften Gods. Ps. 79: 13,
Ps. 112, Ps. 118:7, Ps. 130:7 en 8.
Toch is hiermede nog niet volkomen uitgedrukt,
hoe God, voorzoover de Schrift ons dat openbaart, den
tijd der wederkomst van Christus beziet. Nog op een
zeer belangrijk punt moet gewezen. God heeft ook den
tijd vastgesteld, waarop Christus wederkomen zal. Matth.
24: 36, Hand. I: 7. Geen wonder! Want God bepaalt
den tijd van alle dingen en alle dingen hebben hunnen
van Hem bestemden tijd. Job . 38: 22 en 23, Dan. 2: 21,
Ps. 104: 19, 27, Ex. 9: 5, Deut. 11: 14, Gen. 1: 14,
Ps. 31: 16, Ps. 102: 14, Jes. 60: 22, enz.1)Wanneerhet
nu tijd is voor de komst van Christus, staat alleen ter
beoordeeling aan God Almachtig. Eerst moet de tijd
vervuld zijn. Eerst moeten alle teekenen zijn gekomen,
de Antichrist zijn verschenen, Gods barmhartigheden ten
volle geopenbaard. Matth . 24: 6, 14, 28 (zie de uitlegging
daarvan), Matth. 24: 29 en 3°, 2 Thess. 2, 2 Petr. 3 : 9. 2)
b.

J)
2)

Vgl. ook voor Christus Joh. 2: 4 en gelijkluidende plaatsen.
V gl. Confessio Belgica Art. 37 begin.
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Doch dan komt Christus ook zeker ten oordeel. Volkomen is blijkens Gal. 4 : 4 ook hier de overeenstemming
met de eerste komst van Christus.
Voor ons is het geheel en al onbegrijpelijk, hoe voor
God de komst van Christus aanstaande is en hoe toch
tegelijkertijd eerst de tva vervuld moet worden. 1) Immers
God is almachtig e n als Hij iets spoedig wil doen
komen, dan laat Hij het komen. Niets of niemand zal
het Hem beletten. Doch als eerst de tijd vervuld moet
zijn, dan is er toch iets, dat tegenhoudt en dat wordt
ook zeer duidelijk uitgesproken 2 Thess . 2: 6 en 7 .
Hier is eene antinomie voor ons denken.
Wij kunnen niet inzien, hoe God eenerzijds kan zeggen
(en dus wil), dat de komst van Christus aanstaande is
en anderzijds, dat er iets is, waardoor die komst
wordt tegengehouden en dat nog niet door Hem wordt
weggenomen. Van een mensch zouden wij ons iets
dergelijks kunnen voorstellen, maar van God kunnen
wij het ons niet indenken.
Doch dat mag niet verwonderen. Integendeel, het was
zelfs te verwachten, dat wij zoover zouden komen. Want
op eene antinomie stuit men, zoo menigmaal men zich met
zijn eindig denken bezig houdt met de gedachten van den
eeuwigen God. Wij behoeven dus geene poging te wagen
om hier verder te komen . Het zou ons niet alleen niet
gelukken, maar het zou ook zondig zijn. Plicht is hier
God te aanbidden, die zoozeer boven ons menschen
verheven is en Hem te danken, dat Hij ons iets van
Zijne gedachten heeft willen openbaren.
1) Ook de Schrift plaatst ons voor dit vraagstuk en lost het niet
op. Jes. 60: 22: «Ik de Heere zal zulks te zijner tijd snellyk doen
komen." Voor menschen is dat tegenstrijdig. Ook al zou deze
tek~t niet in de eerste plaats op de parousie zien, verandert dit
niets aan de kwestie.

§ 4.

De Men s c hel ij k e Zij de.

a. Onder dit opschrift moet behandeld worden de
tweede reeks van teksten, d. w. z. alle plaatsen, die getuigen, dat Christus onverwacht op een onbekend tijdstip zal' wederkomen. Dat daarmede op menschelijke
wijze gesproken wordt over den tijd der wederkomst, is
duidelijk. Evenmin immers als Christus naar menschelijke
berekening spoedig na Zijne hemelvaart is wedergekomen,
kan gezegd worden, dat voor God eenige g~beurtenis
onverwacht zou voorvallen. En zoomin als wij menschen
van te voren weten kunnen, wanneer Christus wederkomt,
kan van God getuigd, dat Hem die tijd onbekend zou zijn.
De vraag kan echter gedaan of het nog noodig is,
onbekend en onverwacht hier te onderscheiden. Immers
als vaststaat, dat Christus onverwacht wederkeert, dan
volgt daaruit van zelf, dat de tijd Zijner wederkomst
onbekend is. Wie zoo redeneert, onderscheidt niet nauwkeurig genoeg. Terstond springt in het oog, dat hetgeen
op onbekenden tijd voorvalt, nog niet onverwachts behoeft te geschieden. Het kan zijn, dat men het lang te
voren heeft zien aankomen. Ziet men een zeer bouwvallig
huis eindelijk instorten, dan mag men wel zeggen, dat
men van te voren het uur niet kon bepalen, maar het
werd reeds lang verwacht. Doch evenmin behoeft, wat
onverwacht geschiedt, op onbekende n tijd te geschieden.
Als ik in gedachten verdiept ben, kan ik opschrikken,
wanneer ik de klok hoor luiden, hoewel ik zeer goed
weet, dat zij steeds om twaalf uur luidt. Daar deze beide
gevallen zich juist ten opzichte van den tijd van Christus'
wederkomst voordoen, zal het goed en noodzakelijk zijn,
hier onbekend en onverwacht te onderscheiden.
b. De Schrift leert zoo onomwonden mogelijk, dat de
tijd der wederkomst van Christus onbekend is en onbe-
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kend moet blijven. Matth. 24: 36, 42, Luk. 12: 46, 47.
Verboden is het naar tijden en ge legenheden te vragen,
de beschikking daarover blijft uitsluitend aan den Vader.
Hd. I : 7. Deze plaatsen zijn daarom ook zoo merkwaardig,
omdat zoo wel hetgeen in Matth. 24, als wat Hd. I : 7
door Christus wordt gezegd, antw00rden zijn op uitdrukkelijke vragen naar den tijd . 1) (Matth . 24: 3, Hand. I: 6)
Het gaat niet aan te zeggen, als Christus geene open baringen gaf over den tijd Zijner komst, was het de
plicht der apostelen, om zelf daarover hunne gedachten
te laten gaan . 2) Want , om nu nog maar niet te spreken
van de drijvin g des Geestes, waardoor ook de brie ven
zijn geschreven, Christus had uitdrukkelijk verboden om
dat onderzoek in te stell e n. (Hand . I : 7) Geheel op
dezelfde wijze was ook onder de oude bedeeling nooit
aangekondigd, wanneer de Messias komen zou.~) Merkwaardig is het daarom op te merken, hoe er zeer vele
berekeningen over den tijd der wederkomst zijn gemaakt,
en hoe de uitkomst beweze n heeft, dat gee n enkele
deugde. 4) Dat alleen ree ds zou er op wijzen, dat de juiste
tijd verborgen moet blij ve n.
Jentink, Maranatha, bI. 181.
V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. II, blo 75, Ebrard, Adv.
erron. bI. 43 .
3)
Wel behelzen bijv. Gen. 49: 10 en Dan. 9: 23 vlg. eenige
tijdsbepalin gen voor de eerste komst van Christus. Doch volstrekt
niet zóó, dat men daardoor den tijd nauwkeurig zou kunnen bepalen. Veelmeer dragen deze opgaven het karakter van teekenen, die
eerst vervuld moesten worden, wat ook wel daaruit blijkt, dat toen
Jezus op aarde kwam , niemand bijna Hem verwachtte en allerminst
de Schriftgeleerden. Was de tijd der komst van den Messias nauwkeurig te berekenen geweest, de farizeën hadden het zeker gedaan.
4)
Rupprecht, Ende Welt!. bI. 6. Aretius op 2 Thess, 2: 2 :
«Omnis doctrina, quaecumque ad certum tempora audet définire
c Domini adventum, studiose cavenda est."
1)

~)
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5°
Men zou ons kunnen tegenwerpen, dat Christus toch
Matth. 24: 34 eene duidelijke tijdsbepaling heeft gegeven.
In de tweede afdeeling zal worden aangewezen, dat hier
in het geheel van geenen tijd maar van heel iets anders
sprake is, zoodat Matth. 24: 34 ook volstrekt niet in
tegenspraak is met vs. 36 . 1)
c. Niet minder beslist leert ons de Schrift, dat de dag
des Heeren geheel onverwacht zal aanbreken. 2) In het Oude
Testament wordt het oordeel, dat is mede, gelijk boven is besproken, zoo wel de eerste als de tweede komst van Christus,
menigmaal voorgesteld als plotseling komend, Ps. 64 : 8,
Spr. 6: 15, Spr. 24: 22, Jes . 30: 13, Jes. 47: 11, Jes .
48: 3J Jer. 6: 26. 3) Het Nieuwe Testament stelt het
onverwachte van de wederkomst van Christus dikwijls
voor onder beelden. Zoo is vooral zeer gewoon
het beeld van eenen dief in den nacht. Matth. 24: 43,
1) De verklaring, dat Matth. 24: 36 alleen zou zeggen. dag en
uur is onbekend, niet de tijd in het algemeen, is te verwerpen.
omdat zij niet rekent met de profetische taal en veel heeft van
eene uitvlucht. Terecht is zij daarom door Hoelemann, Neue
BibeIst. bI. 241 noot, Keim, Gesch. J. v. N. lIL, bI. 196 en
Scherer, Beitr. Theol. Wiss. 1I. bI. 104 teruggewezen. Overigens
is deze meening al zeer oud, Vincent. Spec. bist. 3 I. 105 treedt
er tegen op naar aanleiding van Hand. I : 7. zie Preuss. Antichrist,
bI. 8 noot I.
2) Niet onaardig, maar misschien niet geheel juist is de opmerking van Jentink, Maranatha, bI. 34. dat juist van de valsche
Christussen zal gezegd worden. Matth 14: 24 en 26: Zie hij is
(gekomen en hij is) in de woestijn. De ware Zoon des menschen
zal als de bliksem door eigen licht openbaar worden.
S) Ook al neemt men eene enkele dezer plaatsen liever van
het werk Gods in het algemeen, doet dat toch niets te kort aan
het bewijs. Het Hollandsch geeft doorgaans een en verkeerden
indruk. Het Hebreeuwsch heeft op al deze plaatsen Ck~D
plotseling, onverwacht.
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Luk. 12: 39, 1 Thess. 5: 2 en 4, 2 Petr. 3: IO. 1) Een
andermaal wordt gebruikt het beeld van den zondvloed.
Matth. 24: 37 en 39, 2 Petr. 3: 6 en 7 (rsV ouJrsV /..6?,,\,,). Hier
ligt misschien nog iets meer in, n.1. dat het oordeel
onverwacht over de goddeloozen komen zal, hoewel zij
genoegzaam zijn gewaarschuwd evenals voor den vloed
door Noach. Matth. 24: 27 en Luk. 17: 24 vindt men
het beeld van den bliksem. Men moge al verschillen
over de volle beteekenis van dit beeld, het plotselinge
ligt er zeker in. Doch niet zelden wordt ook alle beeldspraak ter zijde gelaten en onomwonden uitgesproken,
dat Christus plotseling zal wederkomen. Als Paulus aan
de Thessalonicensen schrijft 1 Thess. 5: 1, dat hij hen
niet behoeft in te lichten omtrent tijden en gelegenheden, dan spreekt hij in de volgende verzen met en
zonder beelden uit, hoe zij weten, dat de dag des Heeren
onverwacht zal aanbreken . Tot hetzelfde dienen al
de vermaningen , om zich voor te bereiden en te
waken . Matth. 24: 44, Matth. 2S: 6, Mark . 13: 35-37,
Luk. 2 I : 34.
Nu kan worden opgemerkt, dat toch de Schrift inzonderheid in Matth. 24 spreekt van vele voortee kenen,
die aan de komst van Christus zullen voorafgaan en dat
daarom niet gezegd kan worden, dat Hij onverwachts
wederkomt. Om dit bezwaar te ondervangen verwijzen
wij naar de omstandigheden bij de eerste komst van
Christus. Ook toen waren er vele teekenen . Men denke
aan de ster, aan de komst der wijzen, ja meer nog, aan
den zang der engelen, aan de ondervinding der herders,
de profetie van Simeon en Anna, het optreden van
Johannes den Dooper. Voor wie waren dit teekenen ?
1) Vgl. Hoelemann, Neue Bibeist. bI. 260, Oordt, W.i. L. 1841
bI. 582, Weiss, Bib!. Theol. bI. 227.
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Alleen voor hen, WIer oogen God door het geloof had
geopend. De anderen onderscheidden ze niet en zoo
bleef de eerste komt van Christus vrij wel onopgemerkt.
Ja, zelfs bij hen, die met het geloof waren begiftigd,
ontstond nog voortdurend twijfel, of in Jezus wel waarlijk
de Messias was gekomen. Matth. 8 : 2 S, Matth. I I : 3,
Matth. 14: 3 I. Niet anders is het met de teekenen, die
aan Christus' wederkomst voorafgaan. Die zullen gewisselijk
komen, komen zelfs voortdurend. Doch het zijn alleen
teekenen voor hen, die zien in het geloof d. w. z. voor
betrekkelijk een zeer klein deel der menschen . En ook
nadat' Christus juist tot Zijne apostelen over de teekenen
had gesproken , voegde Hij er aan toe Matth . 24: 44:
"Daarom zijt ook gij bereid, want in welke ure gij het
"niet meent, zal de Zoon des menschen komen."
Dus ook voor hen, die de teekenen onderscheiden, zal
Christus nog onverwacht komen. Daarom kan en moet
ondanks de teekenen volgehouden, dat voor menschen
Christus ' wederkomst onverwacht zal zijn.
d. Ten slotte moet · hier opgemerkt, dat als de Schrift
den tijd van de komst des Heeren van de menschelijke
zijde beschouwt, zij die wederkomst niet als dicht aanstaande, maar veeleer als verder verwijderd voorstelt.
Daarop wijst in de eerste plaats de meer dan eens herhaalde opsomming van vele dingen, die nog moeten
geschieden, voordat Christus kan komen. Zoo het begin
van Matth. 24, waar zelfs tweemaal uitdrukkelijk is aangeduid, dat het einde nog niet terstond kan komen.
(vs. 6 en 8.) Dan Rom. I I : 2S vlg, 2 Thess. 2, waar
het optreden van den Antichrist wordt geteekend, die
voor Christus zal uitgaan. Maar vooral de openbaring
van Johannes noemt eene gansche reeks van gebeurtenissen, die vooraf moeten plaats grijpen. Daarenboven

53
staat, zooals bij de exegese zal worden aangetoond, in
de Openb. de handeling nog verscheidene malen stil.
Op ditzelfde wijzen ook vele gelijkenissen van Christus,
die duidelijk leeren, dat aan de komst van den Zoon
des menschen een lange tijd voorafgaat. Matth . 25 : 5,
Matth. 25: 19, Matth. 13: 30 Ook 2 Petr. 3: 9 wijst
aan, dat er tusschen de eerste en de tweede komst van
Christus tijd zal verloopen. Voor het Oude Testament is
boven reeds gewezen op Ezech. 38 : 8. In den tusschentijd
moet het rijk van Satan verbroken worden, maar zal
ook de goddeloosheid toenemen en uitloopen op de
verschijning van den Antichrist. (2 Thess . 2) Het evangelie moet overal worden gepredikt (Matth. 24: 14),
het getal der uitverkorenen moet worden volgemaakt
(Rom. I I : 25), maar ook zal de vervolging der geloovigen
haar hoogtepunt bereiken. (Matth. 24: 2 I Op. 13: 17)

§ 5.

I n hoe ver red eGo d del ij k e w ij z e van
beschouwing ook geldt voor
den mensch.

a. De Schrift is voor menschen gegeven. Men kan
daarom vragen welk nut het heeft, waarom het noodig
is, dat op vele plaatsen der Schrift wordt medegedeeld,
hoe God den tijd der wederkomst des Heeren beschouwt.
Menschen blijven steeds beperkt, steeds gebonden aan
den menscheIijken tijd. Nooit zullen zij de dingen kunnen
bezien, gelijk God ze aanschouwt. Terstond moet worden
opgemerkt, dat God de dingen doorziet, ze ziet, ook
alle verhoudingen, gelijk zij in waarheid zijn. Daarom
moet het reeds tot dankbaarheid stemmen, als God
daarvan iets in de Schrift openbaart, omdat daarmede
de eenige, absolute waarheid gegeven is. Dat moest tot
dankbaarheid stemmen, ook zelfs al zou de mensch er
in 't geheel geen praktisch nut van hebben, maar alleen
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het genot van het weten. Toch staan zoo de zaken niet
en wel degelijk heeft ook bij ons onderwerp de Goddelijke zienswijze hare kracht en hare beteekenis voor den
mensch.
Op meer dan eene plaats leert de Schrift ons, hoe de
verhouding is tusschen de Goddelijke en de menschelijke
beschouwing van den tijd. Dan blijkt, dat wat voor God
één is, voor menschen in tijd uiteen valt, maar ook, dat
wat van de zijde Gods spoedig geschiedt, bij menschen
geruimen tijd kan in beslag nemen. Als men bedenkt,
hoe reeds is bewezen, dat het begrip "spoedig" feitelijk
niet op het werken Gods kan worden toegepast, dan
verstaat men, hoe iets dergelijks kan gezegd worden.
Omdat alles voor God één is en tegenwoordig, werkt
Hij spoedig. Zoo kan de aard van Gods werken 't best
voor menschen verstaanbaar gemaakt. Dat nu dezelfde
tijd tegelijk lang en kort kan zijn, naar gelang van den
beschouwer, mag niet bevreemden. Immers zelfs op aarde
tusschen menschen en menschen, kan het nog veel verschil maken, wie de dingen bespreekt en beschrijft. Het
kind, dat nog nimmer op reis ging, kan misschien de
reis van Amsterdam naar Haarlem lang noemen, de
beroepsreiziger telt haar nauwelijks. Waar wij nu hier
met de tegenstelling van God en mensch te doen hebben,
springt van zelf het verschil nog te sterker in het oog.
De Schrift spreekt daarvan op verschillende plaatsen.
Zoo b.v. Jes. 28: 16. Wie gelooft, die zal niet haasten. 1)
1) Wij houden ons hier aan de vertaling der Stat. Vert. Doch,
gelijk bekend is, wordt veelal anders vertaald, vooral door de
lIieuweren. Delitzsch en Vilmar hebben: fleucht nicht, OreJli: wird
nicht enteilen, Textbibel van Kautzsch: nicht weichen. Doch
Hengstenberg, Christol. 11. bI. 17 8 : "Der Glaubende darf nicht enteilen." Zoo ook Calvijn. Tremellius en Junius: qui credit non
praefestinabit, Luther: "Wer glaubt der flEmcht nicht." Engelsch:
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God geeft Zijne belofte. Als Hij die geeft, dan bestaat
voor Hem reeds de vervulling. Toch kan het zijn, dat
er op aarde nog niets van gezien wordt. Maar wie nu
gelooft, haast niet, want hij weet, dat God het op Zijnen
tijd zeker zal doen komen . (Jes. 60: 22). Blijkbaar is
dit eene plaats van veel gewicht. Immers in het Nieuwe
Testament wordt zij driemaal aangehaald. Rom. 9: 33,
Rom. 10: I I, en I Petr. 2: 6, telkens in hoofdzaak naar
de vertaling der LXX, xai Ó 7r/I1'UUWlI OÛ f.I.~ haT'UI1'XtJlI;}~. Deze
vertaling moge niet geheel juist zijn naar den vorm,
zakelijk is zij het wel, wat ook wel door de opname
in het Nieuwe Testament wordt bewezen. Zelfs voegt
zij nog een nieuw element bij het oorspronkelijke, in
zoo ver ook de zekerheid der vervulling nog eens wordt
uitgedrukt. Het verwachten zal niet om niet zijn, want
de ge loovige zal de uitkomst zien.
Eene tweede plaats van beteekenis is Luk. 18: 7 en 8.
Van de uitverkorenen staat er, dat zij dag en nacht
he that believeth shall not make haste. Fransch: Celui, qui croira
ne se bàtera point. Vert. van L. Segond 1879: Celui qui la
prendra pour appui n'aura point hà te de fuir. Barnab. VI. 3
xa l Ó 7r/I1'UUWlI Ei, aÛTGlI ~0I1'ETa/ Ei, TGlI aiwlIa. Gaat men de lexica
na op \tl·m, Fürst: Ri. ~\r:'Iij wie K: hin, forteilen. Ri. 2.): 37
einmal trans. beeilen Jes. 5: 19, herbeieilen Ps. 7 I : 12 en 55: 9.
Gesenius: Hiph. eilen Richt 20 : 37, Job. 31: 5, 2) fliehen Jes.
28 : 16, 3) beschleunigen. Jes. 5: 19, 60: 22, Ps. 55 : 9. Siegfried en
Stade: Ri. I) intr. a eilen Ri 20:37, Ps. 71:12, Ps. 90:10, Ps.
55: 9, Ri. 31: 5 b ) enteilen, fliehen Jes. 28: 16 2) tr. beeilen , beschleunigen. De 2 laatste lexica nemen dus alleen voor Jes. 28: 16
eene nieuwe beteekenis aan n.1. vluchten. Welke grond daarvoor
bestaa t, is niet in te zien. Op de LXX kan men zich zeker niet
beroepen. Zou het gewaagd zijn te veronderstellen, dat hier nog
eenig conservatisme in het spel is en men deze vertaling houdt,
omdat Luther zoo vertaalde? In allen gevalle schijnt het beter te
zijn, de gewone beteekenis van ~m in Riph, te nemen en haasten
te vertalen.

roepen en' dat zij . Gods lankmoedigheid ondervinden.
Van Gods zijde komt vs. 8 de verklaring ÖTI 7fOI~(jcl T~lI
éx~lxl1(jlll aUTWlI éll Tá.XSI. Hier gaan dus ook gepaard Gods snel
handelen en de lange duur voor de menschen.
Nog een voorbeel d levert 2 Kor. 4: 17 in verhand
met 2 Kor. 6: 4 vlg. en 2 Kor. 9: 23 vlg. Als Paulus
de zaken be.ziet, zooals zij voor God zijn , zooals zij
metterdaad zijn, moet hij schrijven van de verdrukking,
dat zij is 7fIX.pIX.uTlxlX. êJ..IX.cppór;, doch hij voegt er onmiddellijk
aan toe vs. I 8 p.~ (jX07fOUlITWlI ~P.WlI T~ f3J..S7fÓP.SlIIX., 'IX.J..J..~ ni P.~ f3J..S7fóp.slIIX.
Als hij echter op zuiver menschelijke wijze spreekt,
gelijk op de beide andere plaatsen, kan hij breed uitmeten over de vele en langdurige verdrukkingen.
Ten slotte moet ook in dit verband nog gewezen op
2 Petr. 3: 5- I 2. God vervult zijne beloften. Het kan
zijn, dat het voor de menschen lang duurt, want Gods
tijdrekening is anders dan de menschelijke . Wel verre
e chter van daarom ongeduldig te worden, past het
veel meer dankbaar te zijn. Imm ers God vertraagt de,
belofte niet, maar betoont zijne lankmoedigheid. Geheel
hetzelfde dus als Luk. 18: 7 en 8.
Uit deze plaatsen, die alle leeren, dat de beschouwing
Gods en die der menschen over den tijd ten zeerste
verschilt, blijkt genoegzaam, dat wij gerechtigd waren
ook ten opzichte van den tijd der wederkomst van
Christus eene Goddelijke en eene menschelijke wijze van
beschouwing te onderscheiden. Maar niet minder blijkt,
dat daarmede de eenheid niet te loor gaat of verbroken
wordt. Immers juist uit de hier besproken teksten wordt
duidelijk, dat men niet twee wijzen van voorstelling naast
elkander mag aannemen. De wijze, .waarop God de dingen
beziet, is de eigenlijke. Dat de.' ~ensch ook eene beschouwing heeft . over diezelfde dingen, vloeit voort uit
zijn geschapen zijn naar Gods beeld. Dat hij .,niet . de
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volle, rechte, juiste beschouwing heeft, vindt zijne oorzaak
in zijn van nature beperkt zijn en in de duisternis van
zijn verstand als gevolg der zonde. God overziet den
tijd der wederkomst van Christus ten volle, de mensch
ziet ééne zijde en die gebrekkig.
Toch is hiermede nog niet voldoende beantwoord de
vraag, waarom ons in de Schrift ook de Goddelijke wijze
van beschouwing is medegedeeld . Immers de Schrift is
niet een boek, dat ons allerlei dingen beschrijft aangenaam om te weten of dat voldoet aan onze nieuwsgierigheid. Maar alles, wat in de Schrift staat, is dienende
tot onze zaligheid. De Schrift is geen wetenschappelijk
handboek, maar wijst ons den weg der verlossing. Daarom
moet nu nog onderzocht, om welke reden die Goddelijke
zienswijze in .de Schrift is opgenomen, welke hare beo
teekenis is voor den gevallen mensch, hoe zij betrekkelijk geldt ook reeds voor dien mensch. Er zijn overbruggingen. De klove tusschen de Goddelijke en de menschelijke
beschouwing is niet absoluut. In drie opzichten is de
Goddelijke beschouwing ook van beteekenis voor den
mensch.
b. De dood. 1) Met den natuurlijken dood is voor
ieder zijne zaak volkomen beslist. Bij het sterven wordt
uitgemaakt of men voor eeuwig rampzalig dan wel
. 1) Toen ik voor mijzelf reeds tot de overtuiging was gekomen,
dat door den licbamelijken dood bet vraagstuk gedeeltelijk kon
worden opgelost, vond ik daar meer of minder duidelijk op gezinspeeld: Beyschlag, Bib!. Tbeol. I. bI. 212, Bruston, Revue tbéo!.
et pbilos. XXIII. bI. 422, Ebrard, Adv. erron. bI. 37,42, Gaussen,
Daniël, bI. 326, Jalaguier, Introd. Dogmat. bI. 533. 534, Kuyper,
Loc. de C. S. bI. 23, 241, Lange, Leben Jesu, II, 3. bI. 1288, A.
Marck, Exspect. Glor. Fut. bI. 34 en 35, 195 (Frans Lucae
Burgensis.)
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gelukzalig zal zijn. Verandering 1S niet meer mogelijk.
Zoo is er bij den dood reeds een vooruitgrijpen op het
laatste oordeel. De beslissing komt reeds, de openbare
afkondiging wacht tot den jongsten dag. Daar komt nog
bij, dat wie sterft, gelijk men wel zegt, uit den tijd is.
Hij gaat over in eenen geheel anderen toestand. En het is
zeer de vraag of voor dien toestand dezelfde tijdsverhoudingen bestaan, als voor het aardsche leven. 1) Eer schijnt
het waarschijnlijk, dat tusschen het sterven en het laatste
oordeel en de daarmee verbonden opwekking van
het lichaam geen tijd verloopt. Dat op het sterven terstond
het oordeel volgt, leert de Schrift duidelijk. Hebr. 9 : 27,
Pred . 1 I : 3 Dat dadelijk na het sterven of heerlijkheid
of verdoemenis ten deel valt, volgt uit Luk . 16: 22
en 23, Luk . 23 : 43, Fil. 1: 23 . Onz e tweede bewering
rust, indien zij waar is, op dezelfde gronden .
In dezen zin nu is voor een iede r zijn dood hetzelfde
als de komst des Heeren ten gerichte. Bij den dood
wedervaart hem, wat hem, stierf hij niet, bij de komst
van Christus zou ten deel vallen. Natuurlijk mag men
niet zeggen, dat de dood en de komst des Heeren
hetzelfde zijn . Want de komst de Heeren heeft eene
algemeene beteekenis, voor heel de kerk en brengt ook
de openbare afkondiging van het vonnis. Doch wat
hoofdzaak is bij het oordeel voor een ieder persoonlijk,
is niet het uitspreken van het vonnis, maar de inhoud .
En die inhoud van het vonnis treft hem reeds bij den
I) Deze bewering vindt men ook bij: Kuyper, Loc. de C. S.
bi. 23, 102, Nösgen. Gesch. N. T. Off Il. bI. 378, Oordt, W.i. L.
184 1, bI. 594. Doch sterk tegen deze en de volgende bewering
schijnt te pleiten Openb. 6: 9-1 I, waar wel degelijk van tijd
wordt gesproken voor de gestorvenen. Het is echter uiterst moeilijk
hieruit iets af te leiden, vgl. wat daarover is opgemerkt in de 2e
afdeeling bij de exegese.
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dood. Nu kan en dat is het punt, waar het hier bovenal
op aankomt, van ieders dood gezegd worden, dat hij
kort aanstaande is. In zoo verre hebben dus ook de uitspraken der Schrift, die de komst van Christus dicht
bij stellen, beteekenis voor den mensch, als hij het voornaamste, dat hij bij de komst van Christus ontvangt,
n.l. eeuwige zaligheid of rampzaligheid metterdaad na
korten tijd verkrijgt en wel als hij sterft. In dien zin
heeft het belang aan een ieder te prediken, dat de
komst des Heeren weldra is te wachten.
Te meer wordt men er toe gebracht · om verband te
zoeken tusschen het sterven en Christus' wederkomst,
als men overweegt, dat nog meer overeenstemming, wat
hunnen tijd betreft, valt op te merken. Het laatste oordeel
en het sterven, komen beide onverwacht, op een ons
onbekend, maar van God vastgesteld uur. Beide worden
voorafgegaan door bepaalde teekenen, waarvoor vele
oogen blind zijn. Voortdurend wijst de Schrift er op, dat
het noodig is te waken, want dat Christus zal komen,
als men het niet meent. (Matth. 24: 44.) Zoo gaat het
ook met den dood; want hoewel de mensch zeker weet,
dat hij binnen betrekkelijk korten tijd sterven zal, toch
wordt er, vooral door die God niet vreezen, slechts
weinig aan gedacht. 1)
In verband met dit alles is het ook van belang op te
merken, hoe in de Schrift tweeërlei prediking voorkomt.
1) Naar Bovon, Théol, du N. T. Il. bI. 3 I 6. Rupprecht, Ende
Weltl. bI. 10. "Wie der Mensch seine Todestunde nicht weiss,
"aber wohl an den vorhergehenden Zez'chen an seinen Leib und
"Geist erkennen kann, dass es mit ihm zum Ende sich neige,
"so auch lässst der Herr jener von ihm verborgenen Stunde des
"Endes viele Zàchen vorausgehen, an denen seine J ünger, die
"daraufachten, gar wohl merken können, wie viel Uhr es im Reiche
"Gottes ist."
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Eenerzijds komt voortdurend het woord des Heeren
waarschuwen om op zijne hoede te zijn, want het uur
van den dood breekt spoedig aan. Jes. 39 : I, Job 14: IJ
Luk. 12: 20, Ps. 90: 9 en 10, Ps. 103: 16, Jes. 40: 6
Aan den anderen kant vermaant Christus steeds te waken,
opdat de dag des Heeren den mensch niet onvoorziens
overvalle . Matth. 24: 42, Luk. 12 : 40, I Thess. 4 : 4 en 6
enz. In den grond der zaak is het dezelfde prediking.
Wij a-llen zullen en dat weldra voor den rechterstoel van
Christus moeten verschijnen (Rom . 14: 10, 2 Kor. 5 : 10).
Welke zijde op den voorgrond treedt, hangt geheel af
van de omstandigheden. Het komt er op aan bereid te
zijn, want het oordeel komt, hetzij doordat men sterft,
hetzij doordat men den dag van Christus' komst beleeft.
In verband met deze opmerkingen gelden voor menschen
b.v. Hebr. 10:25 en 37,
Kor. 7: 2 9, Jak. 5:8,
Openb. I: 1 en 3, 22: 6, 7, 10, 12 en 20. 1)

c.

De eenheid der gemeente. Op Gereformeerd standpunt belijdt men de eenheid van de kerk des Heeren
als het lichaam van Christus en niet minder de algemeene geldigheid der Heilige Schrift. Dat wil zeggen,
dat de uitspraken der Schrift niet genoegzaam zijn
verklaard, wanneer men ze toepast op hen, tot wie zij
onmiddellijk zijn gesproken, maar dat zij moeten toegelicht in hunne algemeene beteekenis. Wat door de apostelen is geschreven tot de kerken van hunnen tijd, blijft
gelden, de daar geteekende toestanden komen telkens
terug. Maar ook wat destijds van de kerk des Heeren
kon getuigd worden, moet nog van haar gezegd, zal
1)

I Joh. 2: 18 mag hier niet bij gerekend. Als de apostel

schrijft:
het van
In dien
• vroeger

ITa:Id'ia: Sa-Xi-TI1 wpa: Sa-Till, schrijft hij veel te algemeen om
het doodsuur der afzonderlijke individuen te laten gelden.
zin was het trouwens niet waar, want de een stierf veel
dan de ander.

61

van haar gezegd kunn e n worden tot aan het einde der
wereld. Soms wordt dit in de Schrift ook zeer duidelijk
t e kennen gege ven . Mark. 13 : 37 zeg t Christus : ä ~è
up..ill ÀÉyw, 'Trii(Y/ À.éyw, r p'1yop €ÏTE J) e n Joh. 17 : 20: Ou 'TrEpt TOUTWll
?lè

épWTW

EÎ,

èp..É, lvlX 'TrillTE,

p..6l10ll , &'ÀÀa.

y.cd

ëll WrT /.

'TrEp)

TWlI 'Tr /oTSUrT6l1TWlI

Y.TÀ .

Hetz e lfde

?lui

TOU

ÀÓy ou IXUTWlI

is ook uitgedrukt

Joh . Ir : 52.
Indien dit nu zoo is, ligt he t voor de hand aan te
n e me n) dat vele uitspraken in d e Schrift n iet te n volle
zijn ve rvuld aa n hen, tot wie zij zijn gesproken , omdat
zij niet minder ge lden van de vele geloovige n, die nog
na he n zouden leve n, omdat zij gelden van de ge he ele
kerk d es Heeren. 2) Door iedereen wordt dit alles
me nigmaal toegepas t. Al s Paulus Rom. 4 : 25 schrijft:
ö,

'TrlXpe?ló:7l1

~/ a.

Ta.

'TrlXplX'TrTWp..IXTIX

~ p.. WlI,

Y.IX)

~yÉp:7l1

?l /a. T~lI

~ / y.lXiWrT /lI

~p..WlI,

denkt nie mand e r aa n hp..wlI alleen te laten zien
o p Paulus en d e R ome in e n. Zoo konden zonde r d e
mins te moe ite nog ta lrijke voorbe elden wo rde n opgenoemd, waa r telkens de d estijds levenden o ptre de n als
vertegenwoordigers van de kerk des Heere n in het
alge me en. 3) Datzelfde moe t men ook toe passe n I Kor.
I S : 5 I, I Thess . 4 : I S en 17 . Paulus kan ze ggen,
dat hij Christus ' we derkomst nog zal be le ven in het
vaste be wustzijn , dat hij d e el uitmaakt van d e kerk des
H eere n, die ook dan nog op aarde zal bestaan. Of)
want feitelijk is het zoo niet volkomen juist gezegd, als
P aulus ze gt wij - en men lette er op, dat hij in het
mee r voud en niet in het e nkel voud spree kt - bedoelt
hij dit menigmaal van d e kerk des Heeren, waartoe hij
weet zelf te behooren . 4)

J) Vgl. Schott, Sermones, bI . 153.
:I)

S)
4)

V gl. zelfs H aupt, E scb. hl. 90.
V gl. Da Costa, Paulus. I. bI. 238.
Vgl. Lange-;- L eben Jesu Il. 3. bl. 1279. "Viel mebr gebt

Het gevoelen, dat hier het meest op gelijkt is de z.g.
duidt aan dat iemand optreedt
in de plaats van anderen b.v. Paulus in de plaats van
hen, die bij de wederkomst van Christus nog zullen
leven. Wie deze theorie voorstaan, hoe zij wordt toegepast en waarom wij haar niet kunnen aanvaarden, zal
worden aangetoond . Afdeeling II, bij I Kor. IS: 5 I en
I Thess. 4 : IS en 17 . Hier zij nog opgemerkt, dat de
Schrift wel spreekt van de eenheid van het lichaam van
Christus, maar nergens leert, dat de eene geloovige voor
den ander optreedt. Alleen Christus treedt voor allen
op, verder zijn allen gelijk.
&j/~Koij/wa"/ç-theorie . 'Aj/~KOij/w(Tlç

d. De Wandel in de hemelen. J) Nog op eene derde
wijze kan aangetoond, hoe de geloovige onder bepaalde
omstandigheden zeggen kan, dat voor hem de dag van
Christus aanstaande is. Het voorrecht van den geloovige
is, dat hij door de werking des Heiligen Geestes, meer
en meer het nieuwe, het hemelsche leven deelachtig wordt .
Dat is ook van invloed op zijn verstand. Hij leert de
dingen anders zien dan vroeger, hij leert ze meer kennen,
gelijk zij inderdaad zijn. Wel blijft hij op aarde wandelen
door geloof en niet door aanschouwen. Maar toch omdat
hij reeds op aarde het hemelleven heeft, kan hij door
de genade des Heeren leeren zien, hoe metterdaad de
"aus dieser Stelle (Matth. 24: 35) hervor dass sie (de apostelen)
"überalJ, wo sie die Erwartung von der Wiederkunft Christi lebhaft
"ausgesprochen haben, im Bewusstsein der Gemeine, als der ulIver·
"gänglichen, welche die Verheissung hatte, die Wiederkunft Christi
"zu begrüssen, und die Aufgabe, sie stets zu erwarten (also der
,,'yEJlErX ~ÜTl1), müssen geredet haben." Zie verder Hodge op 1 Kor.
15 : 51, Donker Curtius, Bijdr. beod. Gesch. Godgel. Wet. IX. bI.
214, Kuyper, Loc. d. C. S. bI. 242, Le Roy. Beschouw. Voorz. bI. 300.
I) Grootendeels bewerk~ naar Kuyper, Loc. de C. S. bI. 22.

komst des Heeren aanstaande is. Hij leert de voortdurend
voorvallende teekenen onderscheiden, hij verwacht gedurig de openbaring van Jezus Christus (r Kor . I : 7),
steeds verwacht hij den Zoon van God uit de hemelen
naar het woord van den apostel (I Thess. I : ro) . Zoo
ziet hij in het geloof, hoe Christus spoedig wederkomt.
De Schrift noemt dit leven, een wandel in de hemelen.
Fil. 3 : 20: ~f.WJl -ydp Tb 7roÀITElJf.x i Jl oupxJloiq umipXEI, Èf ou xxl ITWTYjpX
á7rEX~EXÓf.dx J(UPIOJI 'Il1IToüJI XPIITTÓJl.
Deze laatste toevoeging
bewijst wel, dat juist het kenmerk van den wandel in
de hemelen bestaat in het verwachten van Christus uit
den hemel. In tijd~n van opgewekt geestelijk leven wordt
dan ook voortdurend gehoopt op de wederkomst van
Christus. J)

§ 6.

Het kar a k ter der pro fe t i e J 2) voo r
zoover dat van belang is voor
ons 0 n der w e r p.

Met het voorgaande schijnt verreweg het meerendeel
der plaatsen, die handelen over den tijd van Christus'
wederkomst genoegzaam verklaard. Alleen één gedeelte
der Schrift blijft nog over, dat eveneens spreekt van
ons onderwerp en dat afzonderlijke behandeling vereischt.
Matth. 23 slot en 24, ten deele ook 25, alles met de
gelijkluidende plaatsen, wordt de wederkomst van Christus
ten oordeel geschilderd en wel vermengd, naar het
schijnt, met de verwoesting van Jeruzalem. Ook hier
komen tijdsbepalingen voor, zoodat het noodig is op
V gl. Kuyper, Loc. de C. S. bI. 24 en Hoofdstuk IIL § 2.
Men vindt Kuyper, Gemeene Gratie, I, bI. 356 vlg. een bijna
geheel gelijk betoog. Het scheen evenwel niet noodzakelijk, naar
aanleiding- daarvan hier iets te wijligen, al is de zaak daar anders
opgezet en veel breeder en algerneener uitgewerkt.

J)

~)

deze hoofdstukken de aandacht te vestigen. Nu zal in
de tweede afdeeling worden aangetoond, dat doorgaans
de moeilijkheid hier grooter wordt gemaakt, dan zij in
waarheid is en dat met name niet mag worden aangenomen, dat Matth. 23 : 36 en 24 : 34 en overeenkomende plaatsen eene tijdsbepaling behelzen. Doch, ook
al geeft goede exegese ons een ander inzicht dan
gewoonlijk in de genoemde plaatsen, daarmede zijn alle
moeilijkheden nog niet van de baan. Matth. 24 : 29
begint EÛSÉW' Jè I'- ETlZ 1"0l1 S·M"'llI en het is onmogelijk dit
anders te verstaan, in verband met vs . 30, dan dat
terstond na de in het voorafgaande g~noemde gebeurtenissen de Zoon des menschen komen zal op de wolken
des hemels. De oplossing mag niet beproefd door in de
woorden eene andere beteekenis te leggen , dan zij
gewoonlijk hebben, maar moet langs geheel anderen weg
gezocht.
Wij hebben in Matth. 24 een gedeelte der Schrift,
dat in profetische taal en stijl is geschreven en 4at in
elk opzicht herinnert aan de Oud-Testamentische profetie.
Vergissen wij ons niet te zeer, dan hebben wij hier ter
verklaring dan ook juist dezelfde regels toe te passen,
als bij die Oud-Testamentische voorzeggingen. Daarom
is het noodig in hoofdtrekken het karakter der profetie
na te gaan, om daarvan voor Matth. 24 gebruik te maken.
Bij de verklaring der profetie worden verschillende
wegen ingeslagen, die ten deele evenwijdig loopen met
hetgeen in § 2 is opgemerkt, over de wijzen, waarop
ons onderwerp wordt behandeld, waarheen wij dan ook
voor de weerlegging kunnen verwijzen. 1) Velen beweren,
1) Om niet te uitvoerig te worden, behandelen wij hier alleen
enkele opvattingen over de Nz·euw-Testamentische profetie. Daar
is het toch om te doen.
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dat alle profetie is geschreven In perspectief, zoodat
wij~ wat metterdaad ver verwijderd is, vlak voor ons
zien, 1) anderen juist het tegendeel, aan de profetie zou
alle perspectief ontbreken en alles zag men op dezelfde
wijze, zoodat het geheel leek op een Chineesch schilderij. 2) Daarop komt ook feitelijk neer de voorstelling
van eenen enkele, dat het eigenaardig kenmerk der
profetie is het zich storen aan ruimte noch tijd. 3)
Het kenmerk van alle profetie der Schrift is in de
eerste plaats, dat zij altijd handelt over concreete zaken.
Maar zelden wordt gesproken over eene soort menschen
of eene soort van overtredingen. Doorgaans gaat het
woord des Heeren door de profeten gebracht uit tegen
Jeruzalem, Babel, Egypte, Assur, Edom, enz. En wat
is nu het merkwaardige daarbij? Slechts eene enkele
maal wo rdt ons ook in de Schrift beschreven, dat de
profetie in vervulling is gegaan . Van vele landen wordt
door de profeten de ondergang aangekondigd, bijna nooit
vinden wij de teekening van dien ondergang zelf. Ja,
in de meeste gevallen wordt zelfs niet eens vermeld, dat
zulk eene stad of land is verwoest. Veelal spreekt de
profane geschiedenis er wel van. En van zekere zijde
is men er voortdurend op uit door oude schrijvers of
opgravingen aan te toonen, dat het woord des Heeren
1) Zoo Holtzmann, Bib!. Theol. II. bI. 155, Lange, Leben Jesu,
II. 3. bI. 125 8, V. Oosterzee, Theo!. N . V. bI. 95 (?), Le Roy,
Beschou w . Voorz. bI. 2 10 .
2) Dit bij : Baldensperger, Selbstbewussts. J. bI. 15 I noot. Zie
verder: Briet, Esch. I, bI. 110 vlg. Scherer, Beitr. theol. Wiss.
Il, bI. 8q .
S) Schwartzkopff, Weiss. J. Chr. bI. I S !. Als hij er aan toevoegt, dat zoo Micha de verwoesting van Jeruzalem 1 2 0 jaar te
vroeg d.i. verkeerd profeteerde, moet daartegen beslist geprotesteerd. Zie voor de gehee1e kwestie nog: Keim, Gesch. J. v. N.
lIl, bI. 193 en 19+
5
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is vervuld. Op zichzelf is daar natuurlijk niets tegen,
maar bedenkelijk wordt dat pogen, wanneer me"n meent,
daarmede nu van de profetie af te zijn en haar ten
volle te hebben verstaan. Dan leidt het er veeleer toe
om de profetie in waarde te verminderen.
Een tweede kenmerk der profetie is, en daarop berustte
ons laatste beweren, dat, ook al richt zij zich tegen een
bepaald land of eene bep aalde stad, er toch allerlei dingen
in voorkomen, die onmogelijk aan dat land of die stad
vervuld kunnen zijn. 1) Soms kan ze lfs duidelijk worden
aangetoond, dat op e en zeer belang rijk deel na, de voorzegging is vervuld. Met name is dat het geval met de
beloften en de profetieën van heil en zegen, die doorgaans aan het einde van elke profetie voorkomen. 2) Men
gevoelt dan duidelijk, dat men niet gere ed is, wanneer
men de profetie op de aangesprokenen heeft toegepast.
Om nu deze moeilijkheid op te losse n, bedenke
men het vol gende. Wat ons in de Schrift is gegeven,
is stee ds van algemeene beteekenis. Men kan ve ilig
aannemen, dat vele profeten op last des He eren mee r
hebben gesproken, dan ons van hen is b e waard .
Van groote profeten b.V. Elia en Eliza is ons gee n
geschrift geworden . Al wat tot ons IS gekomen,
geldt ook voor ons, ook al de profetieë n tegen de
landen en stede n der oudhe id. Wat wij daar dan mede
hebben te doen, wordt ons duidelijk aange wezen in de
Schrift. Openb. I I : 8 lezen wij : KOu' TtX. 7rTWP.Cl.TCI. Cl.ÛTWlI È7r1'
Tq. 7rÀCl.TEICl.' 7rbÀew. Tq.

P.<?,,x,Àl1"

~T / ' KCl.ÀÛTCI. / 7rllWP.Cl.T/'/.W. 'LbJop.CI. K::d

Dit lee rt ons, dat wij
niet van Sodom en E gypte af zijn met de geschiede nis
des Ouden Verbonds. Zij waren en blijven beeld van de
Ai'rli7l"TO" Ö7l"OU

KCl.i

ó KJp /o. ~p.w;; ÊITTCl.UpwS"l1 ·

1) Jes. 34 richt zich tegen Edom blijkens vs. 5. Doch Delitzsch
zegt er van, dat er geene "zeitgeschichtliche V ermittdung" is.
2) Jes. 19: 18-25, Jerem. 48 :47, 49:39.

gruwelijkste goddeloosheid. Die namen hebben eene
beteekenis en wij hebben die namen te gebruiken om
het toppunt der zonde aan te duiden. Maar wij hebben
ook in het oordeel, dat over die landen gekomen is, te
zien, welk lot die ongerechtigheid zal treffen. Evenzoo
is blijkbaar Openb. 14: 8 niet het e igenlijke Babylon
bedoeld. Daarvan kon immers niet gezegd: ÖTI b. TOU Oi'1I0U
TOU Sup.ou TY,q 7I'0PlIo/(;(., et.ÛTY" 7I'oTÓTI Xo 7I'étllTCI. t'3-lIl1 ' Ook past van het
eigenlijke Baby lon bezwaarlijk de uitdrukking Openb. 17: 5 :
~ P.1Tl1P TW;; 7I'vp;;W;; xxl TW;; (3Jä.uyp.iTW;; T;1q y q,. Blijkbaar moet op
deze plaatsen onder Babel verstaan worden de goddelooze, rijke, wellustige richting. Niet minder duidelijk is
met jeruzalem Openb. 2 I en 22 niet het eigenlijke
jeruzalem, noch zelfs eene andere stad bedoeld. De beschrijving past voor ge ene stad, maar alleen voor de
verblijfplaats va n het uitve rkoren volk des Hee re n in
de eeuwige hee rlijkhe id en ook voor de gemeente des
Heeren zelf (21 : 9). Nog moet gewezen op Gal. 4 : 25
vlg. Paulus spreekt daar van Hagar, Sina, jeruzalem,
maar zeer duidelijk in geestelijken Z1l1. Vs. 24 stond ook
reeds : iiTmi. ÈrTTl lI .iÀÀl1? OPOUP.ö;IX.
Dit alles bewijst genoegzaam, dat al de landen en
stede n, die voorkomen in de profetie eene bepaalde
richting verte gen woordigen. Egypte is type van eene
richting, niet minder Edom, Assur en ook Babel. Nu
kan en behoeft hie r niet nader te worden uitgewerkt,
welk e richting wordt voorgesteld onder elk dezer landen
en steden. Het komt er voor ons op aan, dat ook
Jeruzalem, zooals het optreedt in de profetie, niet uitsluitend mag worden genomen van de hoofdstad van
Palestina, maar geestelijk moet verstaan. In de tweede
afdeeling zal nog nader worden aangewezen, hoe het
zelfs tot ongerijmdhede n voeren zou, indien men alles
wat Matth. 23 en 24 bevat, uitsluitend nam van de
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eigenlijke stad Jeruzalem. Dit is dan ook juist het groote
bewijs, dat metterdaad wij hier met profetie te doen
hebben en jeruzalem in profetischen zin moet genomen. I)
Nu komt echter bij de profetieën) die over Jeruzalem
handelen, eene nieuwe moeilijkheid. Onder Edom, Assur
enz. moet steeds hetzelfde verstaan, doch niet onder
jeruzalem. De Schrift te ekent ons de gescltz"edenz's van
jeruzalem. En in die geschiedenis komt jeruzalem voor
in verschillende toestanden, als de stad van David, die
den Heere vreest, maar ook als de stad van Achaz, die
de afgoden nagaat. Natuurlijk gaat daarmede de eenheid
niet verloren. Wel degelijk blijft jeruzalem tot op den
dag, dat het Christus verwerpt) de stad des Verbonds .
Voor dien tijd spreekt de profetie dan ook steeds over
jeruzalem, zelfs als het in goddeloosheid leeft, als de
Men vergelijke deze profetie eens met b .v. Jes. 13 of 3-len men zal de treffende gelijkheid opmerken. Gelijk hier in Matth.
het laatste oordeel wordt beschreven, vastgeknoopt aan Jeruzalem,
zoo in Jesaja verbonden met Babel en Edom. Nu is wel gezegd,
dat het onmogelijk was te veronderstellen, dat Christus even
onduidelijk als de profeten had geprofeteerd, want dat Hij nooit
in raadselen sprak, maar steeds de volle waarheid verkondigde.
Daartegen moet opgemerkt, dat ook het woord der profeten door den
Heiligen Geest was ingegeven. Vindt men dat duister, dan ligt dat
aan ons, niet aan de profetie. En ook sprak Christus volstrekt
niet altijd onomwonden, men denke slechts aan de gelijkenissen.
Jentink, Maranatha, bI. 60 vlg. wil aantoonen, dat Matth. 24 voor
een deel geheel aan de Oudtestamentische profetie is ontleend.
Hij vergelijkt: Matth. 24: 29 met Jes. 13: JO, Joël 3: 10, I I, J es.
34 : 4, Ez. 32 : 7· Matth. 24 : 30 met Dan. 7 : 13, Ez. 32 : JO,
Zach. 12: 12. Matth. 24: 31 met Zach. 9 : 14. 4 Ezra 6 : 23, Zach.
9 : 15, 4 Ezra 16 : 25. Hier en daar mag wel een vraagteeken
staan. Overigens pleit ook dit er zeker voor, dat wij hier met
eigenlijke profetie te doen hebben. De poging van Haupt, Esch.
bI. 3 I en 32 om dit hoofdstuk goeddeels af te leiden uit de Oudtestamentische apokryphen, behoeft niet besproken.
I)
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stad des Verbonds , voor wie nog genade mogelijk is,
wanneer het zich bekeert tot den Heere. In die periode
hebben wij dus voorzeggingen, die Of Jeruzalem gelukzalig prijzen als de stad Gods, (vooral de psalmen) Of
haar terugroepen tot den Heere en haar Gods ontferming over afvalligen prediken. (de profeten) Als Christus
evenwel profeteert over Jeruzalem, profeteert Hij over
haar, zooals het Christus heeft verworpen. Matth. 23
gaat van de profetie tegen de farizeeën over in eene
profetie tegen Jeruzalem in het algemeen. Hie r wordt
het oordeel aangekondigd, hier wordt gezegd, hoe het
zijn zal in den dag der dagen met hen, die God had
geroepen tot zijn Verbo~d, die uitwendig in schijnvroomheid dat Verbond hebben gehouden, maar metterdaad
den Gezondene van den Vader, den Christus Gods hebben
verworpen. Maar ook wordt hier geprofeteerd, hoe het
in dat oordeel hun zal vergaan, die door Gods goedertierenheid nog uit dat goddelooze, afvallige volk zijn
afgezonderd en den Christus hebben geloofd.
Dat is bovenal de beteekenis dezer profetie. Dat nu
in het verloop daarvan eene bepaling van tijd als EûS-tWq
voorkomt, baart dus niet de minste moeilijkheid. Wij
ontkennen niet, dat ook menige trek op het e igenlijke
Jeruzalem mag en moet toegepast, maar toch is dat
bijzaak. Men moet juist andersom doen dan gewoonlijk
geschiedt. Men zegt doorgaans, deze profetie geldt
Jeruzalems verwoesting. Sommige dingen kunne n daarvan
echter moeilijk worden verstaan. Als alle pogingen schipbreuk lijden om ze daarvan te nemen, zegt men, nu
dan gelden die dingen zeker van het eindoordeel bij
Christus' komst. Men moet zeggen, de profetie behandelt
voornamelijk het laatste oordeel, het oordeel inzonderheid over de farizeeuwsche richting van alle tijden en
de verlossing van de kinderen des Heeren. Daarna mag
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gevraagd, of ook niet vele trekken kunnen en moeten
worden toegepast op den val van Palestina's hoofdstad .
De vraag kan nog gedaan, of men deze verklaring
niet symbolisch-typisch mag noemen . 1) Ja, in zooverre
metterdaad Jeruzalem type is. Doch het overwegend
bezwaar tegen deze opvatting is, dat volstrekt niet alle
trekken aan het type zijn vervuld. Vóór alle dingen
wordt het wereldgericht geteekend. Dat het ons nu
menigmaal moeite kost alles recht te verstaan en dat
wij het liever van het eigenlijke Jeruzalem nemen, ligt
niet aan de Schrift maar aan de duisternis van ons
verstand. Als wij meer leefde n bij de Schrift, zou ook
het woord Jeruzalem meer tot ons spreken en zouden
wij alles beter verstaan. Men lette slechts op de stemming,
waarin b.v. Ps. 122 is geschreven.
Dit moet dus onze conclusie zijn. Matth. 23 : 37
vlg. is niet voornamelijk eene profetie tegen Jeruzale m,
maar eene profetie, die het oordeel schildert, dat met
Christus van den heme l komen zal. De tijdsbepalingen
in deze voorzeggingen moeten dan ook van dat oordeel
worden verstaan. En zoo opgevat baren zij volstrekt
geene moeilijkheid. 2)
1)

Zie b.v. Briet, Esch. I, bI.

110,

Lange, Leben Jesu, Il. 3. bI.

1258 vlg.

2) Met onze oplossing komt het meest overeen, wat men vindt :
Alford op Matth. 10: 22 en Keil, Komm. Matth. bI. 483 vlg.

HOOFDSTUK 111.

BESLUIT.

§

1.

Beo 0 r d e e I i n g der ge g e ven

0

plo s sin g.

Wat het karakter der gege\-en oplossing betreft, zou
misschien kunnen worden opge merkt, dat toch niet voldaan is aan den vooropgestelden e isch, daar de eenheid
is te loor gegaan . Eerst door de zaak zoowel van de
menschelijke als van de Goddelijke zijde te bezien, bleek
het mogelijk de verschillende schriftplaatsen te verstaan.
Eene dergelijke opmerking heeft alleen den schijn voor
zich. In de eerste plaats zal het voor menschen wel
stee ds ondoenlijk zijn een organisch, bezield geheel uit
één oogpunt genoegzaam te verklaren . Ons onderzoek
he~ft geloopen over een voornaam stuk van het geloofsleven der gemeente des He eren . Dat is te ontleden, dat
is van verschillende zijden te bezien, maar volkomen
doorzien , zoodat elke onduidelijkheid weg genomen is,
kan het nimmer. De wetenschap ~an den godsdienst kan
de verschijnsele n van dat geloofsleven nagaan, de ware
godgeleerdheid kan den grond er van naspeuren in de
Schrift. Altijd zal er in elk stuk van het geloof eene
onverklaarbare rest blijven. Wij hebben bij ons onderzoe k overvloedig de gelegenheid gehad, om dat duidelijk
op te merken en wij zullen ons volstrekt niet inbeelden
alle duisterheid te hebben weggenomen.
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Meent men echter, dat de eenheid in onze oplossing
is te loor gegaan, dan moet daartegen beslist opgekomen.
De hoogste eenheid, de eenige ware eenheid is de
Goddelijke eenheid. En die is juist ten volle tot haar
recht gekomen. Ook al kan de mensch haar niet
doorzien of begrijpen, daarmede vervalt zij niet, maar
blijft zij bestaan . Daarom is dan ook met nadruk vooropgezet, hoe wij niet twee zijden van gelijke waarde beschouwden van ons vraagstuk, maar dat wij, na de eenig
juiste beschouwing te hebben aangegeven, ook moesten
zien, hoe de mensch in zijne bepe rktheid en gebondenheid de zaken zich moet voorstellen .
Dat men nu verder zich misschien met veel niet zal
kunnen vereenigen, mag niet bevreemden . Godgeleerdheid is ge ene wiskunde. En op het gebied van de geesteswetenschappen valt nooit iets met wiskunstige zekerheid
te bewijzen. Spinoza, die het beproefde, heeft door zijne
pogingen zeer duidelijk de onmogelijkheid aangetoond.
Doch vooral op het gebied van de uitlegging der Schrift
is in het bijzonder geen voldingend bewijs te geven.
Immers hier wordt niet, gelijk bij de dogmatiek, veel
door logische redeneering gevonden, maar hangt alles
af van de opvatting van den tekst. Niemand zal ooit
kunnen aantoonen, wie het best is ingedrongen in de
bedoelingen van Gods Woord.
Bovendien zal onze oplossing alleen voor hem, waarde
hebben, die met ons de Gereformeerde leer belijdt.
Daardoor wordt heel dit geschrift beheerscht. Dat
van die zijde nog nooit aan de oplossing van het
vraagstuk werd gewerkt, was de voornaamste prikkel
tot deze studie. Wij vleien ons dus geenszins allen
te zullen bevredigen. Wie ons standpunt niet deelt,
zal zich ook met onze oplossing niet kunnen vereenigen. Literatuur over dit onderwerp is er meer

dan genoeg, misschien vindt hij elders, wat hij hier mist.
Ten slotte, wij geven ons tweede hoofdstuk voor niet
meer uit, dan voor e ene poging om den goeden weg te betreden . Weliswaar kan niet gezegd, dat hier een vroeger
onbetreden gebied werd verkend. Maar wel werd thans de
zaak beschouwd met eene andere opvatting dan ge woonlijk.
Waar nog bij komt, dat elk onderzoek , dat eenigermate
met de wederkomst van Christus verband houdt, met
eigenaardige moeilijkheden gepaard gaat.
Misschien
omdat men zich schier uitsluitend moet bewegen, op
het gebied der nog niet vervulde profetie. In allen gevalle
is nimmer na te gaan, of men het rechte heeft gegrepen, omdat de uitkomst zich nog laat wachten .
Maar ook mag niet verheeld, dat wij ons zelf be wust
zijn, nog in veel te kort te zijn geschoten. Wij eindigen
deze beoord eeIing met dezelfde woorden, waarmede
Van Oosterzee zijne bespreking van hetzelfde onderwerp
besloot : "Wij konden slechts wenken geven. Mogen zij
"tot dieper nadenken en grondiger onderzoek dezer
"gewichtige vraagpunten leiden. Wij voor ons zijn reeds
"door het weinige, dat wij hier leverden, versterkt in
"eerbied voor den grooten Apostel en in bewondering
"van de diep e wijsheid onzes Heeren. Te dere geringe
"bijdrage tot hare waardeering worde welwillend ont"vangen en onpartijdig beoordeeld." I) Wij voegen er aan
toe, strekke ook deze poging tot meerdere eere Gods en tot
verruiming der kennis van de gemeente des Heeren. 2)
V. Oosterzee, J aarb. Wet. Theol. 11. bI. 99.
Na onze uplossing overwogen te hebben, leze men deze aanhaling: Lange, Leben Jesu, Il. 3. bI. 12 88. "Sie (die Apostel) wussten,
"dass im Grunde der Weltgeschichte, im Grunde ihres Herzens
"und des Herzens der Menschheitrler christliche Aeon schon begonnen
"batte, darum standen sie im Vorgefühl der letzten Zeit, was den
"äusseren W eltauf anlangt. Sie hatten das Bewusstsein, dass Christus

1)
2)

74

§

2.

Gevolgen voor het leven.

a. Elk stuk van de Gereformeerde leer heeft gevolgen
voor het leven. Op de credenda kunnen niet alleen,
maar moeten agenda volgen. Het leven wordt, is het
goed, steeds beheerscht door de leer. Dit is niet toevallig, maar vindt ongetwijfeld, daarin zijnen oorsprong,
dat in het werk der genade op de rechtvaardigmaking
de heiligmaking volgt. Zoo is 't althans naar Gereformeerd
belijden.
Bij ons onderwerp is echter nog e ene bijzondere reden
aan te wijzen, waarom het van belang maar ook gemakkelijk
"Sünde und Tod und darum die ganze Weltgestalt überwunden
"habe, dass er die alte Welt als Prinzip eines neuen Lebens im
"Kern der Menscbheit ergriffen habe und durchdringe, urn sie
"umzugestalten, dass er auch sie also ergriffen habe, und dass er
"ihnen eben darum auch in der Erscheinung stets näher rücke;
"und in diesem vollen Christusgefühl sprachen sie: er kommt bald.
"Sie hatten durch ihm Antheil an dem Geiste Gottes, vor welchem
"tausend Jahre sind wie ein einziger Tag, und in diesem grossen
"Gottesgefühl, nach diesem grossen Augenmaass der Seheraugen,
"we1che über die Zeit adlerartig dahinschwebten , sprachen sie: er
,.kommt bald. Sie waren von dem Gemeindebewusstsein durch"drungen in einem Maasse, wie wir's nicht wissen, und wussten
"mit Gewissheit, dass die Gemeine den Berm bei seiner Zukunft
"begrüssen würde, wie eine Braut den Bräutigam, darum sprachen
.,sie in ihrem grossen Gemeindegefühl: er wird k ommen zu uns,
"wir werden ihn sehen. Durch ihr individuelles christliches
"Lebensgefühl ab er wurde dieses Bewusstsein nicht geschwächt
"denn sie wussten, dass in ihrem Tode der Berr zu ihnen kom"men werde, dass sie alsdann erscheinen sollten vor seinem Thron;
"darum sprachen sie mit der allseitigsten Lebenswahrheit, von der
"Nähp. der Zukunft des Berm." Dit is terloops gezegd en er kan
wel een en ander tegen worden ingebracht, met name, dat niet
scherp genoeg is onderscheiden. Toch is het de oplossing, die de
onze het meest nabij komt.
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is, de uitwerking op het leven na te gaan. Een groot
gedeelte der schriftplaatsen, waarop ons betoog is gegrond,
is in vermanenden vorm geschreven en richt zich dus
niet in de eerste plaats op de leer, maar juist op het
leven. Doet men de vraag, hoe heeft de Christen de
toekomst van Christus Jezus te verwachten, dan kan
het antwoord niet twijfelachtig zijn. Hij heeft naar het
woord des Heeren ten allen tijde den Zoon van God
uit de hemel en te verwachten en steeds bereid te zijn
voor de ontvangst des Heeren . 1) Door twee dingen
wordt hij buitendien behalve door de vermaningen der
Schrift nog voortdurend daartoe opgewekt. In de eerste
plaats is er bij alle schepselen e en voortdurend zuchten
naar verlossing (Rom. 8: 22 en 23). De geloovige weet,
dat die zuchten eerst ve rhoord zullen worden bij de
wederkomst des Heeren, want dat hij niet eerder de
volle heerlijkheid zal beërven. In de tweede plaats zijn
ook in eIken tijd de teekenen op te merken, waarvan
Christus sprak als de voorboden van het einde. Telkens
weer vallen zij voor, oorlogen, hongersnooden, aardbevingen, vervolgingen en zij vermanen ons, Christus komt,
verwacht H e m, want Hij komt als een dief in den nacht.
De toekomst van Christus moet steeds dicht bij g~ steld.
Heel ons leven moet daardoor worden beheerscht en in
het teeken staan dier verwachting. 2) Verboden is het
eenen tijd te berekene n - ste eds voegt het bereid te
zijn, elke berekening leidt tot uitstel. Op de lippen van
J)

Matth. 24 : 42 vlg., Matth. 25 : 13 . Mark. 13: 35 vlg.,
Luk. 12: 39 vlg., Luk . 21: 34, I Kor. I : 7, I Thess. I: 10, e nz.
2) Natuurlijk is het geheel iets anders, of me n zegt, men moet
het laatste oordeel steeds verwachten, dan wel het zal spoedig
kom en. Het laatste is nog niet noodzakelijk gevolg van hp.t eerste .
Als men het steeds verwacht, v erklaart men juist veeleer den tijd
niet te weten. In g een geval laat men zich daarm ede uit over

ieder Christen moet immer liggen, de bede, Ja, kom
Heere Jezus, als antwoord op de belofte des Heeren.
Niet in de meening, dat hij daardoor de komst van
Christus zal verhaasten, maar om uiting te geven aan
wat er leeft in zijne ziel. "In de bedeeling des Ouden
"Verbonds stond het geheele volk Israël, wanneer de
"hoogepriester met het bloed der verzoening was inge"gaan in het Heilige der Heiligen, en wachtte op zijn
"terugkomst, om den hoogepriesterlijken zegen te ont"vangen. Zoo ook wij. Onze Hoogepriester is ingegaan
"in het Heilige der Heiligen, dat is voor den troon der
"Majesteit Gods (Hebr. IX: 24) om verzoening te doen
,.voor ons. En wij verwachten Hem, dat Hij wederkome
"om ons te zegenen." I)
Dit gestadig verwachten van de toekomst van Christus
is verder van zoo grooten invloed op heel het leven
van den Christen. De apostel schrijft I Kor. I : 7, dat
het kenmerk is van de gemeente te Korinthe, het verwachten van de openbaring van onzen Heere Jezus
Christus. En ook nu nog is het terstond op te merken,
of men inderdaad leeft in die hoop, of dat onze blik
zich nimmer richt naar die heerlijke toekomst. Men heeft
wel gezegd, en terecht, dat het Christelijk leven moest
zijn sub specie aeternitatis, beheerscht door het toekomende. Doch wat is dit anders, waar komt het beter in
uit, dan dat men verlangt naar de wederkomst van
Christus. Zoo alleen kan men de dingen anders zien,
dan de gewone menschen hier op aarde, zoo alleen kan
den tijd. VgI. ook D onker Curtius, Bijdr. beoef. Gesch. Godgel.
Wet. IX. bI. 310. Voor de verwachting zelve is nog van belang
Calvijn op Heb. 10: 25. Dan zie men: Alforcl. IIl. Prol. bI. 49 en 50,
Bavinck, Dogmatiek, IV. bI. 478, Da Costa, Paulus, l. bI. 240 vlg.,
Ebrard, Adv. erron. bl. 47.
I) S. Capadose, De Hoop der Uitredding, bl. 15.
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men spreken van lichte verdrukkingen, die haast voorbijgaan, want men zi et op het gansch zeer uitnemend
gewicht der eeuwige heerlijkheid . (2 Kor. 4: 17) Het
leven van den Christen wordt in elk opzicht niet een
aanmerken der dingen, die men ziet, maar een hopend
staren naar de eeuwige dingen, nu nog slechts door het
geloof gekend. Een Christen zal zich niet ontzetten over
de schrikkelijkste gebeurtenissen, zóó dat zijn moed en
zijne hoop hem ontzinkt. Neen, zij bevestigen en verlevendigen zijne verwachting, want voor hem zijn zij teekenen
van het einde en zij prediken, Christus komt!
Men kan vragen, of het niet veelmeer plicht is van
den Christen zich voor te bereiden voor den dood . Wij
gelooven van neen . Voorbereiding voor den dood is
altijd somber. Somberhe id mag het leven van den geloovige niet beheerschen. En er is geene betere voorbereiding voor de n doo d, dan juist het voortdurend ve rwacht en van de ope nbaring van Jezus Christus . Wie
Christus in he t oordeel durft te ontmoeten, ziet niet op
tegen den dood . Merkwaardig is het dan ook, dat de
Schrift veel meer spree kt van de verwachtin g der toekomst van Christus dan van den dood. Onze fout is,
dat wij gewoonlijk juist andersom doen. Veelmeer mo et
Christus' kom st ons le ven bezi elen en verrukken. Daarmede is niet gezegd, dat me n niet in allerlei (b .v. in
stoffelijke aangelege nhede n) om den dood mag denken, maar
de vraag is, w<l;ar moet zich vóór alles ons leven op richten .
b. In verband
dering wekken,
geestelijk leven
wederkomst van
1)

met het vorige kan het geene verwondat in tijden van algemeen opgewekt
geleefd is bij de verwachting van de
Christus. 1) Dit is geheel iets anders

Kuyper, Loc. de C. S . bI. 24.

dan te meenen, dat Christus zijne komst nabij stelde .
Veelmeer dan eene meening van het verstand, is dit een
zucht van het geloof. Het kost weinig moeite daarvan
enkele voorbeelden bij te brengen . In dat geloof heeft
klaarblijkelijk Paulus geleefd, (I Thess 4 : 1S en 17, I
Kor. IS: SI ) Jacobus (Jak. S : 8) en ook Petrus (I Petr.
4: 7) en Johannes ( I Joh. 2: 18) .1) Algem een hebbende
eerste Christenen geleefd in de verwachting van Jezus'
wederkomst. 2) Zoo was het ook met enkele vromen in
de Middeleeuwen. s)
Zoo was het vooral met Luther. Luther heeft steeds
Christus' wederkomst verwacht. 4) Zelfs al hoopt hij op
eenen nieuwen tijd en is hij dus vol moed, hij laat die
verwachting niet varen . 5) Toch onthoudt hij zich naar
het woord des Heeren van alle berekeningen. 6) In eene
preek van 1 S 17 zegt hij "Hoe vreeselijk zal deze dag
"des Heeren zijn. De zon zal in duisternis en in bloed
"veranderd worden en dat is ook reeds meermalen ge"schied, maar slechts weinige n zijn er, die zich om zulke
"dingen bekommeren. Niets is zekerder dan dit, dat
Hiermede komen wij nie t in tegenspraak me t wat steeds
door ons is be weerd, dat de Schrift niet mag gebruikt om de
persoonlijke gedachten der apostelen te leeren kenne n. Ongetwijfeld
zijn de brieven der apostele n Gods Woord en ingege ven door de n
Heiligen G eest. Maar de apostolische inspiratie, was niet zóó machinaal, of wat de apostelen schre ven, was ook hunne eige n gedachte .
Het verschil is dus, dat wij hier de schrift niet gebruiken als Woord
Gods, maar als historische oorkonde. Vgl. Kuyper,"Encycl. Il. bI. 379 .
2) Didache, cap. IX en X, Zahn, Skizzen, bI. 31 6, Mayer,
System Christl. Hoffn. blz. 13 en 14, 146 en 14 7, S eeberg, Dogmengesch. 1. bI. 44.
3) Zie Wadstein, Die eschatologische Ideengruppe .
4.) Preuss, Antichrist, bI. 2 , 89.
6) Idem bI. 14 1.
6) Idem bI. 90.
1)
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"slechts verreweg het kleinste deel der menschen iets
"om zulke teekenen geeft, men stoort er zich geen ziertje
"aan! - Daarom is het te vreezen, dat die laatste, vree"selijke dag naderbij is, dan wij zelf gelooven. De tee"kenen worden meerder." 1)
En wil men een voorbeeld uit ons eigen vaderland,
het is genoegzaam bekend, het kan ten overvloede blijken
uit onze literatuuropgave, dat juist in de dagen van het
Réveil van allerl ei kant veel is geschreven over, maar
ook veel is geleefd bij de verwachting der toekomst
van Christus Jezu s. Moge er aan de leer hier en daar
wat ontbroken hebben - en wie denkt er aan dat te
ontkennen - men zal moeten toegeven, dat in die dagen
veel waarlijk Christelijk leven bij de geloovigen viel op
te merken . En dat leven richtte zich niet het minst naar
het einde. Of het de invloed was van Bilderdijk, den
geestelijken vader van het Réveil in Nederland in menig
opzicht? Het is moeilijk uit te maken . Dit is zeker) dat
ook Bilderdijk, vooral op het einde van zijn leven, dikwijls zijne gedachten richtte op Christus' komst. 2) "Ja
"wel zijn het thands dagen van schudding en verschrik"king; maar immers is dit de voorbereiding tot de
,.zaligende toekomst des Heeren.') 3) "Treuren wij dus
"niet, zijn wij blijde, indien wij lijden en door 't vuur
"gelouterd worden . Dit hereenigt ons onderling in den
"gezegenden Heiland en moet zijne komst voorafgaan." 4)
1)

Ide m bI. 9b e n 97.
Zie Bavinck, Bilderdijk als Denker en Dichter, bI. 198, 199en .::!03. ~ B ehalve de daar g enoemde en hier ten deele opgenomen
plaatsen komt nog in aanmerking: Brieven, IV, bI. 337 en Opstellen
Il. bI. 1°4 en 108.
8) Bilderdijk, Brieven. IV. bI. 337.
4) Bilderdijk, Brieven , V . bI. 95.
2)
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Wat verhelderde of verzwakte,
Waren niet in vreugd en smarte,
Al de wenschen van ons harte,
"Kom, 0 Heiland! kom, 0 kom!
Ach, Hij komt, het tijdstip nadert!
'k Zie het botten van 't gebladert',
Hoe de winter nog regeer';
E n verwachtend saam vergaderd
Die Hem kennen voor hun Heer.
Saam vergaderd en verwachtend;
Van den middaggloed versmachtend
Die op hoofd en schouders blaakt;
Maar wat om hen tiert, verachtend,
In het uitzicht: Hij genaakt! 1)

En een ander maal:
Gij, Aarde, hoort, ja hoort , mij spellen!
't Beslissend oogenblik breekt in verwoesting uit!

Der Eeuwen zwangere schoot, in barensnood aan 't zwellen ,
Der Eeuwen zwangere schoot ontsluit!
De Vorst der Vrede daalt, Buigt neder
Gij Volken! Vorsten buigt en legt uw scepters af?
't Is J ezus dien gij wacht, gij hebt uw Heiland weder,
o Aarde, 0 Menschdom; ja knielt neder,
H em is de roem, de kracht, met aarde- en hemelstaf ! 2)

" Die p essimistische Stimmen des Mittelalters sind schon
"Iängst verklungen, die bangen Ahnungen desselben wie
"Sc hatten beim Anbruch des Tages geflüchtet. Wie aus
"einem langen unruhigen Traum erwacht, schaut der
"moderne Zeitgeist bei dem Licht einer immer gesteigerten
. "Aufklärung sich kritisch urn, findet aber nirgends irgend
"welche Zeichen des Endes und spricht sich deshalb
,)zuversichtlich ein: es ist Friede, es hat keine Gefahr
,,( I Thess. 5, 3).
Wer bebt wohl noch, gleich den Zu1) Bilderdijk, Aan mijn wederhelft, Dichtw. X I. bI. 1 90 en 191.
2) Bilderdijk, A an den Prins van Oranje, Dichtw. IX. bI. 244 .
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"hörern des ehemaligen gewaltigen Dominicanerpredigers,
"vor dem nahen Tag des H errn und dem Aufschliessen
"des über Leben und Tod entscheidenden ""liber con"scientiae''''? Wer bekennt noch in de r Tiefe sein es
"Herzens mit dem frommen angelsächsischen König
,,(Äthelred von Mercia, 69 r): hoc sane tre mendum ac
"terribile omnipotentis domini judicium tota cordis formi"dine sine cessatione perhorresco? Wenn aber auch
"gegenwärtig ein der artiges Bekenntnis hie und da wirk"Iich abgelegt wird, so bleibt seine Bedeutung doch
nimmer nur eine vereinzeIte. Es wird dasselbe nie wi e
"im Mittelalter ein individueller Ausdruck der - he im "Iichen oder offenen - Beichte des Zeitalters se!bst" I)
Waa/û dan , want gii weet m'et, z'n weL/oe ure uw H eere
komen za!! (Matth . 24: 42.)
I) Wadstein, Escbatol. Ideengruppe, bI. 198 en 199. Schoon is
uit onzen tijd ook dit couplet uit het bekende lied van Ds. N. de Jong e:
Ja 'k geloof - en daarom zing ik,
Daarom zing ik U ter eer,
's Werelds Heiland, Hoogepriester,
. Aller heeren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des menschen,
0, kom spoedig in uw kracht
Op des hemels wolken weder I
Kom, Heer Jezus, Kom! - Ik wacht.

6

TWEEDE AFDEELING.

HOOfDSTUK I.

Keuz e d e r S c hriftplaats e n en Wijze
van Verklaring.
In deze tweede afdeeling zullen nu de verschillende
teksten worden verklaard, waarop het voorgaande betoog
is gebouwd. De uitlegging dezer gedeelten van de Heilige
Schrift moet rechtvaardigen, wat in de eerste afdeeling
door ons werd geschreven. Of liever omgekeerd, uit de
verklaring, die nu volgt, moet blijken, dat metterdaad
onze uiteenzetting in overeenstemming is met en gegrond
is op het Woord van God.
Wat nu de keuze der teksten betreft, merke men het
volgende op. Men zal hier volstrekt niet vinden de verklaring van al die teksten, die in het eerste gedeelte
werden aangehaald. Sommige teksten, waaraan door ons
voor de behandelde kwestie veel gewicht werd toegekend,
zoekt men hier te vergeefs. Zoo b .v. Luk. 18: 8. Dit is
geschied, omdat het ten eenenmale overbodig scheen hier
alzulke schriftplaatsen op te nemen, over wier verklaring
geenerlei verschil bestaat of ook wier bedoeling duidelijk
genoeg is.
Omgekeerd, vindt men hier wel verscheiden e teksten,
die vroeger met stilzwijgen zijn voorbijgegaan of hoogstens terloops zijn genoemd. Zoo b.v. Jud.: 18 . I Kor.
IO : I I e. a. Dit was noodig, omdat wel al die plaatsen

86

moesten behandeld worden, waar volgens velen geleerd
wordt, dat de Schrift of liever het Nieuwe Testament
eene spoedig aanstaande wederkomst van Christus leert.
Hier volledig te zijn en alle plaatsen op te nemen, waar
deze of gene eenen nabijzijnden oordeelsdag ziet, was
evenwel niet doenlijk. Want de meeningen loopen hier
zeer uiteen. Gelijk uit het vervolg nog nader blijken zal,
zien zelfs Schriftverklaarders van gelijke richting in dezelfd e plaats juist het tegenovergestelde geleerd. I) Ook
gaan lang niet allen even ver. Soms zou men denken,
dat er moeite werd gedaan om in eene of andere plaats
in te leggen, dat Christus spoedig wederkomt. Want
sommigen zijn zooze er overtuigd van de juistheid hunner
uitlegging, dat zij in alle plaatsen, die er maar even over
handelen en zelfs in plaatsen, die er beslist niet over
handelen, lezen, dat d e wederkomst van Christus voor
de deur is. Toch is er een aantal plaatsen, die vrij algemeen worden verklaard van de aanstaande wederkomst
van Christus. En die zullen alle worden besproken.
Vindt men dan hier of daar nog eenen tekst, dien men
gaarne had zien opgenomen, het zal, geloof ik, weinig
bezwaarlijk zijn, om, gebruik makende van het hier gegeven materiaal, ook daar de moeilijkheid op te lossen .
Van kritiek heb ik mij in het algemeen onthouden.
Mijn geloof aan en eerbied voor de Schrift verbiedt mij om
eenig deel der Schrift voor onecht of voor vervalscht te
1) Een duidelijk voorbeeld levert b. v. de verklaring van 2
Thess. 2. Hier zien eene spoedig komende parousie geleerd:
Briet, Esch. II. bI. 216, Kern, Tübg. Ztschrift, 1839. 11. bI. 168,
174, 196 en 197, V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. Il. 1845, bI.
58-60. Daarentegen houden B ornemann, Donker Curtius, Bijdr.
Godgel. Wet. IX bl. 189 en Kuyper, Loc. de C. S. bI. 207, het
er voor, dat Paulus hier juist opnoemt, hetgeen alsnog het komen
der parousie vertraagt.

verklaren. Zoo behield ik de vrijheid om heel de Schrift
zonder onderscheid te gebruiken en zoo noodig te verklaren. Wat den tekst betreft, volg ik den textus receptus .
Eene enkele maal was het noodig iets dieper op de
te kstkritiek in te gaan. Trouwens dit is niets bijzonders.
Dit standpunt wordt ingenomen door verreweg de meeste
schrijvers (zoo zij althans niet zeer modern zijn) over
dergelijke onderwerpen. I)
Met opzet heb ik mij verder overal gewacht de verklaring van andersgezinden te weerleggen. Dat heeft toch
geen nut. Hij, die het met de door mij gegeven uitlegging
niet eens is, zal zich niet laten overreden, door wat tegen
zijne exegese in het midden wordt gebracht En aan den
anderen kant, zal hij, die het eens is met de hier gegeven
verklaring, daarin van zelf vinden, wat tegen anderen is
aan te voeren . Buitendien de verklaring van eene Schriftplaats is niet altijd te weerleggen. Zij hangt dikwijls
nauw samen met het geheele standpunt, door den schrijver
ingenom en. Het is veelal onmogelijk om aan te toonen,
dat eene exegese onjuist is . Vooral, omdat niemand zeggen
mag, dat hij de beslist juiste verklaring heeft gegeven.
De teksten zijn behandeld naar groepen. De groepen
gerangschikt op dezelfde wijze als de hoofdstukken en
1) Zie blz. 15. Daar is alle hoogere kritiek afgewezen. Tegen
tekstkritiek bestaat natuurlijk onzerzijds niet het minste bezwaar,
indien zij me tterdaad tracht door alle haar te n dienste staande
middelen den oorspronkelijken tekst te herstellen. Wel echter,
als zij in dienst wordt gesteld van de vrijzinnige wetenschap en
gebruikt om op ten eenenmale onvoldoende gronden geheele
stukken uit de Schrift te verwijderen. Past men haar toe, zooals ieder
het bij de klassiLke schrij vers doet, dan will e n wij gaarne rn ededoen.
Vg l. Kuyper, Encycl. IU, blz. 65, vlg., Woltj er, Overlevering en
Kritiek. Bijna alle kommentaren enz. leggen den textus receptus
ten grondslag en wijken daarvan alleen, als het bepaald noodig is, af.

paragrafen in de eerste afdeeling. Binnen elke groep
schikte ik naar de volgorde der Bijbelboeken in den
textus receptus .1) Als eerste groep komen eenige
teksten, die alhoewel dikwijls met ons onderwerp in
verband gebracht, toch daar niet mede te maken hebben.
Bij eiken tekst gaat vooraf een overzicht van de vroeger
gegeven verklaringen, zoowel om te laten zien, wat
anderen hebben geoordeeld, alsook om de opname der
Schriftplaats te rechtvaardigen.
Achtereenvolgens zullen worden behandeld: § I . Teksten, die ten onrechte met ons onderwerp worden in
verband gebracht. § 2. Teksten, die de zaak bezien van
de Goddelijke zijde. § 3. Teksten, die de zaak bezien
van de menschelijke zijde. § 4. Teksten, die de zaak
van beide zijden bezien. § 5. Teksten in profetische taal
geschreven. § 6. Teksten te onzeker van uitlegging
om iets op te bouwen.
1) Er bestond voor mij geene afdoende reden om daarvan af
te wijken en de volgorde van Tischendorf te volgen of te rangschikken naar den tijd van ontstaan. Men is eenmaal gewoon aan
de rangschikking van den T. R. Mogen daar al bezwaren tegen
bestaan, die bestaan even goed tegen elke andere volgorde. Buitendien is elke afwijking van den T. R. in dit opzicht willekeurig;
ook de historische volgorde, daar men over den datum van ontstaan der Bijbelboeken volstrekt niet eenstemmig is. Dat hier
buitendien groote willekeur heerscht, blijkt ook wel uit het feit,
dat velen er eene volgorde naar eigen goedvinden op na houden,
Blass, Neutest, Gramm. Weiss, Bibl. Theol. (Tisch. volgend) hebben
weer eene andere rangschikking dan Belser, Einl. N. T.

HOOFDSTUK 11.

VERKLARI NG VAN SCHRIFTPLAATSEN.

§

I.

a.

Schriftplaatsen ten onrechte met ons
o n d e r w e l' pin ver ban d geb ra c h t.
Matth.
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der ver k I a rin gen. De beide vragen,
die hier door ie der behandeld worden zijn: Spreekt dit
vers metterdaad over de wederkomst van Christus? en :
Zoo ja, leert dit vers) dat die wederkomst aanstaande is?
Eene weldra te wachten verschijning van Christus
vinden hier: Baljon, Briet, Esch. I. bI. 82 en 83, Jentink,
Maran. bI. 177, Keil, Keim, Gesch. ]. v. N. n. bI. 568,
Schwartzkopff, Weiss. ]. C. bI. 164 en 167, Weiss, Bibl.
Theol. bI. 575 en Petrin, Lehrbegr. bI. 80 vlg., Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 300, WeizeI, Stud. Ev . Geist.
Würt. IX. 2. bI. 165 . Om de moeilijkheid te ontgaan
wordt soms gedacht aan de verwoesting van Jeruzalem,
zoo : Beyschlag, Bibl. Theol. I. bI. 205 en 207, Domer, Orat.
Esch. bI. 4 I en 42, Ebrard en Gess bij Schanz, Michaëlis
bij Zöckler, Scherer, Beitr. theol. Wiss. 11, 1851, bI. 106,
Schott, Sermones, bI. 219, Reuss bij Bruston, Revue
Théol. et Philos. XXIII) 1890, bI. 146, Vil mar, Wichelhaus. Aan de opstanding denkt Aretius. Aan de uitstorting van den Heiligen Geest dachten: Bleek (Synopt.

90
Erkl.), Calvijn, Grotius. Ook wordt gedacht aan de zegepraal van het evangelie in de wereld, bv. BaumgartenCrusius bij Zöckler, Bruston, Revue Théol. et Philos.
XXIII, 1890, bI. 146, Eckermann bij Schott, Sermones,
bI. 2 18, Goudschaal, Waarh . i. Liefde, 1839, bI. 474 vlg.
Schanz volgt Hilarius en ziet hier aangekondigd de bekeering van Israël vóór het wereldgerir.ht. AI deze verklaringen vinden niet den minsten steun in het verband.
Hofmann, Weiss. u . Erf. bI. 267, neemt het van Christus'
openbaring in heerlijkheid. Anderen denken, dat d e Zoon
des menschen in het heetst der vervolgingen te hulp
zou komen. Zoo ongeveer: Chrysostomus, Le Roy, Beseh.
der Voorz. bI. 285, Orig. Theodor. Beda, Kuinoel
hij Schanz, Euthym. Theophyl. Beza bij Keil en Zahn.
De Wette : totdat de zegepralende Messias u helpt.
Deze uitleggers zien over het hoofd, dat ons vers
duidelijk eene tijdsbepaling bevat. Tegen Zöckler:
totdat de Zoon des menschen u inhaalt op de reis, geldt,
wat Goudschaal, W . i. L. 1839, blz. 474 vlg. opmerkt,
dat dan de profetie niet was uitgekomen, want naar
Luk . 9: IQ zijn de apostelen tot Hem teruggekeerd.
In het algemeen zegt Kuype r, Loc . de C. S. blz . 239,
dat dit vers niet over de wederkomst handelt. Bavinck,
Dogmat. IV, blz. 476 verbiedt hier aan eene aanstaande
wederkomst van Christus te denken . Reuss en Colani
(bij Bruston 0.1. blz . 146) hebben kritische bezwaren.
Exegese. Met Weiss en Weizei, Stud. Ev. Geist.
Würt. IX. 2. blz. 166 moet worden vastgehouden (ondanks
Kuyper Loc. de C. S . blz. 239), dat dit vers spreekt van
de wederkomst van Christus. Daarvoor pleiten : I. het
verband. Dit gedeelte van Matth. 10 schijnt te handelen
over den toestand voorafgaande aan den jongsten dag.
Doch nog duidelijker 2. het gebruik van €PXOf'-1X,1 1) 3. de
1)

Zie Bijlage 1.
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overeenkomst van IQ: 22 met 24: 13. Verder herinnere
men zich tot goed verstand van deze plaats, dat Mattheus
de gewoonte heeft zijn evangelie niet in chronologische
orde te schrijven, maar steeds gelijksoortige zaken en
redevoeringen bijeenvoegt. l ) Dit is ook in hoofdstuk IQ
geschied. Duidelijk is bij vs . 16 eene scheiding op te
merken . Daarenboven merke men op, I . dat het slot
van hoofdstuk IQ gansch niet meer spreekt van de uitzending der apostelen; 2. dat I I : I in het algemeen luidt:
«cd

:f') {JIETO

3. Matth.
en Luk.

ón

idÀEC1D Ó ' r~(J oüç d/"-T,xC;C;W;; T oï, dWdE%.:t {uS'1T.:tÎ' .xUTOÜ %. T.

10 :

:i.

5- 1 6 loopt evenwijdig met Mark. 6: 7- I I
of 9: 1-5, Matth. IQ: 17-25 daaren-

10 : 1-12

1) Belser, EinJ. N. T. bI. 50 : "Da der Evangelist unter allen
"Umständen, seiner Schrift eine doktrinelle und apologetische
"nicht eine historische Tendenz verfolgte, so konnte er Jesu
"Wirken, Lehren und Leben nicht in chronologischer Folge
"erzählen. Die Anordnung des Stoffes ist, wie eine Prüfung der
"Evangelienschrift zeigt, fast durchweg nur nach saclzlz'chen Ge"sichtspunkten getroffen, so dass oft inhaltlich zusammengehörige,
"aber zeitlich auseinander liegende Ereignisse und Reden zusam"mengestellt werden. W enn es heute noch Gelehrte gibt, we\che
"die Ansicht verfechten zu soll en glanben, Matthäus habe am
"besten unter den Synoptikern die historische Aufeinanderfolge
"beobachtet, so ist im Ernst mit einem solchen Standpunkt nicht
"zu rechnen." Holtzmann, Einl. N. T. bI. 363: "Dadurch aber
"wird man unausweichlich auf die Vermuthung geführt Mt möchte
"es weniger darauf abgesehen haben, die Aussprüche mit Angabe
"ihrer besonderen Veranlassungen und in quellenmässiger Folge
"mitzutheilen, als vielmehr darauf, das Gleichartige und Verwandte
"zusammenzustellen." Zahn Einl. N. T. Ir. bI. 287: "Wenn es
,. I 0,
16 hei sst, idOU tX7fWT{ÀÀW (nicht tX1fOC;TEÀW) u/,.i" so kann
"das der Leser auf keine andere Sendung beziehen, als auf die
,,10, 5 berichtete, welche den Anlass der Rede bildet, und doch
"sagt sich jeder Verständige, dass bei jener Predigtwanderung die
"Apostel gar nicht in die Lage kommen konnten , vor die Statthalter
"und Könige gefübrt l U werden und in Erwartung der Wip.der"kunft Jesu von Stadt lU Stadt zu fliehen (10, 16-23)."
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tegen met Luk. 12: I I en 12 en Mark. 13: 9. Matth.
10 : 26-33 met Luk. 12: 2-9. Matth. 10: 34-36 met Luk.
12:5 1 en 53 . Matth. 10:37-38 met Luk. 14:25-27.
Zoo blijkt, dat wat Mattheus aaneengesloten geeft bij de
uitzending der apostelen, bij de andere synoptici niet of
in geheel ander verband voorkomt. Hiermede is genoegzaam aangetoond, dat Mattheus metterdaad ook in hoofdstuk 10 gelijksoortige woorden van Jezus bijeen heeft
geplaatst. Mattheus heeft de opdrachten aan de apostelen
schrijvende er soortgelijke stukken, die echter niet juist
die uitzending alleen betreffen, bijgevoegd. Punt van
overeenkomst was de wijze van opdragen . De roeping
der apostelen was niet slechts om toen het land doortrekkende het evangelie van het koninkrijk der hemelen
te prediken; maar dit was het doel van heel hun leven,
niet het minst na Jezus' hemelvaart en de uitstorting
van den Heiligen Geest. Op de hier in vers 5 vermelde reis, hebben de apostelen ook lang niet alles
ondervonden, wat Jezus hun in 't vervolg profeteert. J)
D eze voorzegging gaf hun Jezus met he t oog op hun
werk in het algeme en. Ja meer nog, de Apostelen ontvingen die opdracht ni et slechts voor hun persoon, maar
voor heel de kerk des Heeren . Zij staan hier als vertegenwoordigers dier kerk. 2) Aan de kerk wordt voor1) Ook Holtzmann neemt eene scheiding aan bij vs. 16. Betrekkelijk heeft dus Bonnet gelijk, als hij zegt, dat Mattheus hier een
eschatologisch stuk invoegde. Beter is te zeggen, dat onder de
hier door den Heiligen Geest bijeengevoegde woorden van Jezus,
zich ook een eschatologisch gedeelte bevindt.
2) Niet bezwaarlijk kan het geacht worden de discipelen hier
opdrachten te laten ontvangen voor héél de ke·r k. Immers dat
doen zij steeds. Zij vormen juist het door Christus ingestelde ambt
om Zijne woorden aan te hooren en aan de kerk over te brengen.
Al de vermaningen en opdrachten, die Christus hun deed toekomen
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speld, wat haar zal ten deel vallen bij de vervulling van
hare taak, de prediking van den Christus in de wereld.
Maar dan biedt dit vers ook geene moeilijkheid meer.
De kerk moet steeds met die prediking voortgaan, zóó
lang, tot dat Christus wederkomt. Dan eerst is hare taak
geëindigd. Ook de uitdrukking TlX-; T ÓÀW; TOÜ 'fcrp.:t0À moet
ruimer dan strikt letterlijk genomen en opgevat in den
zin. van ve rschillende plaatsen, waar menschen wonen,
wel onder de beade ming van het Christendom, maar van
God vervreemd. ZÓÓ bezien, vormt ons hoofdstuk dan
juist weer een schoon gehe el. De kerk ziet hier geteekend
hare dure roeping om het Woord Gods te prediken,
maar ook tevens vindt zij hier beschreven al den tegenstand en de vervolgin g, die zij daarbij zal ondervinden. 1)
zijn, althans voor zoover zij zijn opgeteekend in de Schrift en niet
met het oog op eene zeer bepaalde gebeurtenis (b.v. Mt. 17: 27 ,
Joh. 2 I : 6, enz.) zijn gegeven en een strikt persoonlijk karakter
dragen, voor ons niet minder van kracht. Jezus gaf den apostelen
wel bevelen, die als zij niet de kerk in haar geheel betroffen
onvervulbaar waren b. v. Mt. 28 : 19 (71'<X;JTCt Ttt 6l1l1) of sprak
woorden tot hen, die als zij hun alleen betroffen, geenen zin zouden
hebben Mt, 28: 20 (Ëwq T~q crUlITEÀeiCtq TOe ctiwlIOq) . V gl. zelfs Haupt,
Esch. bI. 90.
J) Na onze verklaring gelezen te hebben had men het misschien
juister geacht. als wij Matth 10: 23 hadden besproken onder § 4.
en meer met name bij die plaatsen, die de zaak bezien in verband
met de eenheid der gemeente. We deden dit niet, I ) omdat het
verschil met I Thess 4: 15 en 17 en I Kor. 15: 5 I te groot is, 2)
omdat hier niet iemand spreekt in het besef van de eenheid van
het lichaam van Christus, maar Jezus zelf bevelen geeft, 3) omdat
in elk opzicht de apostelen een bijzonder ambt hadden voor heel
de. kerk en men dan bij alles, wat tot hen gezegd was, dit besef
van eenheid ter sprake zou moeten brengen. Trouwens meermalen
was het niet gemakkelijk om te beslissen, waar juist eene schriftplaats moest behandeld worden.
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' Ap.~JI 'A{rw
p.0 reUITWlITal .9'alláTou Ëw, &lI

b. Matth. 16 : 28 (Mark. 9 : I, Luk. 9 : 27).
up.iJl, eiIT i Tl Jle, TWlI w~e tITTI1KlTWlI, OI'Tl lIE, oû

i J'WIT I TOli ui oll TOU áll.9'pw7roU êpx óp. elloll

ÈlI

T~ {3alTl J...eio/- aUToü .

Mar k. 9 : I.

. A p. ~lI J...é?' w UP.ïll, ÖTI êÎlTi TllIe, TWlI w~e ~ITTI1;('ÓTWlI,
Oi'Tl lIE, ou p.~ rSUITWlITa l .9'allc!-Tou, éw, a;; iJ'WIT I T~lI {3alT lJ...eiali TO(; 8 eou

Kal' ËJ...erêll aUToï"

Ê'AI1 'Au.9'uïall

ÊlI

~ulldp.êl.

TWlI W~ê ÉITTlo1KÓTWJl, ol' ou
TOÜ

8êOC.

Luk . 9 : 27.

J\érw Jè up.ill á'Al1.9'w"

EilTi Tl lIE,

p.0 rêUG"O:lTal .9'alláTou, Ëw, &lI iJwG"1 T0l1 {3a G"l 'Aeiali

o ver z i c h t der ver k I a rin gen . Eene aanstaande
wederkomst of komst van Christus lezen hier : Baljon ,
Beyschlag, Bibl. Theol. 1. bI. 207. (met zijne bekende opvatting van tpxop.al). Briet, Esch . lI, hl. 82 en 83, Hase, Dogm.
bI. 508, Haupt, Esch . bI. 9 I, Keim , Gesch . J. v. N. 1I.
bI. 567 , Kuyper, Loc. de C. S . bI. 21, Hofmann, N . T.
Theol. bI. 11 4, Schriftbe w. lI , 2. bI. 578, W . u . Erf.
bI. 27 3, Holtzmann, Schwartzkopff, Weiss . J. Chr. bI.
157 en 163, W e iffenbach, Wiederk. ged . bI. 197, (naar
zijne opvatting), Wei ss, Weisse, E van g. Gesch. 1. bI. 533 ,
Weiss, P etrin . L ehrbegr. bI. 80 vlg. WeizeI , Stud. Ev .
Geistl. Würt. IX. 2 . bI. 165 vlg, Zöckler. De ouderen
denken liever aan de verheerlijking op den berg : Chrysostomus, Beda en Maldonatus bij Nösgen, Euth. Aug.
Ambros. en Theod. bij De W ette, dan nog : Aretius,
Le Roy, Besch. Voorz. N. T. bI. 288. Van de verwoesting van Jeruzalem nemen dit vers : Alford, Capellus
en Wetstein en Ebrard bij Zöckler. Grotius, Hammond
bij A . Marck, Exspect. Glor. Fut. bI. 6 5, Kuyper, Loc ,
de C. S . bI. 239 (voornamelijk), L ightfoot bij A. Marc k,
bI. 64, Rupprecht, Ende W e ltl. bI. J 4, S chanz, Scherer,
Beitr. Theol. Wiss . II. 185 I bI. 106, Schott, Sermones,
bI. 248 . Ook denkt men aan Jezus' verschijning in
heerlijkheid: Bonnet, Goudschaal, W. i. L. 1839 bI. 477
vlg., Lange, Leben Jesu, II. 2. bI. 9°1, Van Leeuwen,
Par. Verw. bI. 12, Nösgen, Zöckler. (Zoo men wil :
Beyschlag). De uitstorting van den He iligen Geest :
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Ebrard bij De Wette en Weiss. Nösgen, Gesch. N. T.
Off. I. bI. 533 vlg. Zegenrijke voortgang van het Evangelie:
Bruston, Revue Théol. et Philos. XXIII. 1890. bI. 349,
Bleek, Synopt. Erkl., Dorner, Orat. Esch. bI. 88, Grotius,
(gedeeltelijk), Haupt, Esch . bI. 92-94, Erasmus en
Klosterm. bij Weiss . Niet zelden vindt men ook bij de
bovenstaande verklaarders twee of meer dezer gevoelens
vereenigd, zoodat het moeilijk is juist hunne meening
weer te geven. A. Marck, Exspect. Glor. Fut. bI. 55
vlg. neemt dit vers van de geloovigen, die bij de parousie
leven zullen; Rothe bij Bruston . 0.1. bI. 152, acht, dat de
discipelen niet zouden geestelijk sterven. Origenes zegt,
dat sommigen van hen, die bij Jezus staan d.i. die staan in het
Woord Gods, den dood niet zullen zien, d. i. niet zullen
zondigen, eer zij gezien hebben, dat er heerlijkheid in
Christus als het Woord Gods is. Bavinck, Dogmat. IV,
bI. 476 verwerpt terecht alle verklaring, die uit dit vers
eene nabijzijnde wederkomst van Christus wil afleiden.
[Mark. 9: I. Dat Christus spoedig zou wederkeeren,
vinden hier: Hase, Dogm . bI. s08, Kuyper Loc. de C. S.
bI. 2 I, Weiss, Weiss, Bibl. Theol. bI. I 10 en I 11, Leben
Jesu, Il. bI. 283, Zahn, Einl. Il. bI. 248. Schwartzkopff,
Weiss . J. Chr. bI. 167 leest hier de mogelijkheid eener
spoedige wederkomst van Christus . Ook Holtzmann neemt
dit vers van Jezus' wederkomst. Grotius denkt aan de uitstorting van den Heilige n Geest, Calvijn aan de heerlijkheid, die Christus in Zijne opstanding enz . openbaarde,
Nösgen aan Christus' machtsontvouwing. Weiss. noemt
vele uitleggers, (Baur, Schwegler, Köstlin, Holsten) die
hier eene verzachting zien van Matth. 16: 28.
Luk. 9 : 27 . Kuyper, Loc. de C. S. bI. 21 neemt dit
vers van eene aanstaande we derkomst \'an Christus, Van
Oosterzee van de verwoesting van Jeruzalem, Godet van
hen, die na den Pinksterdag inwendig, al die heerlijke
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dingen smaakten, die Jezus Zijn koninkrijk noemt.]
Ex e ges e. Om tot de juiste verklaring te komen,
zal het noodig zijn van meet af aan de 3 plaatsen Matth.
16 : 28, Mark . 9: I en Luk. 9: 27 tegelijkertijd te behandelen. Het verband is in de drie evangeliën geheel
hetzelfde. Telkens is he t door ons besproken vers slot
van Jezus onderwijzing omtrent het op zich nemen van
het kruis. Ongetwijfeld is dan ook zoo wel Matth. 16: 27
als Mark. 8 : 38 e n Luk. 9: 26 sprake van de wederkomst van Christus. De woorden laten daar niet toe aan
iets anders te denken (à'ó~ct r ou 7rctrp6" ot? ? oÀOI) . Daarmee is
evenwel nog niet gezegd, dat ook het volgende vers
daarvan handelt. 1) Markus en Lukas geven door hunne
woorden gansch geene aanleiding om aan de toekomst
van Jezus Christ s te denken .2) In het algemeen valt op
te merken: I. dat alle drie de evangeliën het tweede vers
plechtig inleiden; Matth. : 'Ap.~iI À-Î W up.iv, Mark: Kct! ÉÀS?,êV
ctUTOI,. ' Ap.0v U?,W up.iv, Lukas: AÉ?'W à'è uP./;;. Telkens is er dus
een opzettelijke overgang S); 2. dat in alle drie de
evangeliën in het tweed~ vers andere woorden
worden gebezigd dan in het eerste; 3. dat in geen
der drie evangeliën van eene komst van den Zoon des
menschen zonder meer, maar steeds op de eene of
andere wijze van het koninkrijk sprake is. Dit wijst
er reeds op, dat het tweede vers over iets anders
spreekt, dan het eerste, m. a. w. dat het tweede
vers niet van de wederkomst van Christus handelt,'!)
1) Ook Dorner, Orat. Esch. bI. 88 neemt wel Matth. 16 : 27
van de wederkomst van Christus, vs. 28 daarentegen niet.
~) Godet acht, dat Mark 9: I en Luk. 9: 27 stellig niet van de
parousie handelen. Wat Matth. 16: 28 betreft, verkeert hij in twijfel,
doch hij acht het ook hier onwaarschijnlijk.
S) Vgl. Godet en Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 33 vlg.
4) V gl. Schott, Sermones, bI. 249 vlg.
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wat ook wel daaruit blijkt, dat alle daar staanden voor
die wederkomst zijn gestorven. 1) Nu bezigt Matth. de
uitdrukking TOJI uiOJl Tol; tY.Jl3'pW7I'0U 'tPX6f'-EJlOJl iJl Tq {3cuJ'/À,Elqt ctÛTOV ;
Markus : T~JI {3M/À,ElctJl TOV 3'sov i/ü!Àu3'uTctJl iJl d'uJldf'-s/; Lukas : T~JI
{3ct(JïÀEictJl TOV 3-eov. Allen geven zij de uitdrukking {3ctrJ'/ÀE11X. Markus
en Lukas zelfs f31XrJ'IÀEiIX TOV 3-eov. Daaronder hebben wij te
verstaan het geestelijk rijk, door Christus verkondigd, waartoe alle geloovigen behooren, waarin alle heilsweldaden
worden genoten en dat zich meer en meer openbaart niet in
uiterlijk vertoon , maar in kracht om bij de voleinding der
eeuwen ten volle uit te stralen. Hoe nu dit koninkrijk.
Gods komt of in kracht komt leert duidelijk Luk. 19.
Luk. 17: 21 had Jezus reeds geleerd, dat het koninkrijk
Gods geestelijk is en in de harten wordt gevonden.
Wanneer nu Luk. 19 : I I gedacht wordt, dat het
koninkrijk Gods zich zal openbaren, dan verhaalt Jezus
eene gelijkenis, die leert, dat het wel openbaar zal
worden, maar ten volle eerst na langen tijd. De bedoeling
van Luk. 9 : 27 en Mk. 9: I is dus, dat sommigen voor
hunnen dood nog iets zullen zien van die openbaring,
ja zelfs een krachtig naar buiten treden zullen waarnemen . Ongetwijfeld ziet dit op de vele Joden en heidenen, die reeds in den eersten tijd tot de gemeente
werden toegedaan en op de velerlei teekenen en wonderen door de apostelen e. a. verricht. Dit alles immers
legde getuigenis af, van de in de harten der discipelen
wonende kracht, die zich aldus openbaarde. Daardoor
werden zij in staat gesteld om vele teekenen te doen,
maar voelden zij zich niet minde r gedrongen overal te
prediken van Jezus Christus. Nu heeft Mattheus: T OJI uioJl
TOV !XJl3'pW7I'0U iPX6f'-êJlOJl ÉlI 70 (31XrJ'IÀsiqt IXÛTOV . In dezen vorm komt

1)

Zoo ook Lightfoot bij A Marek, Exspect. Glor. Fut. bI. 64.
7
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die uitdrukking in het Nieuwe Testament nergens elde rs
voor. 1) Wij moeten dus hier met het duidelijke het minder
duidelijke verklaren en vaststellen, dat hetgeen wij bij
Markus en Lukas vonden, ook de bedoeling van Mattheus is.
Doch, zoo duister zijn de woorden niet, of zij zijn wel te
verklaren. BM'IÀëia is volstrekt niet altijd koninkrijk , maar
kan ook zeer goed koninklijke waardigheid zijn . 2) Nu
komt Christus zeker eerst ten volle in Zijne waardigheid
op den oordeelsdag. Maar toch sinds Zijn e opstanding
is daarvan iets te bespeuren, voorzoover Zijne verhooging
eene tegenstelling vormt met Zijne vernede ring. Wij
bebben hier hetzelfde, wat elders heet het zitten te r
rechterhand Gods. Ook dit openbaart zich zoo wel in d en
hemel als in eene krachtige werking op de aarde . 3)
Naar Joh. 18: 36 is Christus' koninkrijk voor alle dingen
geestelijk. Zoo openbaart het zich in de uitbreiding der
gemeente enz. Daarin hebben de geloovigen een pand
van Christus wederkomst op de wolken des hemels. 4)
Dus dient dit vers tot grond voor het vorige, de Zoon
des menschen zal zeker ten gerichte komen, want sommigen zullen reeds iets zien , dat op dat oordeel zal
uitloopen. 5) Dat er nu staat T I VÉ<;, Jezus sprak volgens
Mark. 8: 34 en Luk. 9: 23 tot eene groote schare. Het
was niet gezegd , dat allen het nog beleve n zouden of
er oog voor zouden hebben.

T~ (3M'IÀëItr- dan wel ei..
moet gelezen worden, om er iets uit af te leiden
voor Matth. 16: 2S.
2) Vgl. Th. Zahn. Matth. 2e druk bl. 122 noot 13. Cremer, s.v ..
8) V gl. . de schoone verklaring van den Heidelbergschen Catechismus. Vr. 50 en 51.
40) Dit is eene goede opmerking van Dorner, Or. Esch. bl. SS.
0) V gl. Grotius en Zahn, Einl. 1I, bI. 248.

1) Luk, 23 : 42 is het te onzeker of tv

T~V (3a~IÀëlav
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c. Matth. 26 : 64. (Mk. 14: 6 2, Luk. 22: 69). Matth.
26 : 64b , nÀ~v ÀÉrw ufl-ïv, &:lr'&'pTI 8tj;slJ';:;s TOV uiov TOÜ &v;:;pW7I"OU
Y.1X;:;~fl-ëllOll ÉY. Je~IWlI T~q JUlIt%fl-ëWq KlXt ÉPX6fl-ElIOll È7I"t' TWlI lIECPEÀWlI TOÜ OÛplXlIOÜ.

Mk. 14: 62 b,

KlXi 8tfEIJ';:;E TOll ui oll TOÜ dll;:;pw7I"0u KIX'3~P.ElIOll ÉK Jë~IWlI Tq"

JUlIt%p.Ewr;, KIXt' ÉPX)P.ElIOll P.ETd TWlI lIECPEÀWlI TOU OÛplXlIOU. Luk . 22 : 69, d7l"0 TOU
;;UlI ÉIJ'TIXI Ó uia. TOU dll'3pw7I"0u KIX;:;~f'.ElIor; ÈK JE~IWlI T~" !JU;;áP.ëW" TOÜ 0EOU.

Overzic .ht der verklaringen. Ook hier zien
velen eene aanstaande komst van Christus geleerd:
Bleek, Synopt. Er kI. , Beyschlag, N. T. Theol. I. bI. 2 IO,
Colani, bij Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 208, Keim,
Gesch. J. v. N. II, bI. 567, W eiss, W e ndt, Lehre Jesu , II,
bI. 552 , 553, 607, Baljon. Bruston daarentegen zegt
Revue Thé ol. et Philos. XXIII. 1890. bI. 158, dat de
uitdrukking Y..1X;:;~fl-ëllOll ÉY.. JE~IWlI T;?q Juvtifl-Ewr; verbiedt aan de
wederkomst van Christus te denken. Evenzoo : Bavinck ,
Dogmat. IV. bI. 476. Aretius en Calvijn denk en wel
aan die wederkomst. Zoo ook Bonn et , maar met inbegrip van het oordeel over Jeruzalem. Van den val van
Jeruzalem alleen: Goudschaal, W. i. L. 1839, bI. 479,
Hammond bij A Marck, Exspect. Glor. Fut. bI. 66 (vgl.
Schott, Sermones, bI. 264), Kuyper, Loc. de C. S. bI.
121 en 239 (voornamelijk). Weizei, Stud. Ev . Geistl.
Würt. IX, 2. bI. 164 neemt dit vers van de verheerlijking na Jezus ' opstanding, Biesterveld, Van Beth. naar
Golg. bI. 188 en 189, van de verhooging, beginnende
bij de opstandin g tot aan het laatste oordeel, Grotius
van de uitstorting des Heili gen Geestes, misschien ook
van de prediking van het evangelie en den val van
Jeruzalem. Anderen weer laten het slaan op Jezus'
geestelijk komen: Briet. Esch. 1. bI. 97- IOO, Scherer,
Beitr. Theol. Wiss. 11. 185 I. bI. 94 met beroep op Mt.
18 : 20. Schwartzkopff, Weiss J. Chr. ,bI. 1 52. Bengel
zegt, dat Christus zich na Zijne opstanding voor Zijnen
adventus gloriosus aan sommige n zal vertoonen. De
meesten nemen het van de uitbreiding der prediking
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van het Evangelie en de macht van het Christendom:
Haupt. Esch. bI. 92 vlg. (en dan spoedig), Bruston, Revue
Théo1. et Philos. XXIII, 1890, bI. [54, 345, 427 vlg.
Keil, Wichelhaus (tot den val van Jeruzalem), Schanz,
Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 208 vlg. De Wette,
Zöckler. Zie voorts de getuigen bij: Schott, Sermones,
bI. 264, Keim, Gesch. J. v. N. lil, bI. 326 noot I.
Pünjer, Ztschrift für Wiss. Theoi. XXI, bI. 18 5J Weiffenbach 0.1. bI. 208. Nösgen en Alford nemen het komen
als laatste gevolg van het zitten ter rechterhand Gods.
Beyschlag, N. T. Theol. lIJ bI. 259 ziet hier geleerd,
dat de wederkomst van Christus een tegenwoordig-toekomstig proces is, wat Weiss, Bibl. Theo!. bI. I [I noot
terecht " moderne Umdeutung" no emt. Origenes meent,
dat dit vers is vervuld bij de opstanding. Christus kan
zeggen rX7r"êtpn omdat voor, God de geheele wereldtijd
is als één dag. De wolken des hemels zijn de profeten
tn apostelen. Ook over de beteekenis en de bedoeling
van rX7r"éipn, waarin voor een niet gering deel de moeilijkheid ligt, loopen de meeningen zeer uiteen . A Marck ,
Exspect. Glor. Fut. bI. 60 laat van de beide participia
de eene handeling op de andere volgen en zegt, dat rX7r"llpn
Of alleen bij het eerste participium hoort, (met beroep
op Luk . 23 : 69) Of in het algemeen moet genomen.
Volgens anderen hoort rX7r"éipn alleen bij xlX3'0fl.êJ10Jl: Bleek
bij Weiffenbach, Wiederkunftsged . bI. 20. Kliefoth bij
Bruston, Revue Théo!. et Philos, XXIII. bI. 154, Olshausen bij Keim J. v. N. III, bI. 336 noot I, Pünjer,
Ztschrift Wiss. Theo!. XXI, bI. 185. Zahn (ten deele) .
Dan weer neemt men á7r'äpn beslist bij beide participia :
Beyschlag, N. T. Theol. I. bI. 209. Heinsius bij Schott,
Sermones b!. 263 en ten deele ook Zahn vertalen rX7r"êtPTI
door: zeer zeker. ' Holtzman, N. T. Theol. I, bI. 314
verklaart het eenvoudig voor onecht .
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[Mark. I4 : 62, Schwartzkopff, Weiss J. Chr. bl)67 vindt
hier de mogelijkheid ee ner nabijzijnde komst van Christus
geleerd. Weiss neemt dit vers van de komst van Christus J.
Ex eg e s e. Feitelij k levert hier alleen Matth. 26 :
64 bezwaar op. Marl-. 14 : 62 is minder moeilijk te
verklaren, omdat daar de tijdsbepaling wordt gemist,
terwijl ook bij Luk. 22 : 69 niet lang behoeft stil gestaan.
\iVant wel bl eef hier de tijdsbepaling niet achterwege,
maar, omdat Lukas ni e ts schrijft over eene komst van
Christus op de wolk en des hem els, brengt &:71'0 TOO 11011 ons
niet in moeilijkheid. Doch als wij dan alleen op Mattheus
lette n, zal het wel wee r noodig blijken met de andere
e van geliën rekening te houd en om tot de juiste verklaring te kome n. Zoo ree ds te rstond om de beteekenis
van &:7I"ÎiPTl vast te ste lle n. He t beteekent gewoonlijk,
wann ee r het, gelijk alle uitge vers hi e r doen, 1) in twee
woorden geschrev e n wordt "van zoo even aan." 2) En
dat het ook hier zoo moet genomen toont Lukas ' &:71'0
TOO 11011 . Nu kan &:7I"rxPTl bij juiste ve rklaring all e en bij öfö!J"3-ö
hooren. De bedoelin g is dus, d at de Joodsche Raad
weldra zal zien, hetgee n volgt. Dan komen er twee participia xlX3-0/u1Io1l en ÉPXÓ/J. E;;: 1I. Dat deze beide niet zóó nau w
verbonden zijn, of zij mogen wel gescheiden worden ,
toont Lukas, die all ee n y.1X3-0f1.E1Ior; vermeldt. Dit wijst aan,
dat wij hen niet te za me n van é é ne handeling mogen
nemen. Het meest natuurlijke is, dat wij het "komen"
laten volgen op het J) zittm ter recltterftand Gods." 3) Maar
1) Blijkens Scrivener No vum Testamentum, 4e druk 1906,
herzien door E. Nestle.
2) Naar Wilke, Clavis en Van den Es, Grieksch Woordenboek; Cremer vermeldt het niet.
8) A Marck, Exspect, Glor. Fut. bI. 74, merkt op, dat nergens
-staat, dat zitten aan Gods rechterhand en komen op de wolken
in tijd saam vallen.
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er dan, wijl beide bijeen staan, dus op laten volgen, dat
zij noodzakelijk bij elkander behooren of liever, dat het
een ontwijfelbaar op het ander volgen moet. Eerst zou
worden gezien het zitten ter rechterhand Gods en daarna
het komen op de wolken. KCI..9'~f!.eJloq . ê~ ~EfIWJI T-q, ~UJlif!.ewCj ziet op
Christus' verhooging, vgl. Hand. 7: SS. MJlxp.'Cj is menigmaal Gods macht, bv. Matth. 6 : 13, Matth. 22 : 29,
Luk. I: 35, Luk. 5: 15, Luk. 24 : 49. Men zou dus zien,
dat Christus, dien zij verachtten, in rechtstreeksch verband stond met God, dat Hij de Zoon van God was.
Dat bleek uit de terstond na Jezus' opstanding begonnen
machtswerking, vgl. Rom. I: 4, ja reeds bij Zijn sterven:
Matth. 27: 54. Het einde van dat alles is jezus' wederkomst ten oordeel. Niets anders kan dan ook onder
i pX ÓP.EJlOJI È7ri TWJI JlecpEÎlWJI TOU OÛpXJlQU verstaan worden. Reeds ëpX0f!.Cl.1
wijst daarop 1) en brt' TWJI Jlscpû.WJI TOÜ OÛplXJlOÜ snijdt allen
twijfel af. Steeds wordt deze laatste uitdrukking van
jezus' wederkomst gebezigd. Men zie: Matth. 24 : 30,
Mark. 13: 26, Luk. 2 I : 27, Openb. I : 7, Openb. 14 : 14.
Bovendien Hand . I : I I als men Jet op OÜTWC; in verband met
vs . 9. 2) jezus geeft hier, op dit beslissend oogenblik, het
V gl. Bijlage I en Weiss i. 1.
Schott, Sermones, bI. 113 -177 merkt op, dat komende op
de wolken des hemels niet kan zien op de werking van het
Christemlom in de geschiedenis sinds den val van Jeruzalem. Als
J elUS dat wil aanduiden, zoo vervolgt Schott, zegt Hij het wel
duidelijk, Matth. 24 : 14 en 33, 21: 18 -20, Mark 16: 15 . Ons vers
ziet op de lichamelijke komst ten oordeel. Dat is in hoofdzaak
zeker waar evenals de opmerking van Schwartzkopff, Weiss. J. Chr.
bI. 156, dat de Schrift nergens spreekt van een voortdurend komen
op de wolken. Dit geldt tegen Beyschlag. Ook kan men {PXSIJ::7C1.1
niet van de hemelvaart nemen, want, gelijk Schott. 1.1. bI. 264
zegt, wordt {PXSIJ::7C1.1 è7ri TWJI' JlscpsÎlWJI nergens van de hemelvaart
gebruikt. Mairnonides bij Grotius geeft aan, dat deze uitdrukking
toorn en wraak inhoudt.
1)

2)
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hoogtepunt van Zijne rechtzaak, de belijdenis, dat Hij de Zoon
van God is en tevens het program van heel Zijn volgend
werk. Men zou Hem als een uios TOÜ dll':3'pW7r'oU moeten erkennen,
niet meer op Zijn woord, maar om Zijne daden . En ten
slotte zal met lichamelijke oogen Zijne komst worden
gezien, als noodzakelijk gevolg van de heerlijkheid, die
Hij heeft bij den Vader. Jezus wordt hier finaal door
den Joodschen Raad verworpen, maar Hij zegt dan ook
het beslissend oordeel aan. Het eenige, wat men tegen
deze verklaring kan opmerken, zal wel zijn, dat de
Joodsche Raad, die komst op de wolken, dan toch niet
heeft aanschouwd. Ons dunkt dit bezwaar niet overwegend. De Joodsche Raad, die Jezus verwerpt, vertegenwoordigt Israël, maar is niet minder beeld van
allen eigenwilligen godsdienst, die Jezus niet erkennen wil.
Het zou tegen Jezus' bedoeling zijn, om Zijn woord
alleen voor het Sanhedrin te laten gelden. Het heeft
eene ruime, algemeene beteekenis, gelijk heel het woord
van God. In verband hiermee is het misschien merkwaardig, dat tegenover het ITU e/7T'cts, tNEITSe in het meervoud
staat.

d.

Rom .

IJ : I Ib.

ÜlI 'YrXP Én' (mpoll ~p..Wll ~ ITWT'Iplct,

:1

öre

hrllTrEUlTctp..êll,

Overzicht der verklaringen. Velen denken, dat
Paulus spreekt van eene nabijzijnde wederkomst van
Christus b.v. Alford, Chrysostomus, Godet (met eenige
beperking), Kabisch, Eschat. bI. 2JO, Holtzman, N. T.
Theo!. I, bI. 187 vlg., V. Oosterzee, Jaarb . Wet. Theol.
II, bI. 69 en 85, Seeberg, Dogmengesch. I, bI. 16,
Teichmann, Auferst. u. Gericht, bI. 14, Weiss, Römerbrief, ge druk, bI. 540 noot 2, en Petrin, Lehrbegr.
bI. 80 vlg., De Wette, Usteri, Paulin, Lehrbegr. bI. J55 .
Daarentegen houden Tholuck en Diestelmann Jahrb f. D.
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Theol. 1865, bI. 500 het voor mogelijk, dat Paulus die komst
nabij achtte. Michaelis bij Weiss denkt aan de verwoesting van Jeruzalem. Van de CTWTl1plet in het algemeen
en van de voortgaande CTWTl1plet in den tocht, dien het
evangelie door de prediking maakte tot Rome toe en
dus van den voortgang van het Christendom nemen het
Lange en Nösgen, Gesch. N. T. Off. 11, bI. 379 noot.
Meer persoonlijk Vil mar, hij zegt: met het geloof groeit
ook het vertrouwen in Christus' wederkomst. Luthardt
neemt CTWTl1plet als het finale heil in Christus, dat verkregen wordt bij Christus' wederkomst. Die toekomst is
dichter bij, omdat de heilsgeschiedenis vooruitgaat. Zoo
ook ongeveer Theophylactus. Calvijn zegt eenvoudig,
dat wij dichter bij de zaligheid zijn. Ebrard J Adv. erron.
bI. 42 laat het zien Of op den dood der geloovigen èf
op de bevrijding uit eenig uitwendig gevaar. Van den
dood neemt het ook Aretius.
E x e ges e. Geen der opvattingen schijnt mij juist
te zijn. In Ketl TOUTO vat Paulus de in het voorafgaande
gedeelte gegeven vermaningen samen. Zij moeten het
doen, omdat zij de tijdsomstandigheden (TOJI KetlpÓJI) kennen.
Het is tijd voor hen om uit den slaap te ontwaken.
Wat met dien slaap bedoeld is, blijkt uit het vervolg:
~ Jluf 7rpo€y.ot/lSJl, ~ ~è ~P.€pet ~rrlY.êJl. Il poKó7rTW beteekent : platsmeden, uitbreiden, bevorderen en daardoor ook voortgang maken. 1) Het werkwoord staat in den Aor. en
ziet dus op de handeling als zoodanig. Daarentegen
staat ~'n'IKêJl in het Perf., waaruit volgt, dat het naderbij
komen afgeloopen is en de dag alzoo aangebroken is.
Omdat de dag is aangebroken, moeten Ti ëpret TOU CTKóToue;
afgelegd en Ti Ö7rÀet TOU CPWTÓ. opgenomen. Wanneer wij nu
1) Vlg. Wilke, Clavis en Van den Es, Grieksch Woordenboek
Bij Cremer komt het niet voor.

IOS
uit vs. 13 zien, wat de apostel verstaat onder eenen
wandel op den dag, dan is moeilijk anders te verklaren,
dan dat JlÛ~ den toestand aanduidt, waarin de Romeinen
verkeerden, voordat zij het geloof deelachtig waren en
~(J-f.plX. ziet op dien anderen toestand, die thans hun deel
is. Nu is dit het verkeerde, dat zij in den dag zijn en
toch naar vs. I I nog altijd slapen m. a. w. doen alsof
het nog nacht was. Zij leven dus, alsof zij geene Christenen waren vgl.. ook vs. 14. De apostel wekt hen op
te verrijzen uit den slaap en dringt dat aan met een
JlÜJl rdp Èrruupo;; ~(J-WJl 0 uWTl1pllX., ;3 ÖU É7I'1IJ'TSuu,x(J-SJI.
U moet onder
uwn;pllX. verstaan worden het geheel van alles, wat den
Christen door het geloo~ te beurt valt. J) Dat ontvangt men
bij de wedergeboorte, dus ineens vgl. Co\. I : 13. Maar toch
is het ook waar, dat de geloovige zich ee rst langzamerhand
bewust wordt, wat hij feitelijk in Chri stus bezit, dat hij
er dus ook meer en meer van gaat genieten, totdat hij
eindelijk bij het sterven en de komst van Christus de
volle heerlijkheid ,smaakt. 2) Nu lette men er verder op,
dat È7I'IuUUulX.(J-EJI staat in den Aor. Deze kan menigmaal
het begin eener handeling aanduiden. 3) Wij mogen daarom
vertalen, dan toen wij begonnen te gelooven. Paulus
zegt dus, dat de Romeinen nu meer genieten van de
weldaden hun door Christus . geschonken, dan toen zij
pas tot bekeering waren gekomen. Daarmee had nu
gepaard moeten gaan, dat zij ook meer en meer naar
1) V gl. Cremer sub voce.
2) Hoewel de dood er dus wel iets mede te maken heeft, behandelen wij toch deze schriftplaats onder § 1. Immers wij gaan
niet met Photius mee, en nemen uWTl1pl1X. niet alleen van den dood
(zie Photius bij Weiss en Lange), maar nemen het veel ruimer
als "der Inbegriff aller Heilsgüter."
S) V gl. W oltjer, Grieksche Gramatica § 440, d. en Blass.
§ 57·7·
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de wet Gods waren gaan leven . En waar dit nog ontbrak, moest Paulus hen vermanen uit hunnen slaap te
ontwaken, en dat aandringen met eene herinnering, dat
zij nu immers ook meer van Christus genoten, en dus
tot meerdere danbaarheid verplicht waren . Juist omdat
I1'wT~pla atle weldaden insluit, het geheel aanduidt, kon
Paulus zegge n, dat die I1'wT~pla i'Y'Y(mpoll was, d . w. z. meer
leefde voor hun besef.
e.

I

Kor. 10:

É'Ypácp~

Jè

7rpa<; l/OU:7EI1'/all lfLWlI,

o ver z i c h t

I I.

TaüTa

el.

Ji

mXl/Ta TU7rO/

l1'ulIÉ{3a/'.I01l

ÉXE/110/<;.

ou. Ti TO,~ TWlI aÎwlIwlI xaT~;;T~I1'EJI.

der ver k I a rin gen. De uitleggers ,
die meenen, dat Paulus hier de wederkomst van Christus
nog stelt binnen de grenzen van het toen levende geslacht of althans dichtbij, zijn: Alford, Slotemaker de
Bruine, Esch. Voorst, blz. 108, Bosveld bij Donker
Curtius, Bijdr. tot beoef. en Gesch. Godgel. Wet. IX,
blz. 206, Kabisch, Esch. blz. 230, Hase , Dog mat. bI.
230, Heinrici, Teichmann, Auferst u. Ger. bI. 14 vlg.
Theophylactus. Dat de tijd tot de komst van Christus
kort zou zijn, verwerpt Godet. Volgens Heinrici is Ti
TéÀ~ TWlI aÎwlIwlI hetzelfde als 1I1'ul/TeÀÉ/a TWlI .x/WlIWlI (met beroep
op Hebr. 9: 26 .) Donker Curtius 0.1. blz. 207 en 208
laat Tf.ÀO' evenals 1 Tim. I : 5, Rom. J 3 : 8, Gal. 5: 14
hetzelfde zijn als 7rÀ~pwfUt. Chrysostomus : ou~èll ÎiÀÀo ÀÉ'YE/ :1
ÖTl sqlÉI1'T~X.e ÀO/7rGl/ Ta ~/XM'T~P /OJI TG cpo{3EpÓlI. Daarentegen wordt
door de beste verklaarders hier gelezen, dat door de
Korinthiërs in werkelijkheid werd ondervonden, wat de
Israëlieten typisch hadden doorgemaakt. Zoo Bachmann,
Calvijn, Ebrard, Adv. erron. bI. 40, Godet, Kuyper, Loc.
de C. S. bI. 176, Schnedermann, Weiss, Bibl. Theol. bI.
279. Verschillende vertalingen voor x.aTallTäl/ zijn: gekomen
zijn , Ned. Stat. Vert., Grotius, Braune; inciderunt, Calvijn,
contigerunt, Aretius; herangenaht, Schnedermann; zu
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uns gelangt, Heinrici, De Wette; das Ziel ihrer Bewegung
erreicht, Bachmann.
Ex e ges e. De beteekenis van ;tctTctJlTclW is: tot iets
komen, op iets uitloopen. Of men Aoristus of Perfectum
leest, doet voor ons onderwerp niets ter zake. De vertaling wordt dus: op wie de einden ot de vervullingen
der eeuwen zijn gekomen. In het begin van hoofdstuk
IQ herinnert Paulus aan verschillende voorvallen uit de
geschiedenis van Israël. Dan zegt hij vers 6 : TctÛTct ;u TU7rOI
l1p.w;; il'EJI~5"l1uctJi. Dat wil zeggen, dat zij het ondervonden om
af te beelden, hetgee n eens de gemeente van den nieuwen
dag ten deel zou vallen. Nader wordt dan uitgewerkt,
hoe de Korinthiërs zich hebben te wachten voor verschillende ondeugden, die ook bij Israël waren voorgekomen en waarvoor God het gestraft had om voor altijd
te toonen, dat die zonde n Hem mishaagden . Dan volgt er
vers I I weer: TctÛTct Jè 7rciJiTct TU7rOI (TU7r/l~W,) rrUJlÉ(3ctIJlOJl i;tE/I/Olq, doch
nu voegt de apostel er aan toe: iypciCPI1 JE 7rp bq 1/0U5"EulctJl ~p.w;;,
Eiq 00, TtX- T ÉÀ,! TW;; cti;;;;;wJI ;tctT~)lTl1ue;; .

Al die dingen zijn geschreven tot onze vermaning. Als
er gesproken wordt van TtX- TÉÀI1 TWI/ ctiWIIWI/, dan wil dat
zeggen, dat de ctiWJlE, nog niet volkomen waren} dat hun
TÉÀO, nog ontbrak. Dat TÉÀOq is nu aanwezig. In dit verband
kan onder ctiwnq moeilijk iets anders worden verstaan,
dan de tijden, waarin de opgenoemde zaken aan Israël
overkwamen. Die tijden hebben nu eerst hun TÉÀO, bereikt 1).
Wat Israël schaduwachtig overkwam, wordt nu in de
nieuwe bedeeling volledig genoten. Israëls geschiedenis
was niet op zich zelf volledig, er moest iets bij. Bij den
TU7rO, moest komen, datgene waarvan het TU7rOq was. Onze
1) TÉÀo, wordt meer zoo gebruikt in het Nieuwe Testament. Men
zie: Rom. IQ: 4 TÉÀOq ytX-p I/óp.ou XpluTÓq, I Pet. I : 9, Tb TÉÀO, Tq,
7r/uTeW'. En voor TeÀÉw in gelijke beteekenis: Luk. 18: 3 I, Luk.
22 : 37, Joh. 19: 28, Jak. 2: 8.

ro8
te kst wijst dus alleen aan het juiste verband tusschen
de Nieuw-Testamentische gemeente en oud-Israël. Van
de wederkomst van Christus is in het geheel geen sprake,
ook in het vervolg wijst niets daar heen .

j.
TOU

2

etÎWJlIOJl
TO

Kor. 5 : 1-4.

/n0J1ou,
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o ver z i c h t

d e r ve r k I a rin g en. Gelijk van zelf
spreekt, houden wij ons hier alle en met deze moeilijke
plaats bezi g, voorzooyer zij met ons onderwerp in verband is gebracht. Zij, die meenen, dat Paulus hier denkt
de we derkomst van Christus nog te zull en bele ven , zijn:
Bosveld, Koppe e n Jahn bij Donker Curtius , Bijdr. tot
be oef. e n Gesch. der Godgel. 'Net. IX blz . 308. Verder
Kabisch , Esch . bI. 300 , Grotius. Anderen denken juist,
dat Paulus hi er verklaart te zulle n ste r ven, m. a . w. de
toekomst van Christus niet te be leven . Zoo: Donker,
Curtius o. 1. bI. 306 , Hodge , Briet, E schat, II bI. 2 20- 2 24.
Schnedermann, al zou de n zijne tijdgenooten haar nog
wel be le ve n, Briet, Godgel. Bijdr. 184 2, bI. 5 I I noot.
Ook wordt wel aangenom e n, dat Paulus onderstellender
wijze spreekt en slechts eens even aanneemt, dat hij
zou sterven, om te doen zien, wat er dan gebeuren zou .
Dit vindt men bij: Alford, Braune, Heinrici.
Ex e ges e . Veel te lang zou het ophouden, om deze
plaats volledig te verklaren. Voor ons doel is het genoeg
om enkele uitdrukkingen onder de oogen te zien. En dat
slechts in zooverre, als noodig is om den algemeenen
inhoud van deze Schriftplaats te bepalen. De woorden,
wier beteekenis moet worden vastgesteld zijn: 1) ~ é7rlrE lo,
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~p.WV olx ia TOÜ IJX0VOUI;, 2) o lxo;)op.~

Ix

GEOÜ, 3) È7rEv ;)UIJaIJSal , 4) ÈV;)UIJiP.EVOI,

Voor de beide eerste uitdrukkingen moet gelet
op het verband; 4: 16 had Paulus gezegd, dat ook
indien ó ë~w aV2;pW7rOl; ten onder ging, ó { IJWSE)I van dag
tot dag vernieuwd wordt . Het zal moeilijk zijn, om daar
onder te verstaan de oude en de nieuwe mensch. In
het voorgaande had de apostel gesproken over vele
verdrukkingen, die den geloovige wachten tijdens zijn
leven op deze aarde. Ook vs. 17 handelt daar weder
van en zegt, dat die verdrukkingen bewerken een
alwv lo;l {3ipol; J6~,! I;. Daarom schijnt het beste te zijn ó ë~w av;:;pW7rOl;
op te vatten als het natuurlijke leven, dat de geloovige
als mensch leidt hier op aarde, terwijl dan de { IJW;';E;I
hetzelfde zou zijn, wat de apostel Fil. 3: 20 noemt
TG 7roÀ inup..a Év oupavO rl;, het hemelleven. Blijkens Fil. 3: 20
is de geloovige dat reeds op deze aarde deelachtig.
Maar toch wordt het eerst in volle heerlijkheid hiernamaals genoten en als zoodanig hoort het tot de p..~
{3À E7r6p.Eva. Nu let de geloovige naar vs. 18 niet op de
{3ÀE7róp.Eva, de aardsche levensomstandigheden in de eerste
plaats. Want hij weet, dat zij slechts 7rpóIJualpa zijn. Veel
meer ziet hij naar de eeuwige p.~ {3 ÀE7róp..Eva. Nu rijst de
vraag, waarom kan hij dat doen. Omdat hij weet, dat
als die aardsche omstandigheden bij het sterven wegvallen, hij de heerlijkheid genieten zal. Bij deze opvatting
moet dus onder ~ É7ri yEIOl; ~p..W)l ol x ia TOÜ IJX~)lO I; worden vers~aan, de omstandigheden, waaronder de Christen op aarde
verkeert! De o lxo;)op.~ b: GEOÜ niet met handen gemaakt,
eeuwig in de hemelen is de zalige toestand, die den
geloovige bij het sterven, wanneer de aardsche levensomstandigheden verbroken worden, ten deel valt. De
voordeelen van deze opvatting zijn: I. dat het eeuwig
huis niet de hemel zelf is en er dus van gezegd kan

5) yup..vo l.

/ ()
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worden b oûp:x;;ofr; 1) en 2. dat toch dit hemelsch huis den
Christen terstond na het sterven gewordt, waardoor men
niet in de moeite komt met den tusschentoestand, daar
het heerlijke lichaam eerst bij het laatste oordeel wordt
ontvangen. 2) In het vervolg wordt het beeld van het
• huis vastgehouden en nog met een ander beeld, dat van
een kleed, in verband gebracht. Er zijn drie graden:
1. overkleed zijn, 2. bekleed zijn, 3. naakt zijn. Het
overkleed worden ziet duidelijk op het ontvangen van
het hemelleven bij het sterven. Wie echter overkleed
wil worden, moet eerst bekleed zijn. En bij het sterven
blijkt, of men bekleed is of niet. Als nu overkleed
worden beteekent de hemelsche heerlijkheid ontvangen,
dan zal bekleed worden zijn, het hier op aarde verkeeren,
gelijk den geloovige betaamt, d. i. hier reeds het hem e l1) Braune, Hodge en Vilmar verstaan onder het hemelsch
huis den hem el zelf, Braune op voetspoor van Hofmann. Onder
het aardsche huis verstaan ook deze uitleggers met bijna alle
anderen ons natuurlijke stoffelijke lichaam op aarde. Hier tegen
gelden twee bezwaren: I) dat dan toch moeilijk de uitdrukking
tv Tofr; oûp(t)lofr; er van kon gebruikt worden. (Bengel). 2) dat het
parallelisme eischt onder het aardsche en het hemelsche huis soort·
gelijke zaken te verstaan. (Alford, de Wette). Hodge's opmerking,
dat alleen de twee huizen vergeleken worden, is niet voldoende.
Als de voorwerpen, waarbij vergeleken wordt soortgelijk zijn,
moeten de vergeleken zaken het toch ook zijn. Anders ging
de vergelijking niet op in een voornaam punt, te weten de betrekkelijke gelijkheid. De bijgevoegde adiectiva wijzen alleen op verschil van eigenschappen.
2) Hodge zegt terecht, dat Paulus wil troosten en dat hij
dus met het hernelsch huis iets moet bedoelen, dat de geloovige
terstond bij het sterven ontvangt. D och onze verklaring is dit
opzicht zeker even juist als de zijne. Ook wordt veel gezegd, dat
Paulus den tusschentoestand hier niet in rekening brengt: Alford
en De Wette (naar Olshausen en Weizel.) Zie ook: Weiss, Bib!.
Theo!. bi. 389 noot 4.

I I I

leven leiden of TO 7/"oldTwp.a ÉlI TOl, oûpallo7,. Dan komt ook
zeer goed uit, dat het leven hiernamaals voor den geloovige niet in wezen verschilt, van zijn leven hier op
aarde. Hier reeds leeft hij Gode, maar bij het sterven
ontvangt hij meerder heerlijkheid. Had hij reeds een
kleed om zich te bedekken, nu verkrijgt hij een overkleed ter versiering. 1) Zooals ook de apostel FiJ. I : 2 I
schrijft, dat het leven reeds hem Christus is, maar toch
brengt hem het sterven gewin. Wat nu /,up.lI6q is, volgt
onmiddellijk uit het voorgaande. Het wil zeggen bij het
sterven zonder kleed bevonden te worden, d . i. niet het
hemelleven op aarde geleefd te hebben . Het beeld past
zoo schoon. Want wie /,up.lI6q is, blijft mensch, evenzeer
als die een overkleed draagt. Ook vs. 4 komt nu goed
tot zijn recht. De geloovigen zuchten. Niet omdat zij
niet dankbaar zouden zijn voor hun kleed, want dat
willen zij niet missen, maar wel, omdat zij verlangen naar
het overkleed. Eerst, als zij dat hebben ontvangen, zijn
zij volkomen bevrijd van al de vervolgingen en bezwaren
van dit aardsche bestaan. Tegen deze verklaring geldt
niet het wel gemaakte bezwaar, dat het niet aangaat
om ÉlIJU~tiP.ElIOI naast (up.lIoI als adjectief te behandelen 2).
'ElIJU~dp.êllO I blijft participium en komt zelfs zeer goed uit
in de eigenaardige beteekenis van het part. Aor., dat
eene handeling aanduidt, die afgeloopen is in den tijd,
waarin de door het hoofdwerkwoord uitgedrukte han1) Dit is niet geheel hetzelfde als Calvijn wil. Hij verstaat onder
bekleed, bekleed met de gerechtigheid van Christus. In den grond
der zaak komt het op hetzelfde neer, maar ik neem het niet zoozeer van den staat van den geloovige als wel van het nieuwe
leven, dat hij tengevolge van de rechtvaardigmaking reeds op
aarde leidt. Zonder Calvijn te noemen stemt met hem in Braune verwijzend naar Lutber, Anselmus, Zeltner, Selnecker en V. Hofmann.
2) Het bezwaar is van Klöpper, opgenomen bij Heinrici.
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deling valt. Van nature is de mensch rup.JlÓ,. Door de
genade des Heeren wordt hij bekleed, d. i. het hemelleven
deelachtig. Het bekleeden is eene daad Gods, die aan
elk geloovige moet plaats vinden, eer hij sterft. Volkomen
past dus ÈJI~O(TlX.P.E;JOI. Daarentegen heeft onze verklaring
een groot voordeel. Wann eer men meent, dat met het
aardsche huis is bedoeld het aardsche lichaam en met
heme lsch huis het hemelsch lichaam 1), komt men niet
alleen in moeilijkhede n met d e n ~usschentoestand, maar
rijst ook terstond de vraag, of wij niet in tegenspraak
komen met I Kor. 15, wanneer wij eene zoo volledige
scheiding aannemen tusschen het aardsche- en het
opstandingslichaam. Voor ons doel is dit genoeg. Op
meerdere bijzonderheden behoeft niet gelet, daar genoegzaam is aangetoond, dat dit Schriftgedeelte volstrekt
niet handelt van de wederkomst van Christus, maar van
het sterven.
Fil. 4: 5b . '0 J(UPIO, Érr U, .
der ver k I a rin gen. Alford, Briet,
Esch. Il. bI. 226, Chrysostomus, Grotius, Haupt, V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. Il. bI. 70-72, Reuss, Theol.
Chrét. Il. bI. 223, Kuyper Loc. de C. S. bI. 2 r (niet
chronologisch, maar geestelijk opgevat), Teichman, Auferst.
u. Ger. bI. 13, Theophylactus, De Wette, Kabisch, Esch.
bI. 232, Weiss, Bib\. Theol. bI. 413, en Petrin, Lehrbegr.
bI. 80 vlg. achten, dat hier eene nabijzijnde wederkomst
9·

o ver z i c h t

1) Dit is vrijwel het algemeen gevoelen. Men vindt het: Alford,
Aretius, Bengel, Briet. Godgel. Bijdr. 1842 , bI. 501 vlg., Calvijn
ten deele, Grottius, Heinrici, Kuyper, Gem. Gratie, II bI. 125, De
Wette, Schnedermann, Theopbylactus, Slotemaker de Bruine, Esch.
Voorst. bI. 69 en 70.
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van Christus wordt geleerd. Zonder van nabijheid te
spreken laten het op de komst van Christus slaan:
Bengel en Braune. Daarentegen ziet Nösgen, Gesch.
N. T. Off. 11. bI. 378 en 379 hier evenals Matth. 26 : 64
het op elk oogenblik aanwezige richterlijke optreden des
Heeren tegen de vijanden van Zijn rijk. Veelal wordt
deze plaats verstaan van de hulprijke nabijheid des
Heeren met beroep op Ps. 34: 19, II9: 151, 145: 18,
Matth. 28: 20, Jak. 4: 8. Zoo Calvijn, Donker Curtius,
Bijdr. tot de beoef. en Gesch. Godgel. Wet. IX. bI. 3 19
vlg.; Hoelemann, Neue BibeIst. bI. 235 noot, Wohlenberg
(met verwijzing naar I Clem. XXI. 3 en Clem. Alex.
q. d. s. 41 fin). Ongeveer zoo V. Hofmann bifVan Leeuwen
Par. Verw. bI. 98, Vilmar. Nog anders Aretius: vel quia
iam venit, exhibitus est in came, vel quia brevi est
venturus ad iudicium, vel quià semper nobis praesens
est suo Spiritu. Ook Gomarus, opera, Ir. bI. 207 beslist
niet tusschen de beide laatste. Zanchius zegt: De Heere
is op drie wijzen nabij, I door Zijne Godheid, 2 door
Zijnen Geest, 3 door Zijne wederkomst.
Ex e ges e. Het is niet ontkennen, dat Fil. 4 : 5 zeer
duidelijk overeenkomst vertoont met meer dan eene plaats
uit het Oude Testament. De Septuagint heeft Ps. 33 (34): 19:
én'ur; KUp/O!; r Olr; (JljllTSrpl('-f'.lvo l r; r~lI Xctp~lctll ; Ps. I I 8 (I 19) : I 5 I :
Èr rur; si XUP IE; Ps . 144 ( 145) : 18 : É,/ rur; ~up/Or; 7riiIJI r Olr; i 7rIKctÀOv('-ÉlIolr;
ctÛrólI. Op deze plaatsen laat het verband niet toe aan
iets anders dan aan des Heeren hulprijke nabijheid te
denken . Ook het Hebreeuwsche woord :l1'R wijst daar
heen. Eene geheel andere vraag is echter, of de apostel
hier metterdaad bedoeld heeft een dezer plaatsen aan
te halen. Het verband duidt dat in geen enkel opzicht
aan en bij eene gedachte zoo algemeen en eene uitdrukking zoo kort als deze, is het volstrekt niet noodzakelijk aan te nemen, dat wij hier beslist met eene

! uj.

aanhaling te doen hebben. Daaruit volgt, dat het ook
geenszins noodig is Fil. 4: 5 geheel denzelfden zin te
geven als de bovengenoemde Oud-Testamentische plaatsen.
Beter schijnt hPt ons vers iets ruimer op te vatten en
hier te denken, aan 's Heeren alomtegenwoordigheid.
Dan voegt het beter in het verband, daar het dan
zoowel past bij het voorafgaande als bij het volgende
en juist eenen zeer schoonen overgang vormt. Uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend, want bedenkt
het, 's Heeren oog is steeds op u geslagen. Maar weest
ook in geen ding bezorgd, want, als Hij u steeds aanschouwt, ziet Hij ook, wat gij van noode hebt. Wij verwerpen dus niet de verklaring van Calvijn e.a., maar
voegen er iets aan toe . In geen geval wordt hier gesproken over eene aanstaande komst van Christus. Want
niet alleen handelt Fil. 4 daar gansch niet over, maar
ook zou dan het cppoVp~IJel van vs . 7 van weinIg beteekenis
zijn. Als Christus toch spoedig wederkwam, kon dat
bewaren maar zeer kort duren .
joh. 2 : I8a. I1al d'la, èIJX~TI1 wpa ÈIJT1Jl.
o ver zie h t der ver k I a rin gen. Ook hier wordt
door menigeen gedacht aan eene nabijzijnde wederkomst
van Christus. Briet, Eschat. I. bI. 88, Ebrard, Adv. erron .
bI. 42 vlg., Hase, Dogmat. bI. 50S, Heule, johannes u.d.
Antichr. bI. 95, Luthardt, Weiss, Petrin. Lehrbegr. blo
80 vlg., Holtzmann. Grotius denkt aan den tijd onmiddellijk vóór den val van jeruzalem. Heule, 1. 1. bI. 92, vond
diezelfde meening bij Socinus, Hammond , Lightfoot en
Düsterdieck. Braune zegt, de tijd gaat op de komst des
Heeren aan. Eigenaardig is het gevoelen van Nösgen,
Gesch. N. T. Offenb. U. bI. 52 I en 522. Hij acht het
onjuist hier te spreken van eenen aanstaanden oordeelsdag, maar laat het zien op den tijd, waarin de duisternis
h.

I

t
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ondergaat door het schijnen van het waarachtige licht.
Kuyper, Loc. de C. S. bI. 2 I 2 neemt het van de laatste
periode der Christelijke kerk. Aan den tijd kort voor
Christus' komst denken: Heule, o. I. bI. 92, Weiss,
Weiss) Bib!. Theo\. bI. 663. Zahn. Einl. Il. bI. 576 en
577 merkt op, dat men den tegenwoordigen tijd ÈITxriTl1 WplX
kan noemen, omdat hij vervuld is met de teekenen
van het einde. Calvijn : Jl Tenendum apostoli consilium est,
Jlquod uItimum tempus vocet, in quo sic complentur omnia,
Jl ut nihil supersit praeter ultimam Christi revelationem."
Donker Curtius, Bijd. beoef. en Gesch. Godgel. Wet. IX.
bI. 366: De tijd door Christus als toekomstig voorgesteld is er reeds. "flplX duidt aan, dat de tijd aanstaande
is en kort: Aretius.
Ex e ges e. Het verband wijst in geen enkel opzicht
naar den val van Jeruzalem. Er is sprake van zuiver
geestelijke zaken. Vs . 17 staat, dat de wereld en hare begeerlijkheid voorbijgaat, maar dat hij, die den wil van
God doet, tot in der eeuwigheid blijft. Daarop volgt
vs. 18, dat het de laatste ure is, hetgeen te kennen is
aan het optreden der Antichristen. Dat het laatste ure
is, sluit van zelf aan bij vs. 17 Ó Y-ÓITp..oc; 7rlXprirsTIXI, en moet
alzoo dienen om te vermanen, af te laten van de begeerlijkheden des levens. Ook is ni.et tegen te spreken, dat
de uitdrukking ~ITXriTl1 WplX slaat op den tijd onmiddelijk aan
de komst des Heeren voorafgaande . Maar dit bewijst nog
niet, dat die wederkomst aanstaande is. Immers nergens
staat, dat die ÈITXdTl1 WplX kort of zeer kort zal duren. Zij
is ÈITxttTl1 d.w.z. er zal niets meer gebeuren van beteekénis
voor het werk der genade in het algemeen, voor dat
Christus komt. 1) Ook in het begrip WplX ligt volstrekt niet
het begrip van kortheid opgesloten. In het klassieke Grieksch
I)

V gl. Zanchius op

2

Thess.

2

:

3.

Î I

b

is WplX zeker niet in de eerste plaats uur maar veeleer jaargetijde of tijdperk. l ) In het Nieuwe Testament duidt Wp lX eveneens niet altijd eenen korten tijd aan, in geen geval bepaald
een uur. Dat blijkt wel duidelijk hieruit, dat Joh . 6: 54
spreekt van T~ È~XáTl;1 ~f1-épqt en Joh . 5: 28 van ÖTI ËPXêTlX1 WplX,
terwijl het bijna geheel dezelfde zaak betreft. 2) Wanneer dan noch in Ë~XIXTOq S), noch in WplX iets ligt, wat
kortheid aanduidt, wordt het hier voor het minst g enomen in het midden gelaten, hoe lang de È~XáTl1 C;'PIX
duren zal, staat er in geen geval, dat zij spoedig zal
voorbijgaan. Zeker mag dus niet uit I Joh. 2 : 18 afge-

Zie Van den Es en Stephanus-Dindorf, s. v.
Briet, Godgel. bijdr. XVI. 1842. bI. 370. Cremer schrijft
s. v. WplX: ,.Das johann. È~XáTl1 WplX, 1 Joh. 2, 18 sol1 das Ë~XIXTOll
TWlI ~f'-êpWlI, TWlI xp6;;w;;, xlXlpbç Ë~XIXTOç Hebr. I, 2 . I Petr. I, 20 . 5.
2 Tim. 3, 1 u. a. (s. Ë~XIXTOç) in konkreter Weise ersetzen, urn die
drängende Kürze der Zeit zu bezeichnen (vgl. 1 Cor. 7, 29) hebr.
c'o'n n',~~ da dies dze der Parusz'e unrmltelbar voraujgeltende
Z ezt bezezchnet und im N. T. die Gegenwart als dieser Zeitabschnitt angesehen wird, vgl. unter IX ÎWlI, Ë~XIXTor;." Het schijnt wel
dat Cremer hier eene gevolgtrekking maakt, die niet terstond voor
de hand lig t. Al spreekt men over den tijd, die onmiddellijk aan
de parousie voorafgaat, dan zeg t men daarmede nog niet, dat die
tijd zeer kort is. Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 110 en Heule
Evang. Joh. u. d. Antichr. wijzen er op, dat WplX het gewone woord
is, waardoor nl1. wordt weergeven. Dit schijnt ook somtijds alwo
te zijn, zie Cremer sub voce Ë~XIXTor; en Biel, Novus Thesaurus,
III. s. V. WplX. Dit bewijst slechts te meer dat WplX ook in Bijbelsch
spraakgebruik volstrekt niet alleen eenen korten tijd aanduidt.
Immers nl1. kan soms zeer lang zijn b.v. Zach. IQ : I, ] er.
50 : 16, Amos 5 : 13. Micha 2 : 3·
S) Terecht zegt Zahn Einl. li, bI. 576 en 577, dat men den
tegenwoordigen tijd den laatsten kan noemen, omdat hij vervuld
is met de teekenen van het einde.
J)

~)
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leid, dat de toekomst van Christus door Johannes aanstaande werd geacht. 1)
z.

Judas

ÈP.7rtXÎlI.TOtl , lI.aTd Teir; saUTWV éin 3-up.i al<; 7/"OpWÓP.SVOI TWV r!ure!3slwv.

Deze plaats vertoont zoo veel overeenkomst met de
vorige, dat het niet noodig is haar afzonderlijk breedvoerig te behande len . Zeer duidelijk is hier de uitdrukking
1) A l is het zeker waar, dat de uitdrukking èûx&.n; wpa in
nauw verband staat met O'Q~~ Ji'!!:1~, zoo scheen het niet noodig
hier nader over dit verband te handelen , omdat de begrippen
toch niet scherp belijnd zijn. De Hebreeuwsche uitdrukking wordt
gebezigd om het tijdperk aan te duiden, waarin de Messias zal
optreden en het heil voor Israël aanbreken: Deut. 4 : 30, Ter.
23
20, 30: 24 , Hos. 3 : 5, Jes. 2 : 2, Micha 4 : I, Ezech.
38 : 16 . (In andere beteekenis : Gen. -t9 : r, Num. 24 : 14, Dan.
1 0 : 1 4). Zie Gesenius, Hebr. W örterb. In het N. T. is Hebr. I : 2
met è7/"' èûX&.TWV TWV ~p.spwv TOUTWV eveneens zeer duidelijk aangeduid
de tijd, waarin de Messias optreedt. Zoo is het ook duidelijk
I Petr. I : 20
Maar evenzeer springt in het oog, dat èûX&.Tl1 wpa
in I Joh. 2 : 17 meer beperkt is gebruikt. Want niet het optreden
van Christus wordt hier in de laatste ure gesteld, maar uit het
feit, dat er anti-christen k omen is de èûx&.n ; wpa te k e nnen. Ook
op de plaatsen Joh. 6 : 40, 6 : 44, 6 : 54, J oh. 1 I: 24, J oh. 1 2 : 48,
Jak. 5: 3, 1 Petr. I : 5, 2 Petr. 3 : 3, Jud.: 1 8 , is blijkens het
verband de uitdrukkin g gebezig d voor eenen tijd volgend op
Jezus' eerste optreden. Merkwaardig is ook I Petr. I. Daar wordt
vs. 5 door tv lI.a lpcfJ ÈûX&.T'f aangeduid het einde aller dingen, wanneer zij de gereed zijnde ûWTl1pia erlangen zullen. In vs. 20 evenwel
is É7/"' éûX&.TWV TWV x,póvwv aanduiding van den tijd, waarin Jezus
verscheen. Het gering verschil in uitdrukking kan moeilijk een
zoo groot verschil in beteekenis veroorzaken. Hd. 2: 17 is de
uitdrukking gebezigd voor den Pinkstertijd. Let men er voorts
op, dat Joh. 7 : 37 tv;U T}1 tcrX&.T~ ~P.€pr- in eigenlijken zin wordt
genomen, zoo moet uit dit alles wel volgen, dat in dezen van
eenen terminus technicus niet kan gesproken worden. M. a. w.
dat men, gelijk wij deden, telkenmale de uitdrukking in overeenstemming met het verband heeft te verklaren.

of È7r' !(J XdTOU TOU XpÓJlOU gebruikt niet voor
den tijd, waarin Jezus optrad 1), maar den tijd daaropvolgende, den tijd voorafgaande aan Zijne wederkomst 2).
Doch ook hier is op geenerlei wijze vast te stellen, of die
ËITX otTOr; xpóJlor; lang of kort zal duren . Daarom spreekt ook
Judas : 18 niet van eene nabijzijnde wederkomst des
Heeren. 3).
iJl Ê(J X«'TCf XpÓJlCf

J.
)Goti

O penb . . 2

Tit 7rpWTot

/\Uxv/otV (Jou Ê;(

Openb .

:

5.

MJll1p..Ó))WS OU)) 7ró3-ëJl i)G7rÉ7rTW)Gotr; . )Goti p..STot))Ól1(JO;;,
si ;'è p..0, Ëpxop..ot/ (JO L TiX.XE I, )Got; )GI V~ (JW T0))
TOU TÓ7rOU otUTqr;, fXli p..0 p..ETotVo~(J1fIr; .

Ëp'Yot 7ro/l1ITO)),

2 :

16.

METotVÓl1(Jov, si (Je. !,.~, ëpxo p..ot/ (JOL TotXU, xcû 7rOÀEp..~(JW

p.ET" otUTWJI b T~ POP.~ot/Cf TOU (JTÓ!'.OITÓq

Openb. 3 : 3·

[1.01.) .

'EliJi OUli p.~ 'YPl1 'Yop~rr1flq, ~~w È7r/ rrE wq xÀÉ7rTl1q,

XOl Î

ou p..~ 'Yvrjir; 7rO/otJi WpotV ~ ~w É7r1 rrE.

Open b . 3 :

I I . 'gou ËPXO p..otl TotXU, xpétTS I Ö {XE Ir;, l'Vot (l.l1(Jëir; "ét(31f1

TOV (JT Éq>otVÓV (JOU.

Overzicht der verklaringen . Wij nemen om
de groote onderlinge overeenkomst deze 4 plaatsen samen.
Openb. 2 : S. Reuss, Bist. :rheol. Chrét. I, bI. 3 18 leest
hier, dat Christus spoedig zal wederkomen . Doch Aretius,
Alford, Bengel, Beyschlag, N. T. Theol. 11, bI. 407,
Bousset, Grotius, Rupprecht, Ende dieses Welt!. bI. I IS,
De Wette denken hier niet aan Christus' wederkomst
maar aan eene komst ten gerichte over de gemeente
van Efeze. Op 2 : 16. Reuss . Hist. Theol. Chré t. I, bI. 3 I 8,
denkt hier aan eenen nabijzijnden oordeelsdag. Aretius,
Alford, Bengel, Beyschlag Bibl. Theol. 11, 407, Bousset,
Grotius, De Wette, Zöckler spreken van een snelle
Zie Judas: 17.
Zie aanteekening op bI. I 17.
3) Donker Curtius, Bijdr. beoef. en Gesch. Godg el. Wet. IX.
bI. 367 verzet zich tegen elke uitlegging, die hier eene spoedige
parousie leest.
1)
2)

I
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komst van Christus tot bestraffing der Nikolaieten.
Openb. 3: 3. Grotius denkt hier aan den dood der
afzonderlijke personen, Lange laat dit vers gelden van
het wereldgericht en van alle voorloopige gerichten,
Aretius, Alford, Beyschlag, N . T. Theo!. 1I, bI. 407,
Rupprecht, Ende dieses Welt!. bI. 138, De Wette denken
aan eene komst van Christus over Sardes. Openb. 3 : I I.
Reuss, Hist. Theol. Chrét, I, bI. 3 18, meent, dat Johannes
hier Christus' wederkomst nabij stelt. Lange merkt op
dat rótxu hier niet chronologisch, maar religieus moet
opgevat. De Wette verwijst voor de verklaring naar
22 : 7, I2, 20. Rupprecht, Ende dieses Weltl, bI. I45
denkt aan den dag van het laatste oordeel. Zöckler
merkt op, dat gelijk de bloesem op den knop, alzoo
ook Christus' wederkomst spoedig op Zijne eerste verschijning volgt. Grotius en Alford denken aan de aanstaande vervolging.
Ex e·g es e. Op geen dezer plaatsen is sprake van
Christus' wederkomst, maar wel van een te wachten
bijzonder optreden van Christus ten aanzien dezer
gemeenten. Dit is zeker reeds terstond in zoo verre
bevreemdend, als anders EPX0P.()I./ 1) het gewone woord is,
om de wederkomst van Christus aan te duiden 2). Te
merkwaardiger, omdat Openb. 2: 25, waar ongetwijfeld
van Christus' wederkomst sprake is, 3) niet het gewone
EPX0P.()I./ maar ~KW wordt gebruikt. (Zelfs I Kor. I I : 26
staat äxp/r; ou !Xv Ëi\5};t.) Maar toch moeten wij deze 4 plaatsen
niet verstaan van Christus komst ten oordeel. Daartoe
lette men op het volgende. Openb. 2 : 5 wordt Christus'
Openb. 3 : 3 is niet EPX0P.()I./, maar ~ KW gebruikt.
Zie Bijlage I.
3) Grotius De \Vette en Rupprecht, Ende cj,jeses Welt!. nemen
dit vers eveneens van de parousie.

1)

2)
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komst niet als zeker, maar voorwaardelijk aangekçmdigd.
En zelfs hetgeen Christus bij die komst doen zal, het
wegnemen van den kandelaar, geschiedt alleen iiJl p.~
P.ETIXJlO~û,*.. Ook reeds het feit op zichzelf, dat Christus
komende niet oordeelen zal levenden en dooden, maar
slechts den kandelaar van den Efezischen engel
wegnemen, toont ons, dat hier van het laatste oordeel geene sprake is. Terwijl ten slotte niet het
zwakst argument is, dat in hetzelfde se vers de vermaning voorkomt T~ 7rpWTot Ëp-yot 7roll1croJl. Eerst als dit niet
geschiedt, zal Jezus komen . Deze zelfde bewijsvoering
geldt eveneens voor Openb. 2: 16 en Openb. 3 : 3. Op
beide plaatsen wordt Christus' komst voorwaardelijk
voorgesteld en komen vermaningen voor . Eenigszins
anders staat het ongetwijfeld met Openb. 3 : I I. Toch
heeft Johannes ook hier zeker niet het oog gehad op
Jezus' wederkomst. Immers vs. 10 wordt gesproken van
eenen 7rEIPotcrP.Ö" die staat te komen. Die 7rEIPotcrP.Ó, zal gaan
over de XotTO IXOUJlU' €7rt Tq. -yq•. Omdat de engel van Filadelfia Ó Àó-y0' Tq. U7rop.oJlq. bewaard heeft, zal hem Christus
uit die aanstaande 7rEIPotûP.Ó, bewaren. Wanneer er dan
daarna onmiddellijk volgt: 'IO'ou ËPX0P.ctl TotXU, X.ptiUI Ö ËXEI, XTÀ,
ligt het voor de hand te denken aan de komst van dien
7rêlpctcrp.6. en niet aan het laatste oordeel. Zoo meenen
wij, dat geen dezer 4 plaatsen betrekking heeft op Jezus'
wederkomst.

sa.

Openb, 16 : I
'IO'ou ËPX0P.otl W, x.À€7rTl1"
o ver z i c h t der ver k I a rin gen. De Wette leest
hier, dat de toekomst van Christus nabij is . Alford
neemt het zonder verdere opmerkingen van het laatste
oordeel.
Ex e ges e. Dit vers spreekt ongetwijfeld van Christus' komst ten oordeel. Maar van nabijheid staat hier
k.
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niets. '.{l" ûÉ71'1''1'' duidt alleen het onverwachte aan, meer
niet. Het staat er geheel mede als met Openb. 3: 3 1).

§

2,

a.
1'0

S c h rif t p I a a t sen van d eGo d del ij k e z ij d e
den t ij d der toe kom s t van C h ris t u s
Ij ep al end.
I

Kor. 7: 29a.

T ou1'O ;Ji CPl1p.l, ,x;Js)..cpol, Ó XOllpO, (J'UlIél1'1'IX)'f/-ÉlIO".

ÀOI7rÓll f.(J'TllI YlICI. XCI.I XTÀ.

Overzicht der verklaringen.
Veelal wordt
gemeend, dat Paulus hier de wederkomst van Christus
als zeer aanstaande voorstelt. Zoo: Briet, Esch. 11.
bI. 2 I 8, Bengel, Hase, Dogm. bI. soS) 686, Heinrici (?),
Holtzman, Bibl. Theol. 1I, bI. IS S, Kabisch, Esch. bI.
230, Reuss, Theol. Chrét Il. bI. 223, Schmiedel, Slotemaker de Bruine, Eschat. Voorst. bI. 49, V . Soden bij
Holtzmann, Bib!. Theo\. II. bI. 18 8 noot 3, Schnedermann, De Wette. Aan de dolores messiae, dus feitelijk
eveneens aan eene nabijzijnde wederkomst van Christus
1) I Kor. 7: 26 is in deze § niet besproken. Want hoewel onze
Statenvertaling de uitdrukking ;J ICI. 1'011 ÈlIê(J'TW(J'Cl.lI ,xll!i-YXl1l1 vertaalde
"om den aanstaanden nood," is het toch juister te vertalen "wegens
den tegenwoordigen nood." Zie ten b ewijze het woordenboek ~an
Cremer s. v., de kommentaren van Alford, Bachmann, Braune,
Schnedermann, verder V. Leeuwen, Par. Verw. bI. 100, Weizsäcker,
Apost. Zeitalter, bI. 665. Heinrici spreekt van "die einstehende d. i.
die bereits im Eingetretensein begriffene, unmittelbar bevorstehende
Noth." Hij neemt het van de dolores Messiae, die zeer nabij zijn,
omdat de parousie nabij is. Dit is minstens bevooroordeeld. Er is
op zoo menige plaats in de Schrift van zware tijden sprake, zonder
dat daarmee nu terstond gezegd is, dat het de tijden zijn onmiddellijk aan Christus' wederkomst voorafgaande. Men denke aan
Openb. 2: 10, aan de vervolgingen vermeld in de Handelingen.
Slotemaker de Bruine, Esch. V oorst. bI. 50 acht, dat ÈlIê(J'1'!illCl.I
bier toekomstige beteekenis heeft.
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denken : Holtzman, Bibl. Theo!. IT. bI. 89, Kabisch,
Esch, bI. 229 en 230, Teichmann, Auferst u. Gericht,
bI. 13. Dat Ó XIXl pÓ, de tijd tot aan den jongsten dag is,
meenen Alford, Braune, Godet en Heinrici. Bachmann
leest hier, dat de ondergang der wereld reeds in aantocht is. Kuyper, Loc. de C. S . bI. 20 zegt, de toekomst
des Heeren is door den Apostel in kort perspectief
gezet. Daarentegen meenen Calvijn, Estius (bij Alford)
en Hodge, dat de tijd van ons leven spoedig voorbijgaat
naar I Kor. 7 : 29 . Theophylactus zegt, het huwelijk
brengt wel vreugde, maar slechts kort, want het rijk
van Christus is aanstaande. Gratama, Commentatio in I
Cor. VII, bI. 74 en Hoelemann, N. BibeIst. bI. 235 noot,
laten Paulus deze woorden spreken niet op grond van
het nabij gedachte laatste oordeel. Grotius verbindt de
woorden anders en heeft daardoor eene geheel andere
opvatting. Alford geeft enkele getuigen voor eene opvatting van IJUJlëlJTotÀf1. Éilor; als calamitosus, welke opvatting
ook Hoelemann, 0.1. bI. 235 noot deelt. Aretius:
"vel breve vel difficile: illud respectu finis mundi: hoc
"imminentium periculorum ratione."
E x e ges e. Om de uitdrukking Ó XIXlpO, IJUilëIJTotÀf1.ÉilOç 1)
recht te verstaan, dient eerst gevraagd naar de beteekenis van IJUIJTÉÀÀëlil . Dit w.w. beteekent samentrekken,
verkorten, verminderen 2). V gl. Sir. 4: 4 I en I Makk.
3 : 6. Van eenen XIXl pS, moet dus IJUilëIJTIXÀf1. ÉilO' wel beteekenen verkort of kort S). Nu dient gezien, welke XlXlpÓç

1) Of T O ÀO l7rdil f IJTlil geheel of gedeeltelijk bij het vorige of bij
het volgende hoort, doet hier niet ter zake.
2) Zie Wilke, Clavis en Van den Es, Grieksch Woordenboek.
3) Misschien is xlXlpd. hier eenigszins anders gebruikt als gegewoonlijk. Het is hier niet zoozeer tijdstip als wel tijdsduur.
Toch behoeft men daar geen bezwaar van te maken. Het
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hier bedoeld is. Na den tusschenzin, die halverwege
vs. 29, begint volgt er einde vs . 3 I : 7rtxplf? EI ?!Xp Tb IJxqp.1X
TOG KÓIJP.OJ/ TOUTOU d. w. z. het voorkomen, de gedaante van
deze were ld gaat voorbij . Met KlXlpÓS zal al zoo bedoeld
zijn de tijd, die verloopt tot aan dat voorbijgaan, dat is
de tijd tot aan de wederkomst van Christus. In Gods
oog is die tijd zeer kort, God telt hem niet. Toch is
hierm e de de beteekenis nog niet uitgeput. Er is een
7rlXpu:yelJ/ aan het einde aller dingen, maar er is niet mind e r
een voortdurend 7rlXplf"(w van het IJX'1P.1X TOG KÓIJP.OU. Tel kens
als er iets verdwijnt, ook te lkens, als een de r mensehen
sterft. En dat laatste treedt hier zelfs nog meer op den
voorgrond. Het is een vermanend gedeelte, waarvan
wij hier handelen. En als Paulus dan zegt, dat de tijd
kort is, ziet dat in de eerste plaats op den dood van
eIken Christen. De mensch hoort in zijn tijdelijk bestaan ook tot het (j'X~P.1X TOG Y.ÓIJp.ou. Saamgetrokken is zijn
tijd, als me n let op het lan ge leven, het eeuwige leven,
waartoe hij door God was bestemd . Dan heeft men niet
te vergeten, dat voor een ieder bij den dood de beslissing valt en dat zoo de dood een vooruitloopen op
het laatste oordeel is .
b.
ÇOUûlXJ/

Hebr.
7 ~J/

10:

Bp.ÉplXJ/. -

25 en 37.

KIXI TOIJOUT'f p.&.MoJ/ öû'f {3M7rfTd.??i-

37 "ET! "(!Xp P.1Y.pOJ/ Ö(j'OJ/ ÖûOJ/, (; ipx0p.sJ/oc;

~~EI y.lXi ou

XPOJ//EÏ.

o ver zie h t
wederkomst

der ver k I a rin gen. Eene nabij zijnde
van Christus wordt hier gelezen door :

is wel eens meer duur in het Nieuwe Testament b. v. Mk. I : 15. Mk.
10: 30, Lk. 18; 30, Lk. 21; 24 ·, Joh. 7 : 8, Hd. 3: 19, Hd. 7: :0,
Hd. 14: 17, Ef. I: 10, 1 Tim. 4 : I, Hebr. 9: 9, Heb. 11 : 15, Rom.
3: 26, Ef. 5: 16, Openb. 12: 12, Op. 12: 14. In Gal. 6: 10 ziet
men den overgang. Het is daar in de eerste plaats gelegenheid ,
tijdstip, maar dan ook tijdsduur.
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Aretius, Briet, Esch. II bI. 92, Chrysostomus, Gom~rus,
Opera, II bI. 358, Hase, Dogm. bl. 508, V. Oosterzee,
Theo!. N. V. bI. 263, Riggenbach, Theophylactus, Weiss,
Petrin. Lehrbegr. bI. 80 vlg. WeizeI, Stud. Ev. Geistl.
Würt. IX. bI. 148. Ook wordt wel gedacht aan de verwoesting van Jeruzalem: Donker Curtius, Bijdr. beoef.
en Gesch. Godgel. Wet. IX bI. 34 I, (met beroep op
Morus, Seiler, Zachariä, V. Hamelsveld, V. Vloten, Orellius,
Schlichtingius, Grotius, Kuinoel) Hammond bij A. Marek,
Exspect. Glor. Fut. bI. 103 en 104, V. Leeuwen, Par.
Verw. bI. 68-70. (met beroep op Carpzov, Heinrichs,
Blomfield, Ebrard, e. a.) Mol1 : "im Nahen begriffen". Le
Roy, Beschouw. Voorz. bI. 326 vlg. neemt het van de
wederkomst van Christus, die te wachten is, nu Christus
ten hemel voer. Calvijn denkt aan een ontrukken uit
de rampen .
Ex e ges e . Het valt niet te ontkennen, dat zoo wel
vs. 25 als vs . 37 uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de
wederkomst des Heeren nabij is. Dat ~ ~f1-éplil. vs . 25 op
iets anders zou kunnen zien, dan op Jezus' komst ten
oordeel is zeker niet onmogelijk, maar toch niet wel
denkbaar. 1) Vs . 37 is al1e twijfel uitgesloten, ook door
het verband. Beide plaatsen hebben echter eene duidelijke nevenbeteekenis. Vs. 25 is sprake van een onderling vermanen, dat in de è7rII1"UillII.rWr~ dient te geschieden.
Nu is het noodig te vermanen met het oog op de komst
van Christus, die ons elk oogenblik kan verrassen, maar
niet minder noodig met het oog op onzen dood, omdat
daarbij de beslissing valt. Vooral als men onze plaats
1) Alleen ~ ~f1-éplil. om de parousie aan te duiden vindt men ook
Matth. 25: 13, waar het verband overigens duidelijker is. Dan nog
I Thess 5: 4. Zeer gewoon is SY..S/iI'1 ~ ~p.éplil. Matth. 7: 22, 24: 35.,
Mark. 13: 32, Luk. 10: 12, 17: 31, 21: 34, 2 Thess. I : W,2 Tim.
1: 12, 1: 18, 4: 8, vgl. ook Openb. 6 : 17 en 16: 14 .
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vergelijkt met Hebr. 9: 27 en 28 blijkt zeer duidelijk,
dat de bedoeling is, zoowel aan te wijzen, dat de komst
van Christus door niets meer wordt tegengehouden, als
ook, dat onze dood met die komst van Christus in verband staat, er als 't ware op vooruitloopt. Nog klaarder
is dit te zien vs . 37. Vs. 36 wees uitdrukkelijk heen
naar TO ::JÉÀ'>1fJ.lX TOe 0eoü. De beide verzen, die volgen (37 en
38) geven Gods plan te kennen. 1) Gods besluit is, dat
Christus spoedig komt en dat dan de rechtvaardige uit
het geloof zal leven. Dit weer vergeleken met Hebr.
9 : 27 toont, hoe vs . 37 en 3H terstond tot onze ziel
spreekt, omdat de beslissing niet eerst bij de komst van
Christus bekend wordt, maar reeds bij den dood .
Bezien van Gods besluit is dus de dag absoluut aanstaande, komt Christus spoedig, bezien van menschelijke
zijde is dit betrekkelijk zoo, daar wij bij onzen spoedig
te wachten dood, ons lot zullen vernemen. Ook hierin
is de voorstellingswijze van onzen tekst geheel overeenkomend met andere schriftplaatsen, omdat het plicht is
van den Christen, nog niet zoo zeer te leven bij zijnen
dood, als bovenal bij de wederkomst · van Christus, vgl.
r Kor. r : 7.
c.

Jak. 5: 8.

uP.WJI, iJTI

i?

M():Y..p0::Jup.~IJrtTê

Y.,rti

uP.e1q,

IrT'>1pigrtTê Tiq Y.,rtplJirtq

7frtpouIJirt TOÜ Y.,upiou ~'Y'Y I Y.,eJl .

o ver zie h t

der ver k I a rin gen. Eene weldra te
wachten komst van Christus vinden hier : Aretius,
Beyschlag, Beyschlag, N. T. Theol. I blz. 383, Briet,
Esch. II bI. 77, Georgii, Theol. Jahrb . r 84 5, bI. 4, Grotius
gedeeltelijk, Hase, Dogm. bI. 508, Kern, Tüb. Ztschrift
f. Theol. r839. 11 bI. [96, V. Oosterzee, Theol. des. N.V.
bI. r84, Seeberg, Dogmengesch . I bI. 16, Weiss, Bibl.
Theol. bI. 200 en Petrin. Lehrbegr. bI. 80 vlg. Evenzoo
1)

Zie ook bI. 45.

Ebrard, Adv. erron . bI. 42 doch met de toevoeging,
dat Jakobus zich noch beroept op eene uitspraak van
Christus, noch aantoont, dat de door Hem gegeven
teekenen waren vervuld. Ook wordt wel gedacht aan de
verwoesting van Jeruzalem, b . v.: Donker Curtius, Bijdr.
beoeL en Gesch. Godgel. Wet. IX bI. 347 vlg., Grotius
ten deele , Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 43-49 (met
beroep op Grotius, Michaëlis, Stier, Lange en Bouman);
men beroept zich daarvoor op woorden als brl%lIEÀ~e/lI,
:!I1X.xT:t1 i1p.tp-x1 enz., die ook wel eens van den val van
Jeruzalem zouden zijn gebruikt. Buitendien is het volgens
V. Leeuwen historisch niet onmogelijk. Doch het verband geeft er niet de minste aanleiding toe, het zou
zelfs zeer slecht passen. ') Lange- V. Oosterzee zegt, hier
is gee ne "stabile Nähe, sondern ei ne stete Annäherung,
"und zwar nic ht in d e m Sinne einer chronologischen
"Bestimmung, sondern e iner religiösen Spannung und
"Zuversicht, welche Zeit und Stunde nicht berechnet,
"oder vielmehr die Zeiten überschaut im Geiste des
"Herrn, vor welchen tausend Jahre sind wie ein einziger
"Tag. (2 Petri 3 : 8)" . Terecht nemen de meeste uitleggers deze plaats van Christus' wederkomst, zoo Bengel,
Burger, Calvijn, Le Roy, Voorz. O . en N. T. bI. 326, Vilmar.
Ex e ges e . Tot recht verstand van vs. 8, ga men
het geheele hoofdstuk even na . De TI%Àl%l7rWpil%/ komen
alreede over de rijken vs . I. De rijkdom z's ve rrot, de
kleederen zqn door de motten gegeten, vs. 2. Het goud en
I) Jacobus richt zijnen brief T lxtC; ~w;hxl% cpuÀI%/c; TatC;~)I T~ ~/I%I17jOptt· Nu
kan men er over verschillen, waar die Jodenchristenen woonden,
maar toch zeker buiten Palaestina. Dan is het toch nauwelijks te
gelooven, dat die ver wonende Christenen, zoo veel verlichting
ondervonden bij den val van Jeruzalem, toen de heerschappij der
Joden ophield, dat het kan beschreven worden, met de woorden,
die Jakobus hier bezigt.
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het zilver zs verteerd, vs. 3. In de f.IjXiTIXI ~fJ-éplXl hebben
zij schatten opgestapeld. 1) Zoo gaat het verder, alles
staat in den verleden tijd, veelal perfectum, soms ook
aoristus . Toch mag dit niet zoo opgevat, alsof al deze
dingen al over de rijken gekomen waren. Was dit zoo,
dan behoefde Jakobus er niet over te spreken, gelijk hij
er over spreekt. In dezen Hebreeuwsch gekleurden stijl
is het zeker niet misplaatst te denken aan een perfectum
propheticum. 2) Jakobus is zoozeer overtuigd, dat het
alles gebeuren zal, dat hij het reeds als geschied kan
voorstellen. Hij doet dat ook om de lezers te troosten .
Dan volgt er in vs. 7 de vermaning om geduld te hebben .
Dit kan, omdat vooraf gezegd was, hoe het met de
rijken af zou loopen. Anders zou het niet zeer vertroostend klinken. Doch er staat bovendien bij, hoe lang
dat geduld geoefend moet worden, tot de 7rlXpoUIJilX TOti xupi ou.
N a een beeld volgt er dan ten slotte ~ 7rlXpouIJilX TOÜ ;wpiou
~'Y'YIXEV. Dat is alles in denzelfden stijl. Jakobus zag al
den rijkdom verrot, maar dan ziet hij ook den dag des
Heeren, waarop dat geschied zal zijn, dan is die dag
voor hem naderbij gekomen. In allen gevalle is die dag
naderbij gekomen, want het zijn de èIJX~TIXI ~fJ-éplXl en er zal
niets meer geschieden van belang voor het centrale werk
der genade, eer Christus wederkomt. Alles wordt opgehelderd door het beeld van den landman. Als hij zaait,
heeft hij de zekerheid van vrucht, de vrucht is er in
Zie voor deze uitdrukking de aanteekening op bI. 117.
Strack, Hebr. Gramm. § 47 b. Ausserdem merke IX, Perf.
bei Zusicherungen besonders seitens Gottes .... f3, Perf. propheticum.
Gesenius-Kautsch § 126. 4. Selbst zum Ausdruck zukünjttg'er
Handlungen, dient das Perfect, nämlich bei Betfteuerungen und
Versiclzerungen, indem der Wille des Redenden die Handlung
als abgemacht oder 50 gut wie vollzogen betrachtet... . daher
häufig in lebendigen Schilderung der Zukunft und in Weissagungen
(sogen. Perfectum propheticum). Zie ook Winer, 5e dr. bI. 3 17.
1)
~)

kiem, maar hij moet wachten. Zoo is de wederkomst
van Christus nabij, maar de geloovige moet wachten
tot God haar zendt. Het is dus hier wederom voorgesteld van de zijde van het besluit des Heeren. Jakohus
beschrijft het, gelijk het voor den Heere bestaat en
gelijk het voor de gemeente profetisch bestaat. 1) V gl. het
voorbeeld van Job vs. 11 en Jes. 28: 16. Ten slotte
is ook hier weer op te merken, dat gelijk voor den rijke
de ellende, alzoo de vreugde voor den geloovige komt
bij den dood, en dat die dood aanstaande is.
d.

1

Petr. 4: 5 en 7.
I

eXOllTi KpilllX./

~WllTIX.' KIX.I lIEKpOU •• -

o ver z i c h t

5.

Ol'

á7l"oiJwl1"oUI1"/

7a. ITi :. TWlI

ÀÓ'Y0ll

TC(;

ETOlp.w.

iJè TO TÉÀO, ~'Y'Y/Këll.

der ver kl a rin gen. Velen denken
hier aan eene nabijzijnde wederkomst van Christus. Men
zie: Aretius, Beyschlag, N. T. Theo!. 11. bI. 424, Briet,
Esch. Il. bI. 35, Burger, Füller, Grotius, Hase, Dogm.
bI. 508, Kern, Tüb. Ztschrift. f. Theol. 1839. IJ. bI. 196,
V. Oosterzee, Theol. des N. V. bI. 17I, Reuss, Hist.
d . 1. Théol. Chrét. 11, bI. 583, Seeberg, Dogmengesch. 1.
bI. 16, Weiss . Bibl. Theo!. bI. 179 en Petrin. Lehrbegr.
bI. 81, Weizei, Stud. Ev . Geistl. Würt. IX. bI. 145.
Ook Ebrard, Adv. erron, bI. 42 met hetzelfde voorbehoud als bij Jak. 5: 8. Merkwaardig is de meening van
Oec. bij Alford en De Wette . Hij denkt aan het einde
aller profeten. Verder is er verschil over millTWiI vs. 7.
Mannelijk nemen het : Theop. bij De Wette. V. Vloten,
Zachariä en Pott bij Donker Curtius, Bijdr. beoef. en
Gesch . Godgel. Wet. IX, bI. 358, dan Van Leeuwen,
Par. Verw. bI. 59-63 met beroep op Hansier. Van
Leeuwen zegt, dat millTwlI zonder lidwoord meest mannel.
met lidwoord doorgaans onzijdig is. Toch wordt 7l"tX.lITWlI
thans vrij algemeen onzijdig genomen, zie Kühl.
1)

Zie bI. 45.

12 9

E x eg e se. Alleen als men beide plaatsen vs. sen
vs. 7 in hun onderling verband beschouwt, zijn zij recht
te verstaan. Zoo reeds terstond bij het oordeel over
mx'lI'rwv vs. 7. D<l:t 7I"IiVTWV ook zonder lidwoord wel onzijdig
zijn kan bewijzen Luk. 3 : 19, Hand. I : I, Hand. IO : 39,
Hand. 22: 10, maar vooral ook Gal. 4: I, Hebr. I: 2,
Hebr. 7: 2, omdat daar, evenals hier, de betrekkelijke
bijzin ontbreekt. Het mannelijk te nemen past gansch
niet in het verband. Immers, was het mannelijk, dan
zou met deze zinswending niets anders kunnen zijn bedoeld, dan dat de dood der geloovigen nabij was. Dat is nu
ongetwijfeld waar, (I Petr. I : 24) maar het zou toch vreemd
zijn uitgedrukt . En vooral omdat vs. 5 sprake was van
Jezus' komst ten oordeel, ligt het veel meer voor de
hand er hier ook aan te denken en dus 7I"IiVTWV onzijdig
te nemen. Bovendien als men 7I"aVTWV mann. neemt staat
er, dat het einde alLer geloovigen d. i. ook van hen, die
nog geboren moeten worden, nabij is, m. a. w. de moeilijkheid blijft bestaan . Nu staat vs. 5 dat Christus gereed
staat te oordeel en de levenden en de dooden. Gereed
staan is evenwel in geenen deele hetzelfde als spoedig
komen :). Het zegt alleen, dat Christus' werk tot zaliging
van zondaren voltooid is op de wederkomst na en tevens,
dat er niets meer door Hem ter verlossing geschieden
zal in het algemeen genomen, eer Hij wede rkomt 2). De
eerste komst eischt de tweede 3). Op dezelfde wijze
1) Vgl. Donker Curtius, Bijdr. beoef. en Gesch. Godgel. Wet.
IX. bl. 355 en Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 49 vlg.
2) Zie ook I Petr. I: 5. Daar staat geheel op dezelfde wijze,
dat de crwTl1pla gereed is om geopenbaard te worden in den laatsten
tijd. Dat dit spoedig gebeuren zal, staat er evenmin als 4: 5.
Maar wel staat er evenzeer, dat niets anders dan Gods welbehagen
die G'wTl1pla meer tegenhoudt en dat wij er ons dus steeds op hebben
voor te bereiden.
ij Vgl. Nösgen, Gesch. des N. T. OH. lI. bl. 82.
9
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moet ook vs. 7 verklaard. Door Christus' werk is de
vloek van het aardrijk weggenomen en de dingen wachten
op Zijne wederkomst, waarbij zij hunne heerlijkheid
ontvangen. Kol. I : 20, Rom. 8 : 2 I. Ja, van Gods
zijde bezien is dat TO .O' reeds aanwezig. Ook hier is
het perfectum dus profetisch gebruikt, evenals Jak. 5 : 8.
Van Gods zijde is) in menschelijke woorden uitgedrukt,
alles gereed voor Christus' we derkomst 1). Wat daar
voor menschen uit volgt, drukt de apostel vs . 7b vlg. uit.
Openb.

e.
É~WY..êll

IX,ûrcf;

I

:

en 3.

I

1.

'A7I"0Y..dÀuf l'

Ó 8 eà., ~Eif.xl Toi. ~OUÀO I ' IX,ÛTOV

'I~G"ov XPIG"TOU, qll

& ~<Ï 'f EJlÉG"5"al éll ToIX EI. -

3b. ó r iXp Y..lX,lpà. érru • •

Openb.

22

:

6, 7,

10,

12

en

20.

6.

I{IX,/ Û7I"É p..01, Ol:ro l

oi ÀÓrol 7I"1G"Tol KIX,I &.À~57 l l101. Kai 7.UplO'; Ó GEO. TW;; ct')' LW;; TpOd:J'1 r wlI d7l"ÉG"TE /Àë
TO;; a 'f ')' ëÀoll IX,ÛTOU (fEif lX,l Toi. (foUÀO I' IX,ÛTOV, ä (fei ?ElI~G"3{)(,/ ÉlI TdXE I. -

7a.

rqs

'I~ou ~·PXOp..1X, 1 TIXXU. - -

10.

r 1Xt'

ÀÉrEI (J..OI,

7I"pOCPiJTE LiX' r oO f31f3ÀLOU TOUTOU, örl

i\q

G"C{lplX? LG"~' TOU. ÀÓ'f'ou;

Î~ou €PXOp..iXl TIX,XU, Y..iXl Ó p..1G"SÓ. p..ou p..eT· ép..oü, &.TO~OiJ;;iX l ÉY..:XG"T'f

IX,UTOÜ €G"TIX,I. -

12. "od
W. TO lp) OJI

ó Y..iXlpO. É?? U. éG"TI;;. -

20. AÉrel ó p..iXpr upWJI TIX,ÜTa,

J x!

~'pXOp..tX l TiXXU, &.p..;V

N IX,L, €PXou, KUp lë ' I~G"ou.

o ver z i c h t

der ver k I a rin gen. Wege ns de verwantschap dezer plaatsen is het gemakkelijker ze hier
samen te behandelen. Openb. I : I en 3. Ook hier zien
velen eene nabijzijnde wederkomst van Christus gel eerd,
b.V. Beyschlag, Bib!. Theo!. II. bI. 357, Briet, Esch.
Il. bI. 128) vlg., Holtzmann, Kuyper, Loc . de C. S. bI. 2 0
(mits niet chronologisch genomen), Reuss, Thé ol. Chrét,
1. bI. 3 18, Bousset, W e iss, Bibl. Theol. bI. 536, W e rnle,
Anfänge, bI. 2 60, De Wette ten deel e . A lford wij st bij
vs. I. op de noodzakelijkheid van Gods besluit met
1) Dat hier metterdaad van de zijde Gods de zaken worden
voorgesteld, blijkt wel daaruit, dat de apostel voortdurend eene
objectieve, Goddelijke waarheid verbindt met eene verm.a ning.
Zie 4 : 1, 8,11, 13,14 .

I3 l

verwijzing n'lar Matth. 17: IO , 24: 6, 26: 54· Bij vs. 3
teekent hij aan: "We know little now of relative nearness and distance in point of time: when the day of
th e Lord shall have opened our eyes to the true measure,
we shall seen, how near it always was." Aretius: I. omdat de teekenen -reeds waren begonnen, 2. omdat in
Gods oog de geheele wereldtijd kort is, 3. tot troost.
Vilmar merkt op, dat wij leven in den laatsten tijd en
dus alles heenwijst naar het einde. De Wette wil É;i rdXEI
niet te streng nemen en er meer eene opwekking voor
de lijdenden in zien. Bengel acht, dat vs. 3 de apostel
zich stelt in plaats der geloovigen} die het beleven
zullen en. dat vs. I wordt uitgedrukt de zekerheid van
de toekomst des Heeren, welke laatste meening ook
wordt gedeeld door Eichhorn bij Donker Curtius, Bijdr.
beoef. Gesch. en Godgel. Wet. IX, bI. 320 noot. Openb.
22 : 6 en 7. Briet, Esch. lI, bI. 128 v19., Reuss, Théol.
Chrét. I, bI. 3 18, Weiss, Bibl. TheoI. bI. 536 en Petrin.
Lehrbegr. bI. 80 vlg., Georgii, Theol. Jahrb. 1845, bI. 3
lezen hier eene aanstaande wederkomst van Christus.
Bengel zegt, dat de toekomst des Heeren niet alleen
nabij, maar ook werkelijk wordt voorgesteld. Grotius:
God komt, zoo menigmaal er iets groots gebeurt.
Openb. 22: 10, Briet, Esch. 11. bI. 128 en Reuss, Théol.
Chrét. I, bI. 318, de dag des Heeren is nabij. Evenzoo
Kuyper, Loc . de C. S. bI. 20, doch niet in chronologischen zin. Grotius: Binnenkort zal er veel over de
Joden en van Domitianus geschieden. Alford verwijst
naar Dan. 8 : 26, Holtzmann naar Openb. 10: 4 en
Dan. 12 : 4 en 9. Aretius: completio visionum ipsis
coniuncta est. Openb . 22: J 2. Kuyper, Loc. de Deo 1I,
bI. 203 denkt aan Christus' wederkomst, Reuss, Théol.
C~rét. I. bI. 3 18 en Aretius zeggen, dat deze nabij is.
Grotius: om de Christenen te bevrijden en de afgoden-
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dienaars te straffen. O penb . 2 2: 2 0 . Beyschlag, Bib!.
The ol. 11, bI. 357, Reuss, ThéoI. Chrét. I, bI. 3 18 ,
Wernle, Anfänge, bI. 260, denken hier aan eene spoedige komst van Christus.
Ex eg e s e. In de eerste plaats zal het noodig zijn
te zien) wat de bete ekenis is der uitdrukking f.v T&.XEI,
daar deze zoowel Openb. I : I, als 22 : 6 voorkomt. Soms
wordt b TtiXE I vertaald door in snelle opeenvolging. 1)
Toch zal dit moeilijk gaan, als me n let op het gebruik van
ÉJI niXEI in de LXX : Deut. 9 : 3, Deut. 28: 20, Joz . 8 : 19 ·
Daar . is het vertaling voor vormen van den stam .,ilC.
Verder nog Ps. 2 : 12 en Ez. 29: 5 doch door foutieve
overzettingen. Het Hebr. heeft daar: Ül~ IJ~ ~~ iV?', 1'i'1i?~~1
i1~~;~i} De LXX: ÉXY..ctu::J~ ÉJI Táx n ó ::Jup.o. aUTOÜ en Y..a i xaTa{3aÎlw (je
ÊJI TiXE I. Eindelijk Sir. 27 : 3. In het Nieuwe Testament: Luk.
18: 8 . Hand. I 2: 17, Hand. 22 :1 8 , Hand . 25 : 4, Rom .
16 : 20 en I Tim. 3 : 14 . Deze plaatsen bewijzen alle) dat
ÉJI T«xel gewoonlijk weldra, terstond be teekent. Zoo moet het
dus ook hier worde n opgevat. Nu is merkwaardig, dat
de hier besproken schriftplaatsen juist uitsluitend voorkomen in het begin en aan het einde der Openbaring.
Openb. I: I wijst duidelijk aan, dat God hier zal geven
eene openbaring van Zijn besluit, opdat de Kerk des
Heeren daarmede rekening zal houden. Dit duidt aan) dat
1) Over de beteekenis van ÊJI T&.Xol bestaat eenig verschil.
Meestal wordt het, gelijk ook hier gedaan is, genomen in den
zin van na korten tijd. Zoo Alford, Bousset, Briet, Esch. Ir. bI.
12 8 vlg., Holtzmann, Bibl. Theol. 1. blz. 466, Wernle, Anfänge,
bI. 260, Weiss, Bibl. T heol. bI. 536, Zöckler. Soms met de bijbe·
teek en is, dat in het begin als in kiem het einde ligt opgesloten,
Zöckler, ViJmar, Hengstenberg bij Alford. Weer anderen denken
aan het snelle verloop der gebeurtenissen b. v. Lange (met beroep
op E brard), verder Godet op Rom 16: 20. Dan ziet De Wette er
in uitgedrûkt de noodzakelijkheid van Gods raadsbesluit tot bemoediging en bedreiging.
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m het begin alles is voorgesteld van de zijde Gods Inzonderheid de uitdrukking & Jöl Î 'EJlÉrr;:;Otl wijst daarop, het moet
geschieden, omdat God het alzoo heeft besloten. Spoedig
moet het geschieden, omdat nu Christus' werk op aarde
volbracht is , daarmede onmiddellijk samenhangt Zijn'e wederkomst. Bezien uit de eenheid van Gods besluit geldt het ó rd-p
XIX /PO, lrr u,. Soortgelijke uitdrukkingen keeren weer terug
aan het einde der Openbaring, als aan Johannes alles
is onthuld. Ook dan wordt het geheele werk Gods uit
een enkel oogpunt bezien en heet het wederom 11 JEi
r EJlÉrr;:;lX / ÉJI TdXE/ , . iJoü l"xofl.lX / TIXXU, ó XIX /PO, irru, ÉrrT/JI XT/-. Men behoeft dan volstrekt niet te zeggen, dat al deze zinswendingen alleen aanduiden, dat de in de Openb. verhaalde gebeurtenissen spoedig zullen beginnen te geschieden . Dat willen wij niet ontkennen, maar bezien
van de zijde des Heeren, voor Wien duizend jaren
zijn als éen dag, geldt ook van het geheel, dat het
weldra zal geschieden . Dat dit metterdaad zoo is, blijkt
wel nader als men den inhoud van de Openbaring
nagaat. Daarin wordt eene lange reeks van gebeurtenissen
meegedeeld. Natuurlijk gaat daar, als zij op de aarde geschieden, menschelijke tijd mee heen. Zoo bezien, is er
reeds veel tijd noodig voor de vervulling van alles, wat
aan Johannes is geopenbaard. Maar ook bovendien,
meermalen is er stilstand in de handeling, meermalen
wordt uitdrukkelijk meegedeeld, dat voor een en ander
of tusschen een en ander een bepaalde tijd verloopt.
Zoo Openb. 5: 3-5, 9: 5 en 10, I I : 2, 3 en 9, 12: 6
en 14, l7: 10, 20: 3, 4, 5, 6 en 7 . Laten de getallen
nu symbolisch zijn, niemand zal kunnen ontkennen} dat
er toch op deze wijze geruime tijd voorbijgaat. Heet
het dan toch iJl TiiXE/, zoo kan het niet anders, of het is
dit bezien van de zijde Gods, in Wien alle dingen één
zijn en voor Wien geene opeenvolging van oogenblikken
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bestaat. 'Eli rdXP is eene uitdrukking om in menschelijke
taal eenigszins aan te duiden, hoe het met God is gesteld. Het is eene gebrekkige wijze van uitdrukken pro
mensura humana, om ons iets van den Allerhoogste te
doen verstaan 1). Verder heeft men ook hier weer te bedenken, dat bij den dood van een ieder de beslissing
valt. Voor elk mensch is de tijd nabij, omdat zijn dood
nabij is. Vooral blijkt dit duidelijk bij de bede Openb.
22 : 20 N ed, Ëpx ou, KUplE '!l1 lTou. Die bede ziet zeker in de
eerste plaats op Jezus' wederkomst en voorzoover de
kerk haar bidt, is zij ook dan eerst vervuld. Maar zij heeft
ook hare beteekenis als bede van eIken g~loovige. En
dan is zij voor hem, die de toekomst van Christus niet
beleeft, aanvankelijk vervuld bij zijnen dood. Dan toch
zal hij terstond heerlijkheid genieten. (Luk. 23 : 43 .
Fil. r: 23). 2)

Zie bI. 4 2 .
V gl. de eenigszins andere wij ze van voorstelling bij Rupprecht, Ende dieses Weltlaufes, bI. 90 vlg. : "Es ist mit diesen
"Worten ähnlich, wie mit anderen in der Schrift. Ueberall in der
"Schrift wird unsere Kirchenzeit von den ersten Erscheinung bis
"zur Wiederkunft Christi angesehen als eine ganz kurze Zeit. Sie
"heisst die "letzte Zeit," die "letzten Tage," ja selbst die letste Stunde
"I. Joh. 2, 18. Uns freilich ist diese letzte Stunde lange und Gott
"lasst sie sich so lang hinausziehen, damit sich nog viele bekehren
"und des ewigen Lebens teilhaftig werden möchten. 2 . Petri 3, 8. g.
"Aber vor Gott sind ja tausend jahre nur wie "ein Tag:' E1' also
"von der Höhe der Ewzgkeü herab, kann nicht anders als sagen:
"leh komme baM, Es geschieht "in der Kûrze." TJ nd wenn wz'r
"einmal vom Standpunkt der Ewzgkeü aus urteilen, so werden
"uns die paar tausend Jahre zwischen Christi erster und zweiter
"Erscheinung auch nicht anders vorkommen, als eine Stunde, wir
"werden sagen: Alles ist in einer Kürze geschehen."
I)

2)
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§ 3. S c h rif t p I a a t s, van d e men s c hel ij k e z ij d e
den tijd der toekom st v an Christus
be pal en d.
2

Thess .

o 0p..Épx

vlg.

2: I

TaXÉWc; IJaÀfuSqilal

'EpWTWP..e:I;;è up..ic;,

~;;û.::poi, ... .. Ei, TO p..~

up..iic; XTO TOU ;lOÓC;, I'.~TE S"poffiJ"S"al, • .. '

TOU Xp lIJTOU.

3 ........

ÖTI :5.(1,;; (J.~ I:/..S"'(j

wc; ÖTl ÉJlürn;XEJI

0 ~TOIJTaIJia

7rP(~TOJl, xxl

,x7Iw.a/..ucp3'g Ó l1J1.?JpW7rOC; TqC; ip.apTitxc; KT/...

o ver z i c h t

d e r ver k 1a rin gen. Ook hier sta nog
eens met nadruk voorop, dat wij ons met deze schriftplaats alleen bezig houden, voorzoover dat noodig is
voor ons onderwerp. Briet, Esch. II bI. 2 16 acht) dat
Paulus hier weldra de verschijning van Christus verwacht. V. Oosterzee, Jaarb. v. Wet. Theol. Il. bI. S8 en
60 en Kern, Tüb. Ztschrift 1839, bI. 168, '74, 196 en
197 drukken zich minder sterk uit en meene n, dat hier
gehoopt wordt op eene aanstaande wederkomst van
Christus. Verreweg de meesten echter lezen 2 Thess. 2,
dat Christus nog niet spoedig zal wederkeeren. Niet
altijd wordt dit uitdrukkelijk gezegd, wel Aretius,
Bornemann, Chrysostomus, Donker Curtius, Bijdr. beoef.
en Gesch. Godgel. Wet. IX . bI. ,89, Gomarus, Opera
Il. bI. 267, Kuyper, Loc. de C. S. bI. 207, Theophylactus,
Origenes op Matth. 24 : 36, Zanchius. Zee r schoon Calvijn :
"Quasi instet Dies Christi. Videtur hoc pugnare cum
"multis Scripturae locis, ubi Spiritus diem ilium instare
"pronuntiat. Sed facilis est solutio: instat enim. Dei
"respectu, apud quem mille anni sunt tanquam dies
"upus. Inte rea sic vult Dominus a nobis assidue exspectari,
"ut ce rtum spatium minime praefiniamus. Vigilate, inquit:
"quia nescitis diem, neque horam. (Matth. 24, 42) . Wat
verder de beteekenis van Ê:lÉIJTJ,;XEJI betreft : aanwezig zijn
of "im Eintreten begriffen" : Alford, Bornemann, AuberlenRigge nbach, V. Leeuwen, Par . Verw. bI. 89, Vilmar,

Wohlenberg, Zöckler. Ophanden zijn: Bengel, Calvijn,
De Wette.
Ex e ges e. Deze plaats is daarom van zeer veel
belang, omdat zij opzettelijk de vraag bespreekt of nu
metterdaad de toekomst des Heeren al dan niet aanstaande is. Alles hangt hier aan de beteekenis van
ÈlIéCTT:-;Y.EV. Nu moet dit ongetwijfeld vertaald worden door:
"aanwezig, tegenwoordig zijn". 1) De gemeente te
Thessalonica moet dus niet denken, dat de dag
van Christus aanwezig is. Integendeel, Paulus gaat
in het vervolg verschillende dingen opsommen, die
nog eerst moeten gebeuren. Hier wordt alles geheel
menschelijk beschouwd en gelet op de opeenvolging der
feiten. Enkele dingen zijn zeer merkwaardig. I. vs. 4
en 5 oû P.V'1P.OVEUETE. Oi'J'IXTE. Daaruit blijkt, dat het wel degelijk
eene gewone voorstelling der apostolische prediking was,
om de toekomst des Heeren niet onmiddelijk voor de
deur te stellen. 2 . Er wordt van een XIX'T ÉXOV gesproken.
Wat dat is, doet hier niet ter zake. Uitdrukkelijk staat
er bij, dat Christus terstond wederkomt} zoodra slechts
het Y.IXTÉXOV weg is. Wel degelijk is Hij dus gereed om te
komen. 3. TO 'YrXP P.UCTT~pIOV ~J''1 Évep'YelTIXI Tl?ç ávop./lXç. Hierin ligt
ongetwijfeld dit opgesloten, dat ondanks het XIXTÉXOV het
toch op het einde aangaat. Het is de laatste ure. Evenzoo
is de iivSpw7T'oç TI1Ç dP.IXPT/IXÇ, de éivop.oç er reeds, maar nog
achter het Y.á.}.UP.P.IX. Hij kan terstond naar voren treden.
Ondanks het Y.IXT{X0;l is dit alles duidelijk te merken. Deze
dingen zijn van zeer veel belang} omdat zij doen zien,
dat, al is het waar, dat de komst van Christus niet ~óó
aanstaande is, toch onze waakzaamheid niet mag verslappen. Want alles predikt, Christus komt. De bedoeling
is dus niet in slaap te sussen en zorgeloos te maken,
J)

Zie Cremer, s. v.
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maar veeleer ons recht de teekenen der tijden te leeren
onderscheiden.

§ 4.

a.

Sc h rif t p I a at sen van bei de zij den den
tijd der toekomst van Christus
be p a Ie n d.
I

Kor. 15 : 5 I.

Y..olfl-l1;Jl1rróp.eSlX., .".dlluq <Sè

x À À IX.?

'TO'ou fwaT~p l ov uP./v ÀSy w. TIivuq p.Èv OIJ

l1rróP.I!.71X..

o ver zie h t der ver k I a rin gen. Velen denken
hier aan eene nabijzijnde wederkomst van Christus :
V. d. B. Verzam. v. Bijdr. 1826, no. 60, bI. 58 (begin nend bij den val van Jeruzalem), Briet, . Godgel. Bijdr.
1842, bI. 396 en Esch. Il. bI. 222, Bruston, Revue de
Théol. et Philos. XXIII, bI. 373 vlg., Dobschütz, Probleme A.Z., bI. roo, Georgii, Theol. Jahrb. 1845, bI. 3,
Holtzmann, Bi bI. Theol. I. bI. 364 I), II, bI. 187 v19. en
192 vlg., Kabisch, Esch, bI. 229, Keim , -Gesch. J. v. N. II,
bI. 586, Kuyper, Loc. de C. S. bi, 20 (mits niet chronologisch opgevat), Lücke op I Joh. 2: 18, Lünemann
bij Hoelemann, Neue Bibeist. bI. 236 noot, V. Oosterzee,
Jaarb. Wet. Theol. II. bI. 64 en 68, Pfleiderer, Paulinismus, bI. 259 vlg., Schmiedel, Slotemaker de Bruine,
Esch. Voorst. bI. 83 (met toevoeging van waarschijnlijk),
Schwartzkopff, Weiss, J. Chr. bI. roo, Usteri, Paulin,
Lehrbegr. bI. 355, Teichmann, Auferst. u. Ger. bI. 13,
Weiss, Petrin . Lehrbegr. bI. 80 vlg., Wernle, Anfänge,
bI. 470. Ook wordt wel gezegd, dat hier alleen staat
de mogelijkheid, dat Paulus en zijn medechristenen nog
J) Auf Grund eines Herrnspruchs I Th. 4, 15 hofft PIs. 1. Th.
4. 1 5, 17. 5, 2 3. I K or. 51, 51 mit der grossen Mehrzal seiner
Glaubensgenossen das unvergleichliche Ereignis zu erleben. Dit
"mit der grossen Mehrzal" is evenzeer in den tekst ingelegd als
de verklaring, dat Paulus de paroussie kon beleven. Zie bI. 9.
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's Heeren toekomst zouden beleven, b .v. Grotius, Hoelemann. Neue BibeIst. b\. 279 (met verwijzing naar
Süskind , Pelt en Schott, bI. 26 I noot), V. Kooten, Bijdr.
beoef. en Gesch . Godgel. Wet. X. bI. 69 vl g., V. Leeuwen,
Par. Verw. bI. I05-T09 (de coniectuur van Diestelmann
volgend), Weiss , Bibl. Theo\. bI. 395 en 394 noot .
Alford legt eenen bijzonderen nadruk op Tbw; . Zoo
ook Hoelemann , Neue BibeIst. bI. 277 (met beroep op
Hofman , Schriftbew. lI, 2. 264 , Num. 23 : 13 LXX, A.
N eander, Theo\. Vorles. 11. I Cor. I 5 : 5 l. S. 264.
C. H. A . Burger, I Cor. bI. 22g). Schnedermann keurt
juist die n sterke n nadruk af. Wat nu ~1J..Er. betreft, de
meeninge n loopen zeer uiteen, als men vraagt, wie met
dat woord zijn aangeduid . Aan tXlIlX.iUÛlIW(Jï ' denken Heydenre ich en Flatt bij Hoelemann, Neue BibeIst. bI. 265
noot, ]alaguier, Int. Dogm . bI. 25g. Daarentegen meent
Hoe lemann 1.1. dat wij de gelijksoortigheid van toestand aanduidt tegenover de gestorvenen. Origenes bij Hoelemann
o. 1. bI. 265 noot en bI. 257 zegt 0p.û. ziet op het drietal
genoemd I Kor. I: I, terwijl Hunnius (bij Hoel e mann
bI. 265, noot) het van Paulus alleen neemt. Methodius
bij Hoelemann, bI. 257 denkt aan de onsterfelijke zielen.
Veelal verklaart men wij s laande op de bij de wederkomst des Heeren levende Christenen of leest, wij,
voor zoaver wij dan nog leven . Zoo: Braune (di e er
Paulus zelf bij rekent), Bengel, Bachman, Calvijn, Da
Costa, Paulus, 1. bI. 237, Godet, Schnedermann. Paulus
sluit zich zelf in, omdat hij el k ooge nblik den do od of
de komst des H ee ren verwacht: Aretius. Wij = de
geloovigen iri het algemeen of het gansche lichaam des
Heeren : Chrysost. bij Hoe lemann, bI. 257. Zoo ook: D o nker
Curtius, Bijdr. beoef. en Gesch. Godgel. Wet. IX. bI. 2 14
(met beroep op Reddingius, Haagsch. Gen. 1804, bI. 232),
Hodge, Kuyper} Loc. de C. S. bI. 242, Le Roy, Voorz.

O. en N. T. bI. 300. Ten slotte zij nog vermeld, dat
V. d. Broek, Godgel. ' bijdr. 1830 Ir, bI. 557-6r ons
vers neemt van de verwoesting van Jeruzalem I).
Ex e ges e . Het zal noodig zijn, voor wij tot de
eigenlijke exegese overgaan den juisten tekst van I Kor.
IS : 5 I vast te stellen. Wanneer men de uitgevers
nagaat is het merkwaardig, dat de meesten zich, behoudens de uitlating van P.E:I, nouden aan den Textus
Receptus 2). Datzelfde vindt men bij de meeste commentatoren 3). Dat dit alzoo is kan geene verwondering
wekken, als men de handschriften inziet. Dan immers
blijkt het, dat, om van de minuskels en vertalingen niet
te spreken, B D bvi et e EK L P alle de lezing hebben van
den Textus Receptus . Dit is ook wel het geval met C* D*
en enkele minuskels en vertalingen, doch hier ontbreekt
p.b I). De verdere voorkomende varianten b.V. Y.OIP.I1S'I1ITÓP.SS'IX,
OÛ 7fdllTe, vinden zoo weinig steun, dat wij ze veilig buiten
bespreking kunnen laten. Staan de getuigen alzoo , dan
kan de keuze niet twijfelachtig zijn e n zullen ook wij
ons voor den Textus Receptus verklaren, met inbegrip
van pb, want wij zien geenen voldoenden grond om het
weg te laten 5). De T. R. verdient ook daarom de
voorkeur, omdat hij de moeilijkste lezing geeft. Het is
zeer wel in te zien, waarom men 1fdllTe, oû ;(,OIP.I1S'I1ITOP.SS'1X
ging veranderen en oû verschoof. Immers men meende,
I) Voor het verplaatsen der o ntkenning bij de verklaring zie
het overzicht van Heinrici en van Braune. Het scheen niet noodig,
dit, waar er vrijwel niets aan toe te voegen of in te veranderen
was, over te nemen.
2) Zie Scrivener-Nestle, Novum Testamenturn ed. quarta 1906.
s) Alford, Bachmann, Braune, Heinriei, Schmiedel en Schnedermann. De oudere kunnen hier moeilijk in aanmerking komen.
') Zie Tischendorf en Baljon in hun N. T. Graece.
i) Van de majuskels komt (J- ÉlI voor in ~ AC~D~ EFG K LP.
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dat de uitkomst dit woord logenstrafte. Waarom men
evenwel 7rqillTEt; l1.01~'1S-'1G'6fUS-1X. zou veranderen, door er ~u
in te voegen is niet te begrijpen 1).
Alsnu tot de eigenlijke exegese overgaande, dient het
volgende opgemerkt. De apostel heeft I Kor. I 5 tot
vs. 34 niets anders gedaan, dan op verschillende wijzen
aantoonen, dat er metterdaad eene opstandin g der
dooden is. Vs. 35 vlg. gaat hij handelen over de wijze,
waarop de dooden zullen opgewekt worden, over de
verhouding van het aardsche tot het hemelsche lichaam,
zegt tevens, dat er in de opstandin g een geestelijk,
hemelsch lichaam wordt ontvangen door de geloovigen.
Dit alles in antwoord op de vraag van vs. 35 . Tot nu
toe was er uitsluitend gesproken over wat er geschiedde
met de geloovigen, die sterven vóór de wederkomst
van Christus. Nu volgt vs. 50, dat G'dp~ KIX.I' IX.T~IX. het
koninkrijk Gods niet kunnen beërven en evenmin
~ CPS-opd. T~lI cicpS-lX.pG'!lX.lI. Daar vloeit uit voort, dat, stel
er leeft bij Christus' komst nog iemand, ook met
hem iets moet geschieden. Hij moet in eenig opzicht
eene verandering ondergaan, wil ook hij althans deel en
in de heerlijkheid, die de gestorvenen alsdan ontvangen.
Vs . 5 I gaat toelichten, wat nu hun, die nog niet ontslapen zijn bij Jezus' komst op de wolken, zal overkomen.
Eerst staat er : i~ou ~UG''I~pIOll u~ill ÀSrw. Daarom is het vol1) Hiermede is voldaan aan de eischen , gesteld door Dr. J.
W oltjer, Overlevering en Kritiek. We gaan dus niet mede met
de coniectuur gemaakt door Diestelmann, Jahr. f. D. Th. 1865 bI.
493-5 JO, in zijne overigens goed geschreven verhandeling. Zijn
bezwaar bI. 501, dat feitelijk de Textus Receptus zegt, dat van
de toen levenden iedereen de parousie zou beleven, is natuurlijk
geen bezwaar, voldoende om den tekst te wijzigen. V gl. verder
nog over de tekstverandering Bachmann, Briet, Esch. Il. bI. 222
vlg., V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. Il bI. 64 en 65.

gende eene verborgenheid , omdat wel vroeger was geopenbaard, dat er eene opstanding der dooden zijn zou, maar
niet, wat er met de nog levenden zou geschieden. Dit
is Paulus 'thans door den Heiligen Geest te kennen
gegeven en de apostel zal dit (J.UIJT~pIO;; prediken. ') Hieruit
blijkt reeds, dat 7l",xl/U, fÛl/ OÛ, moet opgevat als ou -;rdl/U" 2) Geheel
dezelfde beteekenis verkrijgt men ook, wanneer men Of
beide malen sterk den nadruk legt op -;rcbu, Of - hetgeen ons nog beter voorkomt - op de beide werkwoorden ;l,.o/P.'1~l1lJóP.Óot en &:A'Aot? y,IJóp.<~ot. :~) Nu komt de vraag
1) Men zal ons hier misschien tegenwerpen, dat Paulus zijne
zendbrieven aan de Thessalonicensen eerder schreef dan die aan
de Korinthiêrs, dat hij I Thess. 4 dezelfde zaak behandelt en
dat dus wel degelijk alreeds was geopenbaard, wat er geschieden
zou met hen, die bij de parousie nog leefden. Toch moet het bovenstaande gehandhaafd. I ) Was aan de Thess. niet geschreven, wat
er geschieden zou met het lt'chaam dergenen, die voor de parousie
niet zouden sterven. 2) In het algemeen is toch hetgeen zoodanigen
overkomen zal, eerst ter sprake gekomen in de latere periode der
apostolische prediking. 3) Misschien mag ook opgemerkt dat, zij
het al, dat de apostel over dit onderwerp geschreven had naar
Thessalonica, het toch te Korinthe nog eene verborgenheid zijn kon .
2) Hetzelfde betoogt Blass, bI. 262, "Auch I C 1561 ist kritisch
unsicher: -;reil/U, (f1-èl/) OÛ ;l,.o/f1-l1:7'1IJ0f1-e:7ot, mil/U. iJè tX'A'Aot?'l1IJöp.dot B
al, mit ganz ungenügenden Sinn (wenn man nicht mil/U, oû = OÛ
-;reil/TE, nehmen will, wie es allerdings Herm . S. VIII 62 steht:
7l"tXl/TE, oû f1-êUl/Ó'1IJOll/, "nicht alle")." Vollediger luidt Herm. Sim. VIII.
6. 2. tl/otTt OVl/ ;l,.up/e, CP'1f1-t, -;rtXl/U' OÛ f1-<TEl/Ó(JIJot;;. Godet acht, dat de
ontkenning hier op de Hebreewsche plaats staat.
3) Men behoeft dus slechts den nadruk niet op ou te leggen .
Trouwens de ontkenning krijgt immers slechts dan den nadruk,
als tweemaal hetzelfde woord of dezelfde zinswending voorkomt,
doch eenmaal met en eenmaal zonder ontkenning bv. Rom. 9: 25.
Stond oû voor -;rCbTE" dan zou er reden zijn om op oû te drukken.
De rede n, waarom het beter schijnt op de werkwoorden en niet
op -;reil/TE, den klemtoon te vestigen is, dat toch in de werkwoorden
de eigenlijke tegenstelling ligt opgesloten.
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wien geldt, dat 7rdllTEt; fû.lI ou xOIp..'1:3-Jwdp..e:3-ct? Dat moet slaan
op de kerk des Heeren in het alge meen. Op de kerk
des Heeren als strijdende kerk, zooals zij leeft op deze
aarde, op de geloovigen in hunne hoedanigheid als lid
dier kerk. Want voor die kerk des Heeren is deze
zendbrief bestemd. Dat is in het algemeen zoo met
eiken zendbrief, doch hier staat het er zelfs uitdrukkelijk
bij vgl. 1 Kor. 1 : 2 en 3 T!1 {xXÀl1lJit;t: TOU 0eou T!1 OÜIJ'1 ÊJI
J\OplllS"SU,

~')' l ctlJp..bolt; fll

X pIIJTr(!

Ë7rIXctÀoup..éllOIt; TO OJlOp..ct TOU xuplou
ctUTW;I TE x:û ~p..W;l.

'Il1lJou,
~p..C;lI

XÀ:.jTOI,

á.'flo lt;

'Il1IJOU XPIIJTOU,

IJUlI 7rim

TOlt;

ill 7rctllT! TÓ7rSU

Van de leden der kerk des Heeren geldt
het, dat zij niet allen zullen ontslapen , maar wel allen
veranderd worden. Doch mag Paulus, deze leden bedoelende , dan spreken in den eersten persoon meervoud?
Dat moet hij doen, eenerzijds omdat deze brief een
algemeen karakter draagt. maar ook, omdat de geheele
Schrift steeds predikt, da t de gemeente des Heeren elk
oogenblik gereed moet zij n om Christus uit den hemel
te ontvangen. Wie als lid der gemeente nog in leven
is, heeft dus zóó te spreken, alsof tijdens zijn leven
Christus nog weder kwam en toch aan den anderen
kant niet minder zich voor te bereiden op den dood,
wetende, dat, zal hij sterven en niet levend overblijven,
bij zijnen dood voor hem de beslissing valt vgl. I Kor.
IS : 3 I. I Kor. IS geeft juist de zaak van beide zijden.
Eerst wordt gezegd, wat geschied met hen, die sterven,
dan wat met degene n gebeurt, die niet sterven. Wie
nu nog niet gestorven is, heeft steeds aan God over te
laten, wat hem overkomen zal en zich voor te bereiden
op de komst van Christus, hetzij hij die bij zijn leven
of bij zijnen dood zal ervaren, en dan te spreken als
nog levende. Zegt men nu , dat onze meening dus
feitelijk deze is, dat Paulus hier van zich en zijne tijdgenooten verklaart, dat zij C hristus' wederkomst nog
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konden beleven, dan is dat slechts gedeeltelijk waar.
Want Paulus spreekt niet over afzonderlijke personen,
maar over de kerk op deze aarde en wat haar niet
overkom en kan, maar overkomt. En evenmin laten wij
Paulus hier door ~)lctX.O Î)lW(j'lq spreken. I) Want hij brengt
hier niets op zichzelf over, dat eigenlijk niet hem, maar
anderen b.v. de geloovigen, die leven zullen bij Christus'
komst, betreft. Hij zegt hier iets, wat de kerk des
Heeren overkomt en dus hem aangaat, ook al heeft hij er
persoonlijk ge.en deel aan. 2) Den zendbrief aan de
Korinthiërs hebben wij niet uit Paulus' handen ontvangen, onze namen worden er niet in genoemd, onze
toestanden niet besproken . Toch is hij niet minder voor
ons dan voor hen, omdat hij is voor de kerk des Heeren.
De apostel heeft in vs. 5 I vlg. niet anders wiJlen doen,
dan deze geloofskwestie op lossen. De gestorvenen ontvangen bij Christus' komst een heerlijk lichaam. Doch
zij, die dan nog leven, komen in geenen deele achter
aan, want zij zullen diezelfde heerlijkheid beërven. Het
is hier dus juist het tegenovergestelde van I Thess. 4.
Twee bezwaren zouden tegen 'deze ve rklaring kunnen

J) Het is dus ook niet noodig de voorbeelden te bespreken,
wel eens voor ~)lOx.oÎ)lw(j'lq aangehaald, b.v. Joh. 6: 32, 7 : 19 eli 22,
1 Kor. 6: 14, 2 Kor. 4: Lt, 1 Petr. 4: 4. Zie V. Oosterzee,
Jaarb. Wet. Theol. Il, bI. 55 noot, Schott bij Hoelemann, bl. 265
noot. Het is zeer de vraag, of op het Gereformeerd standpunt ooit
geoorloofd is in de SchIjft van ~)lctx.oÎ)lw(j'lq te spreken Zie ook bi. 62.
2) Daardoor vervalt dus ook het bezwaar, dat Paulus hier van
zichzelf zou zeggen, dat hij de parousie nog beleven zou en in
dezeQ zelfden zendbrief 6: 14, dat hij dacht voor dien tijd te sterven.
Over de afzonderlijke personen wordt niet gesproken, hier niet en
6 : 14 niet. Als Paulus wil schrijven, hetgeen hem persoonlijk
aangaat, schrijft hij geheel anders, b. v. Fil. I: 2 I vlg., 2 Tim.
4: 6 vlg. Zie ook Jalaguier, Introd. Dogm. bl. 529.
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worden ingebracht, dat er staat 7ïdJlw; oû ;('olfL»S»ITOfLE::1/%
en dat de verklaring deed, als stond er oû 7ïI!lJlTEq ;('olP.»::1»ITOfL E::1/%.
Toch is dit bezwaar niet gegrond. Want wel is waar
hebben wij eerst uit het verband trachten aan te toonen,
dat 7ïdJluq oû hier moeilijk anders kan worden opgevat
dan als oû 7ïiJlTEq, maar terstond daarop hebben wij toch
verklaard als wij allen zullen wel niet ontslapen, maar
allen veranderd worden of meer omschreven: Weliswaar
zullen wij allen niet ontslapen, maar wel allen veranderd
worden. 1) Wat de beteekenis betreft, is dit geheel hetzelfde, als wanneer men ou 7ïciJlTEq leest. Een ernstiger
bezwaar is echter het volgende. Als men onze opvatting
deelt en dus 7ïdJluq van vs. 5 I laat slaan op alle geloovigen dan is &'ÀÀa? »lTdfLE::1a vs. 5 I bedoeld van de
verandering die er geschied met gestorvenen en met
levenden bij de komst van Christus. Daarentegen is
&.ÀÀ/%? »lTop.ó /%
in vs. 52 blij kens het verband genomen
in tegenstelling met érSp.S-~CTOJlTal dus alleen van de verandering, die er met de levenden geschied 2). Buitendien
slaat ~fLsiq in vs. 52 dan toch zeer bepaald op hen, die
nog leven bij Christus' komst en is het dus in allen
gevalle minder ruim dan het onderwerp van ;('olfL»S »ITOfLsS /%
vs. 5 I. Om nu met het laatste te beginnen schijnt ons
dit bezwaar niet onoverkomelijk. Het verband sluit hier
alle onduidelijkheid buiten. vVel is er vs. 52 eenige grond
meer om bij i?p.Eiq van &'JI/%;(.oIJlWlTlq te spreken, omdat Paulus
hier niet spreekt namens heel de kerk op aarde, maar
bepaald namens dat deel, dat dan nog leven zal. Toch
is dit niet vreemd. Het oog van den apostel was gericht naar het einde, hij hoorde als met zijn oor de
Dit is ook ongeveer de vertaling van Heinrici.
Minder uitgewerkt wordt dit bezwaar gemaakt b.v. door
Slotemaker de Bruine, Esch. Voorst. bI. 83 .
1)

2)
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laatste bazuin. Waar hij dan In den geest als op dat
oogenblik leeft, kan het moeilijk anders, of evenzeer
als hij straks, handelende over de kerk in het algemeen
wij gebruikte, bezigt hij weder ~f1-ûr;, maar om hen aan
te duiden, bij wie zijne gedachten thans vertoeven. Ook
het gebruik van áÀÀotY'1~df1-l!.;;-ot in verschillende beteekenis
is niet zoo bezwaarlijk, dat wij er onze verklaring om
zouden moeten prijsgeven. De Schrift is geen handboek
voor dogmatiek. Men mag niet verwachten, dat elk woord
slechts in ééne bepaalde beteekenis, wel afgegrensd en
omschreven is gebruikt. Als men bovendien bedenkt,
dat geene menschelijke taal ooit ten volle al de machtswerkingen Gods kan aanduiden, daarenboven niet uit
het oog verliest, dat de apostelen voor hunne denkbeelden, woorden moesten kiezen uit eene taal, nog maar
zelden gebruikt, om Gods heilsgeheimen te prediken,
dat de woorden hier dus zeker niet voor 't grijpen lagen,
kan het moeilijk verwondering wekken, dat Paulus
áÀÀotY'1~df1-aot eerst bezigt, voor wat allen overkomt, dan
voor wat alleen met de nog levenden geschiedt. Buitendien het verschil is zoo gering! Het woord is eenvoudig
eerst in ruimere, daarna in engere beteekenis gebezigd.
Er worden niet twee geheel verschillende, maar twee
nauw verwante handelingen mee aangeduid. 1)
I) Het scheen overbodig op te merken, dat wij deze interpunctie
aannemen: 7fi llur; f1-f.1I oû ;{'0 1f1-'15'1~6f1-I!.;;-ot, 7fillur; fJf. XTÀ. ZOO doet het
de T. R. Wanneer men echter eene punt plaatst achter ;{'01f1-'1;;-'1~6f1-aot,
is nog eene andere verklaring mogelijk. Dan wordt 7fi llU r; f1-ÈlI OÛ
xO If1-'13''1 ~dl'''I!.3'ot eene soort tegenwerping. De redeneering dan is aldus.
Paulus had aangetoond, dat en hoe de gestorvenen een verheerlijkt
lichaam zouden ontvangen. Hij zet dan voorop vers 50, en laat
volgen IfJou f1-U~T~ p IOll Uf1- /lI ÀÉyw , want gij zult, 0 Korinthiërs, ongetwijfeld de opmerking maken, allen (dit woord krijgt dan den
nadruk) zullen wij immers niet sterven. Het f1-u~T~pm is, wat er
10

b.
Kupiou,

I Thess. 4 : IS en 17. 15.
ÖTl

~p.EÎ"

oi

ÇWJlTE"

oû p.~ CP:J-tX.(JWP.EJI TOU" Y..olp.lj:J-éJlTct". ÀEI7rÓP.EJlOI,

étp.ct (JUJI ctÛTOI"

TOUTO ')"rXp up.IJl Àé')"OP.EJI ÈJI Àó')"'fJ

oi 7rEpIÀEI7rÓP.EJlOI Ei" T~JI 7rlx.pou(JictJl TOU Kupiou

17. "E7rEITct

rXp7rct')"lj(JÓP.E:J-1X

~p.eï" oi ÇWJlTct", oi 7rEpl-

ÈJI vecpéÀct l"

ei" i 7rliJlTl1(JIJI TOU

Kupiou Ei" iépct, Y..cti OÜTW 7rtX.JlTOTE (JUJI Kupi'fJ È(JÓP.E';:;ct.

o ver z i c h t

der ver k 1a rin gen. Menigmaal vindt
men de gedachte uitgesproken, dat Paulus hier de wederkomst van Christus zeer aanstaande rekende of althans,
dat hij meende haar met de Thessalonicensen nog te
zullen beleven. Zoo: v. d. B. Verzam. v. Bijdr. 1826.
no . 60. bI. 58, Bornemann, Briet, Godgel. Bijdr. 1842.
bI. 382, Esch. 1I, bI. 2 12, Bruston, Revue Théol. et Philos.
XXIII, bI. 373 (in gewijzigden zin), Georgii, Theol. Jahrb.
1845, bI. 4, Dobschütz, Probleme, bI. roo, Kabisch, Esch.
bI. 229, Lücke op 1 Joh. 2: 18, Hase, Dogm. bI. 508,
Kuyper, Loc. de C.S. bI. 2 I (mits niet chronologisch
opgevat), V. Oosterzee, Jaarb. Wet. Theol. lI, bl. 53,
Holtzmann, Bibl. Theol. I. bI. 364, Reuss, Théol. Chrét.
lI, bI. 224) Schmiedel op I Kor. 15: 5 I, Teichmann,
Auferst. u. Ger. bI. 13 vlg. Usteri, Paulin. Lehrbegr.
bI. 355, Weiss, Petrin. Lehrbegr. bI. 80 vlg., Weizsäcker,
Apost. Zeit. bI. ro 1, De \\1' ette, misschien ook: Bovon,
Théol. N. T. II, bI. 3 14. Minder beslist zeggen anderen,
dat Paulus dacht met het meerendeeL der Thessalonicensen
den dag des Heeren te zullen beleven: Alford, Bornemann, Holtzmann, Bib!. Theoi. I, bI. 364 (mit der grossen
Mehrzal) en lI, bI. 187 (mit verschwindenden Ausnahmen),
met de nog levenden geschieden zal. TItX.JlTEr;-Y..olp.l1:J-l1(Jóp.e:J-ct wordt
een door Paulus weergegeven mogelijk bezwaar der Korinthiërs,
dat hij terstond wil afsnijden en weerleggen evenals hij vs. 35
deed. Deze verklaring is eenigszins gekunsteld, heeft tegen zich
nug niet zoozeer, dat zij verandering der interpunctie onderstelt
als vooral ook, dat p.É.JI beslist vervallen moet. Bovendien wordt
de gewone interpunctie door de algemeene opvatting gesteund.
Om deze redenen durfde ik deze uitlegging niet in den tekst te geven.
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Pfleiderer, Paulinismus, bI. 259 vlg., Schmiedel, Weiss,
Bibl. Theol. bI. 227, Zöckler. 1) Weer anderen spreken
van Paulus' hoop om den dag van Christus te beleven:
Diestelmann, Jahrb. f. D. Th. 1865. bI. 498 en !~99,
Auberlen-Riggenbach, Van Kooten, Bijdr. beoef. en Gesch.
Godgel. Wet. X, bI. 63 en 67. Natuurlijk moet men er
op dit standpunt wel toe komen, om Paulus voortdurend
van meening te doen veranderen, daar hij op andere
plaatsen volgens dez elfde uitleggers zegt, dat hij sterven
zal.~) Merkwaardig zijn de volgende verklaringen. Oec.
Natuurlijk is dit niets dan eene inkonsekwentie en een, zij
het al zonder dat men het wil of weet, toch weer rekenen met
den feitelijken uitslag. Want de tekst geeft geene aanleiding om
te spreken van eene groote meerderheid. Wil men eenmaal dien
kant uit, dan moet men onder ~p..efr; verstaan Paulus en al de
Thessalonicensen. vgl. Hoelemann, Neue Bibeist. bI. 267, idem bij
Weiss. Theol. Literaturbl. 185 8, no 45 en Auberlen-Riggenbach.
Zegt men nu, dat men bij de exegese toch zijn verstand gebruiken
moet en dat het immers van zelf spreekt, dat de apostel het zoo
absoluut niet bedoeld kan hebben, dan merk ik op, dat men zijn
verstand liever nog iets beter gebruiken moet en omzien naar eene
verklaring, die noch den tekst geweld aandoet, noch strijdt met
de uitkomst. Deze zelfde opmerkingen gelden tegen het volgende
gevoelen. Zie bI. 9 en 137.
~)
Ongetwijfeld is dit standpunt in lijnrechten strijd met elk
inspiratiebegrip. Op zich zelf is het zeer wel mogelijk, dat Paulus
persoonlijk op verschillende punten tot helderder inzicht is gekomen.
De Schrift leert ons zelfs duidelijk, dat dit zoo is. Immers eerst is
hij een farizeeër, later een Christen. En waarom zou er niet bij
Paulus evenals bij de andere Apostelen, evenals bij ieder Christen,
toename zijn op te merken. Maar onmogelijk is het, dat Paulus
gedreven door den Geest dingen schrijft, die beslist onjuist zijn
of strijden, met wat hij elders zegt. Doch ook afgezien van alle
inspiratie is het onmogelijk bij Paulus op dit stuk van verandering
of voortgang te spreken. Men -kan niet zeggen, dat hij eerst dacht
de parousie nog te zullen beleven, maar later met den dood voor
oogen meende voor de parousie te zullen sterven. Nösgen, Gesch.
1)

en Meth. (bij Alford en Bornemann) verstaan onder ~W)lTEq
de zielen, onder y.olfJ-'1:3"{vreq de lichamen. Orig. c. Cels.
IV. 17 (bij Wohlenberg) laat hier de geestelijk dooden
tegenover de geestelijk levenden staan . Weizei, Stud.
Ev. Geistl. Würt. IX, 2, bI. ISO zegt, dat Paulus zich
plaatst op het standpunt der Thessalonicensen. Dan moet
nog vermeld de opmerking van Hoelemann, Neue Bibeist.
N. T. Off. IJ. bI. 378 heeft dit overtuigend bewezen. Als men de
brieven in historische volgorde nagaat, zegt hij, dan zou Paulus
I Thess. eene aanstaande parousie verwachten, 2 Thess. juist de
parousie ver weg stellen. (2: I vlg.) I Kor IS: SI haar dicht bij,
2 Kor 4: 14 baar ver af en Rom. 13: I I weer dicht bij achten.
Fil I : 23 denkt hij weer te zullen sterven. Ja in één brief stelt hij
haar nu eens dicht bij I Kor IS: 5 I. dan weer ver af I Kor.
6: 14, zie Jalaguier, Introd. Dogm, bI. 529. Overweegt men dit
alles, dan is het wel te verwonderen, hoe nog zoovelen van verandering op dit stuk bij Paulus spreken kunnen. b. v. Alford,
UI, Prol. bI. 49, Bosveld bij DOllker Curtius, Bijdr. tot de beoef. en
Gesch. der Godgel. Wet. IX, bI. 331, Briet, Esch. U. bI. 226,
Godgel. Bijdr. 1842. bI. 511 en 512, Diestelmann, Jahrb. f.D.Th.
1865. bI. 500, Dobschütz, Probierne, bI. 100, Holtzmann. N. T.
Theo!. Il. bI. 280 en 28 I, V. Oosterzee, Jaarb. v. W. Theol. Il,
bI. 72, 73 en 89, Schlottmann, Komp. B. Theol. bI. IB3 (bij Van
Leeuwen, Par. Verw. bI. 87), Usteri, Paulin. Lehrbegr. bI. 255.
Weer anders Heinrici op I Kor. IS: SI, die Paulus van meening
laat veranderen naar gelang van den toestand, waarin hij verkeert.
Tegen hem geldt dus niet het bezwaar van Nösger'l., wel het bezwaar spruitend uit het geloof in de inspiratie. Welke gevolg·
trekkingen de modernen uit deze gewaande verandering van
meening maken. ziet men bij Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 86.
In het algemeen heeft Van Leeuwen gelijk, als hij zegt bI. 8 I :
"Het is niets anders dan vooroordeei, te meenen, dat men den
"een en Paulus tegen den anderen kan uitspelen, en dezen apostel
"die het ook door hem verkondigde Evangelie niet van een mensch
"ontvangen of geleer~ heeft, maar door openbaring van Jezus
"Christus (Gal. I : 12). met zichzelf in tegenspraak zou kunnen
"brengen."
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bI. 265 noot. Hij zegt, Paulus' bedoeling is om te troosten
en dan kan ~{J-ert; niet alleen slaan op de drie van I Thess. I : I
(Origenes) of op den apostel alleen (Calvijn en Hunnius). 1)
Zeer gewoon is het gevoelen, dat Paulus hier door
&.J/ctY.,o iJ/waït;
spreken zou en dat hij alzoo op zich en zijne
medechristenen toepast, wat feitelijk geldt van hen, die
den dag van Christus zullen beleven. Deze meening
wordt voorgestaan door: Bengel, Da Costa, Paulus I,
bI. 238, Hofmann, Bibl. Theol. bI. 127, Jalaguier, Introd.
Dogm. bI. 529, Nösgen, Gesch. N. T . Oft. Il. bI. 378,
Le Roy, Beschouw. Voorz. bI. 3°0. Zie verder de noot
bij Hoelemann , Neue BibeIst. bI. 265 en voor de patres
de noot' bij Wohlenberg 2) . In verband met deze laatste
meening wordt soms opgemerkt, dat participia eene
voorwaardelijke of beperke nde beteekenis kunnen hebben.
Men vertaalt dus, wij) indie n wij nog leven of voor
zoover wij nog leven en overgelaten worden . Zoo Be ngel, Wohlenberg (ten deele), Ebrard, Adv. erron . bI. 46,
Gomarus, Opera, Ir. bI. 260, WeizeI, Stud. Ev. Geistl. IX.
1) Hoelemann doet hier Calvijn wel eenigszins onrecht aan.
Calvijn immers schrijft: "Quod autem in prima persona se quasi
"unum facit ex eorum numero, qui usque ad diem extremum victuri
"sunt: eo vult Thessalonicenses in exspectationem erigere, adeoque
"pios omnes ten ere suspensos, ne sibi tempus aliquod promittant.
"Nam ut demus ipsum ex peculiari revelatione scivisse venturum
"aliquanto serius Christum : hanc tarnen Ecclesiae communem doc"trinam tradi oportuit, ut fjdeles omnibus horis parati essent."
2) Over &.J/ctY.,oiJ/w lJ/ t;
is het noodige gezegd bij 1 K or. 15: 51,
op bI 143. Alleen zij hier nog bijgevoegd, dat ook tot nadere
verklaring van I Thess. 4 : 15 en 17 vele voorbeelden van &.J/ctY.,o i1lWITIt; worden bijgebracht. Behalve de boven reeds genoemde
schrijvers zie men nog; Briet, Godgel. Bij dr. 18-+ 2, bI. 383, Bosveld, Thessal. bI. 125, Le Roy, Beschouw. Voorz. bI. 300. Nog
worden aangehaald ten bewijze: Rom. 3 : 5 en 7, Rom. 7, 1 Kor.
11 : 30-32, Ef. 1: 3-7.

15 0
bI. 15 I, Godet Op I Kor. I 5 : 52, vgl. verder de aanhalingen bij Hoelemann, Neue BibeIst. bI. 268, .Alford,
Bornemann en Zöckler I). Zanchius zegt met beroep op
een scholion, dat Paulus dit niet van zichzelf zegt, maar
als voorbeeld, zooals toen en nu zijn er ook bij de
komst van Christus levenden en dooden. Als voorbeeld
rekent hij zich tot de eerste groep. Soms denkt men,
dat Paulus hier heeft wiJlen spreken van de roeping der
Christenen om steeds 's Heeren komst te verwachten:
Calvijn, Olshausen en Godet op I Kor. IS : 52. Theophylactus denkt, dat Paulus van de geloovigen in het
algemeen spreekt, omdat hij er aan toevoegt, die nog
overig zijn.
Ex e ges e. Bij de Thessalonicensen was ongerustheid ontstaan omtrent het lot der ontslapenen. De apostel
neemt die onrust weg door te zeggen, dat zoo zeker
wij in den dood, maar niet minder in de opstanding
van Christus gelooven, even zeker God de ontslapenen
door Jezus met Hem voeren zal d. w. z. verheerlijken
zal. Dan volgt vs . 15, waarin de apostel verklaart, dat
I) Men zie als voorbeelden van participia met voorwaardelijke
of beperkende beteekenis: Luk. 9: 25, Mark. 3: 22, Luk. 6: 48,
Luk. 7: 32, Hand. 4: 3. Doch wanneer men zich de zaak recht
indenkt, geeft het niets, of men al aanneemt, dat de participia
hier voorwaardelijke of beperkende beteekenis hebben. Vertaalt
men "wij, voorzoover wij nog leven", dan blijft de moeilijkheid.
Immers, al behoeven dan niet al de toenmalige Christenen de
parousie te beleven, de onderstelling blijft, dat dit althans sommigen
te beurt zal vallen. Vertaalt men "wij , indien wij nog leven", dan
mist deze plaats alle kracht. Immers, als de onderstelling niet
uitkomt en wij niet meer leven, ligt er ook geen troost meer in
des apostels woorden. En ook, zegt hij" wij, indien wij nog leven,"
en ziet dat op de destijds levende Thessalonicensen, dan is daar
nog volstrekt niet mee gezegd, dat hetzelfde ook zal te beurt
vallen aan anderen, als zij de parousie beleven.

~fJ.Eïr; oi ~WllTEr; oi 7rEpIÀwrÓp..ElIol eir; r~lI 7rap,uITlrtli

niets zullen voor
hebben bij he_n, die ontslapen zijn. Ook hier spreekt
Paulus lettende op de eenheid van de kerk des Heeren.
Zijn brief is van algemeene beteekenis en niet alleen
bestemd voor de gemeente te Thessalonika. Ten allen
tijde is er op aarde eene strijdende kerk des Heeren,
die steeds heeft uit te zien naar den dag van Christus.
Voortdurend wijst de Schrift er op, dat het plicht
is immer dien dag te verwachten. Daarom geldt het
altijd van de geloovigen, dat zij zijn ~WlITEr; en 7rEpIÀEI7I"Op..ElIOI
.sir; T~lI 7rc>:poUlJ"ilt.lI. Men lette er op, dat er participia praesentia
zijn gebezigd. Er staat volstrekt niet, dat iemand Christus'
wederkomst nog beleven zal, maar er staat, dat wij
leven en worden overgelaten tot die 7rrtpoUlJ"irt. Welnu, waar
niemand weet, wanneer Jezus komt op de wolken, daar
kan men steeds van de Christenen zeggen, dat zij leven
en worden overgelaten. Evengoed mag men natuurlijk
het omgekeerde zeggen en den Christen vermanen
zich voor te bereiden op zijnen dood. Daar zegt men
volstrekt nog niet mee, dat zoo iemand zeker sterven
zal, en niet den oordeelsdag beleven. Nu had Paulus
eerst iets geleerd omtrent de gestorvenen. Wilde hij
daartegenover iets zeggen van hen, die bij Christus'
komst nog leven zouden en tegelijkertijd uitdrukken de
eenheid, die er bestaat tusschen de leden van het
lichaam van Christus, dan kon hij natuurlijk niet ook de
thans nog levenden wijzen op hunnen mogelijken dood J),
1) Dat er voortdurend van de levenden tot de ontslapenden
overgaan, gelijk Weiss, Bibl. Theol. bI. 227 noot opmerkt, is
volkomen waar. Toch kan dit hier niet van invloed zijn. Beide
klassen moeten in zoo verre scherp gescheiden, als met beide niet
hetzelfde geschiedt. Daarom gaat men evenwel weer te ver, wan·
neer men met V. Oosterzee, J aarb. Wet Theol. lI, bI. 56 zegt,
dat als Paulus niet tot de eene klasse behoort, hij dan tot de

maar moest hij wel zeggen ~p.e1S oi ?WlITES oi 7f"sp IÀw r 6p.SlIo l sic;
T~lI 7f"ctpoUlJ"lctll ToD x.uplou. 1) -De apostel zegt daar dus volstrekt
niet mede, dat hij en de toen levenden dien dag nog
zouden beleven, doch hij duidt er mede aan wat toen
en nu nog het kenmerk is en de verwachting moet zijn
van hen, die nog leven. 9) Het is dus geheel hetzelfde
als I Kor. IS : 5 I . Ten overvloede blijkt uit Thess.5 : I
vlg. wel zeer duidelijk, dat de apostel nooit bedoeld
kan hebben hier 's Heeren wederkomst zeer dichtbij
te stellen. Zoo kort na elkaar kon hij niet twee zoo
zeer verschillende uitspraken over hetzelfde onderwerp
geven.

andere behoort. Want het gaat hier er niet om, wat er met Paulus
geschieden zal, maar wat op elk oogenblik van de Kerk des
Heeren kan gezegd worden. Zöckler : "Dieses Herrnwort .. . ..
"sag te ihm nur im allgemeinen, wie die Verstorbenen zu den Ober"lebenden sich verliaiten würden, nicht wer zu jeder der beiden
Klassen gehöre; also nicht: du, Paulus, wirst darunter sein."
1) De apostel kon niet schrijven, wij zullen allen sterven, want
dan was de onrust niet weggenomen, integendeel, dan had niet
slechts het lot der gestorvenen, maar ook hun eigen lot hun vrees
ingeboezemd. Ook was het niet voldoende, wanneer Paulus alleen
schreef, de gestorvene n zullen ook de gelukzaligheid beërven.
Immers het was i'l) de gemeente bekend, dat Christus komen zou
( I TheYS. I: 10). Natuurlijk leefden er dan ook nog Christenen En
dan bleef nog altijd de vraag, hebben die laatste Christenen, hetzij
zij nu reeds leven, hetzij zij nog geboren moeten worden, dan
niet iets voor,
2) Na deze exegese beoordeele men de uitlating van Weiss,
Bib!. Theo!. bI. 227 noot: "Die Versuche, diesen klaren Sachver
halt (n.l. dat Paulus hier hoopt de parousie te zullen beleven),
"exegetisch wegzuschaffen (vg!. Hölemann, Neue Bibelstudien,
"Leipzig 1 858. ó6 und dagegen Theolog. Literaturblatt 1858, Nr. 45 ),
"stützen sich immer wieder darauf, dass Paulus nicht voraussetzen
"könne, es werde keiner mehr vor der Parusie sterben."
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Petr. 3: 3 vlg.
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o ver z i c h t

der ver k I a rin gen. Soms wordt zelfs
hier gedacht, dat het de bedoeling was om de komst
van Christus nabij voor te stellen, b.v.: Beyschlag, N. T.
Theol. Il. bI. 506, Füller, Komm. bI. 8 5, Hase, Dogmat.
bI. 508, Kühl, Komm. bI. 358. Ook wordt wel gezegd,
dat deze brief werd geschreven in later tijd, om, toen
bleek, dat Christus niet spoedig kwam, het vroeger
geschrevene toch goed te praten. Zoo : Van Gilse,
Gids 1857, 11. bl. IS, Holtzmann, Einl. N. T. bI. 324 en
feitelijk vele anderen b.v .: Hase, Dogmat. bI. 509. De
gewone meening is evenwel, dat Gods tijdrekening anders
is dan de onze, dat de dag des Heeren zeker komen
zal en dat hij alleen door Gods lankmoedigheid nog
vertoeft. Zoo: Kuyper, Loc . de C. S. bI. 124, Van
Leeuwen, Par. Verw. bI. 63-69 en verde r met kle ine
wijzigingen: Bengel, Briet, Esch. H. bI. 190 vlg., Burger,
Calvijn, Ebrard, Adv. erron. bI. 39, Holtzman, N. T.
Theo!. Il. hl. 323 en 324, ]alaguier, Introd. Dogm. bI. 530,
Kühl, Le Roy, Beschouw. Voorz. bI. 329, Schott, Serrnon.
bI. 91, De Wette.
E x e ges e. Deze plaats is voor ons onderwerp van
zeer veel gewicht. Immers hier wordt juist de zaak
besproken, die ons bezighoudt. Er zullen spotters komen,
die zeggen rIoü Èrr-Ti ll ~ É7rlXrÎ' EÎ\!1X TqC; 7rlXpourr-ilXc; lXûroü. Als men er
op let, dat de apostel vs. IS en 16 verwijst naar de
brieven van Paulus en er aan toevoegt IJ. oi &p.IXSEfc; XIXt'
MT~P /XTO/ rr-TPE(3Î\OU(JIlI, is het niet onwaarschijnlijk, dat Petrus
vs . 3 en 4 doelt op hetzelfde verschijnsel, dat ook nu
allerwege is op te merken, dat er toen ook menschen
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zouden zijn of misschi en r eeds waren, 1) die plaatsen
als Rom. 13: II, I Kor. 15:51, 1 Thess. 4:15 en 17
verklaarden, van eene aanstaande wederkomst van
Christus. Van zelf zou dan de uitkomst niet overeenkomen met Paulus' woorden en vonden zij daarin oorzaak
tot spotten. Nu dient terstond opgemerkt, dat dit verschijnsel, het spotten met de woorden des Heeren,
omdat Hij sprak van spoedige vervulling en men die
niet aanschouwt, niet slechts toen en nu voortspruit
uit verkeerd verstaan der Schriften, maar zeer algemeen
is. Ook onder het Oude Testament kwam het meermalen
voor. Men zie slechts: Jes. 5 : 19, Jerem. 17 : IS, Ezech .
12 : 22. Petrus bespreekt hier opzettelijk dit punt, toont
aan, dat de grond voor spotternij niet wezenlijk bestaat
en ook waarin de oplossing van het schijnbare bezwaar
gelegen is. Eerst wijst hij op de geschiedenis van Noach.
Daarmee toont hij tweeërlei aan. In de eerste plaats,
dat het onjuist is te beweren, dat van de schepping
I) Kühl, Komment. bl. 359 vestigt er den nadruk op, als hij
den tijn van .2 Petr. zal bepalen, dat Petrus het optreden der
spotters eerst in de toekomst verwacht. Het is evenwel zeer de
vraag, of dit waar is. Weliswaar staat er ÖTI é"AeurrollTIXI br'èrrxáTou
TWlI ~f1.epwlI Sf1.7l"IXIXTIXI. Maar men b 3denke, I) dat naar I Joh 2: 18
het nu reeds de laatste ure is, 2) dat Petrus vers I en 2 geeft
eene opwekking om zich het woord der profeten te herinneren.
Daarop volgt dan vers 3 TOVTO 7l"pWTOll 'YllIwrrxollTêq X.T."A. Nu maakt
het immers veel meer den indruk, dat wat op 'YllIwrrxollTêq volgt is
de weergave van het woord der profeten. In hunne dagen hebben
l.ij in het futurum gesproken . Die profetie haalt Petrus in het
futurum aan. Hij haalt haar aan en vermaant er aan te denken,
toch zeker om geene andere reden, dan omdat zij thans van pas
was, omdat zij thans in vervulling ging. Het lijkt mij daarom
waarschijnlijker, dat de spotters reeds leefden in den tijd, waarin
Petrus schreef. Anders had hij geene reden gehad om te schrijven,
gelijk hij deed.
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aan, alle dingen onveranderd zijn gebleven. En in de
tweede plaats zeker ook, al staat het er niet met zoo
vele woorden bij, dat zij in hun spotten gelijk zijn aan
de spotters uit de dagen van Noach en dat even zeker
als toen de zondvloed gekomen is, ook nu de hemelen
en de aarde bewaard worden tot den dag des gerichts
en der verderving der goddelooze menschen. Hiermede
was dus het woord Gods gehandhaafd, dat, al bleef de
dag des Heeren ook lang uit en al werd er mee gespot,
hij toch zeker komen zou. Ook onder het Oude Testament
was alzoo den spotters de mond gesnoerd. Tegenover hen
hebben de profeten volgehouden, dat de dag des Heeren
zeker, maar niet minder, gelijk voorzegd was, spoedig
komen zou: Jes. 5: 26, Ezech. 12: 23. Hier gaat de
apostel nog verder. Hij handhaaft niet alleen de waarheid
van het woord des Heeren, maar hij wijst ook aan, hoe
de schijnbare tegenspraak kan opgelost. Men moet de
zaak van twee zijden bezien . Voor den Heere zijn naar
Ps. go: 4 duizend jaren als één dag. Hij heeft eene
geheel andere tijdrekening dan wij, Hij is verheven boven
allen tijd. Zegt Hij spoedig, dan behoeft dat voor ons
nog niet weldra te zijn. Daartegenover staat de menschelijke zijde. Van dien kant bezien moet men oog
hebben voor de lankmoedigheid des Heeren tegenover
ons. Juist daarom kan de tijd ons lang schijnen, doch
dan is dat zeker niet in ons nadeel, maar juist in ons
voordeel, God wil niet, dat er eenigen verloren gaan,
maar dat zij allen wijken tot bekeering. Dan volgt vs. IQ
nog eens met nadruk, dat ondanks dit alles toch zeker
de dag des Heeren komen zal en wel als een dief in
den nacht. Hemel en aarde zullen alsdan vergaan, daarom
is waakzaamheid steeds der Christenen plicht. Eindelijk
volgt vs. 14 de schoone slotvermaning : JdJ árcarl1Tol TiX,ÜTrt.
7I'pOIJ'JoKwlIur;, IJ'//'ouJálJ'rt.Te M7rIÀOI

K"'/'

áf4wf4'1TOI rt.tJTip Eupe5-Qllrt.1 ÈlI Eip ~lI~,

T~JI

~fLwJl

~rêrIJ3-ê.

V ooral het
laatste is schoon, en duidt aan, dat de Christen allerminst met het uitblij ven van Christus' komst heeft te
spotten, . maar er veeleer IJw T l1p l et in moet zien . Petrus
heeft treffend aangetoond, hoe Gods waarachtigheid,
waardoor Hij de belofte van een spoedig oordeel vervult en Gods barmhartigheid, die nochtans geduld oefent,
kunnen samen gaan. Van belang is verder nog te letten
op het 3-éÀOJlT ctÇ vs. 5. Zij willen niet zien. Wie dus als
Christen opgevoed, toch twijfelt aan C hristus' spoedige
wederkomst, is ziende blind.
A p pen d i x . Moeilijk is ook de uitdrukkin g 2 Petr.
3 : 12 IJ7ïS1JJOJlT et; T~JI 7fetpouIJietJl . Men vertaalt: "beschJeunigend,"
Von Soden, De Wette, "beeilend " , Burger, "accelerantes,"
Bengel, " ex spectantes properando adv entum diei Dei",
Calvijn. Zie verder de opmerkingen bij Kühl en De Wette
met name over het ter vertaling ve elal ingevoegde
ei :;. Dit
is de eenige plaats waar IJ7feuJw in het Nieuwe
Testament -· transitief voorkomt . In het profane Grieksch
komt IJ7fêUJW wel meer transitief voor, doch op geheel
andere wijze, gelijk Alford aantoont . De beste vertaling
zal wel zijn " verhaastende" . De opm erking, dat dit toch
niet in hunne macht stond, we erlegt Alford zeer juist:
"but it is not uncommon in Scripture to attribute to
" us those divine acts , or abstinences from acting, which
"are really and in their depth, God's own' " Hij vergelijkt nog Matth. 13 : 58 en Mark. 6 : 5 en 6 .
xeti

§ 5.

TOU:;

fL etXpo3-ufLietJl IJWTl1 pietJl

Schriftplaatsen uit profetisch oo g punt
te ver k I are n.
Matth. 23: 36 vlg.
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äll Û7r'1Te , Eui\oY~ fLEl/OS Ó 'epXOfJ.El/OS h ólIófLaTI Kupl ou.

Ó ofKos

Overzicht der verklaringen. Vs. 36. Onder
'rEl/Ei zijn te verstaan Christus ' tijdgenooten: Baljon, Bonnet,
Grotius, Hofmann, N. T. Theol. bI. 114, Keil, Weiss,
Weiss, Stud. u. Krit. 1869. bI. 8. Dat Christus hier handelt
over Zijne komst ten oordeel over Israë l meenen A Marck,
E x spect. Glor. Fut. bI. 4 8 e n Are tius (?) . vs. 37 . Doorg aans
wordt onder j e ruzal e m ve rstaan de eigenlijke stad, de
hoofdstad van Palaestin a . Zoo : Are tius , Bengel, Bleek,
S y nopt. Erkl., Baljon , Cal vijn, Grotius , Keil, Origenes,
Scha nz , S chott , Sermones, bI. 8, De W e tte, Wiche lhaus ,
Zahn . Heel het j oodsche volk is hie r met j e ruzalem
bedoe ld volge ns Bonn e t. G omarus, Opera I, bI. I I I ,
verstaat onder jeruzale m d e voornaamste n de r stad ,
onder TÉKl/a de di scipuli en subditi . Vs. 38 . Onder OfKOS
wordt verstaan: de stad j e ruzalem door Baljon e n Weiss,
d e stad als hoofdstad de r theokratie door Bonnet e n
Godet op Luk. 13: 34, de joodsche staat door Nösgen.
Dorner, Esch. bI. 43 verklaart, gij zult zonder Gods genadige tegenwoordigheid zijn; ziel en lichaam der joden:
Origenes. Vs . 39 . Aretius, Baljon, Bleek, Synopt Erkl.,
Calvijn en Weiss denken aan Christus' komst op de
wolke n. Keim, Gesch . J. v. N . Il. bI. 567 en 568 leest
hier een spoedig komen van Jezus . Daarentegen denkt
De Wette aan den intocht in jeruzalem ; Schanz met
beroep op sommige patres aan d e verwerpin g van Israël,
dat tegen wil en dank de heerlijkheid van Christus moet
erkennen; Bonnet aan de talrijke bekeeringen tusschen
Jezus ' dood en jeruzale ms val; Bruston} Revue Théol. et
Philos . XXIII, bI. 15 I, Dorner, Esch. bI. 43 vlg., Hieron.
bij Schanz, Hofmann, N. T. Theol. bI. 12 I, Keil, Rupprecht, Ende Welt!. bI. 17 en t en deele Wichelhaus

aan de gedeeltelijke bekeering van Israël tot op Jezus'
wederkomst; Zahn en Godet op Luk. I3: 3 S aan den
groet, dien het volk als volk Hem bij Zijne komst zal
toebrengen; Bavinck, Dogmat . IV, bI. 450 aan de erkenning van Christus in het laatste oordeel. Schwartzkopff,
Weiss. J. Chr. bI. I S9 zegt, dat de verschijning van
Jezus teweegbrengt, dat Gods volk niet langer van Hem
verlaten is. Origenes verklaart: als zij berouw hebben,
zullen zij Hem zien. Natuurlijk denken al die uitleggers,
die de vervulling dezer profetie met name van vs. 39
nog plaatsen in den tijd der apostelen, ook al zeggen
zij het niet uitdrukkelijk, toch feitelijk, dat hier de komst
van Jezus Christus aanstaande wordt geacht.
Exegese. Wanneer men Matth. 23 in zijn geheel
beschouwt, schijnt het niet te gewaagd ook hier evenals
bij Matth. IQ te vermoeden, dat de evangelist in dit
hoofdstuk, wat Jezus bij verschillende gelegenheden ter
kenschetsing zoowel als ter veroordeeling van de farizeën
gezegd heeft, bijeen heeft gevoegd. Dit vermoeden wordt
te meer waarschijnlijk, als men er op let, dat noch bij
Markus, noch bij Lukas deze rede in die zelfde volgorde
voorkomt. Wat de andere evangelisten hebben van deze
redevoering vindt men bij hen vyrspreid. Bestanddeelen treft
men aan, meer of minder breedvoerig: Mark. I2 : 38-40,
Luk. II :37-53, I3:34 en 35en20:45-47·Voorons
onderzoek is het niet noodig na te gaan, wie der evangelisten
het meest de chronologische orde behouden heeft. Hoof~
zaak is, dat Jezus hier net farizeeïsme veroordeelt en in
het farizeeïsme uit Zijne dagen, dat van alle dagen. Alle
eigenwillige godsdienst} alle eigengerechtigheid, alle geveinsdheid op godsdienstig gebied hoort hier het vonnis
uitspreken. Als Jezus zich dan in het einde tot Jeruzalem
keert, moeten wij dat, gelijk in de eerste afdeeling werd
aangetoond, niet voornamelijk verstaan van de hoofdstad
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van Palaestina, maar van de richting, die God wil dienen
op eigenwillige wijze, doordat zij den Christus verwerpt,
die vroom is, meer dan vereischt wordt en toch de ware
godsvrucht mist, die in den godsdienst niet in de eerste
plaats de eere Gods maar de eigen eer najaagt. Dat dit
de bedoeling is, vindt men nu en dan duide lijk aangeduid. Vs. 30 en 3 I wordt gewezen op de saamhoorigheid met de vaderen, die uit hetzelfde beginsel
de profeten hadden gedood. Ook wat in vs. 34 staat is
volstrekt niet ten volle vervuld aan de schriftgeleerden
uit Jezus' dagen, maar duidt aan al den arbeid, door
Christus aan dit soort van menschen ten koste gelegd
en hunne handelwijze tegenover al die liefde. Maar vooral
vs. 35 bewijst zeer veel. In de eerste plaats, omdat hier
. tot zelfs achter Abraham op Abel wordt teru ggegaan .
Ook Kaïn hoorde tot dit menschensoort. Immers hij was
godsdienstig, hij offerde) doch zijne handelwijze was niet,
gelijk God die wilde. En als God zijn offer niet aanziet,
doodt hij Abel, die God vreesde naar 's Heeren gebod.
Maar ten tweede is niet minder merkwaardig het fCPOvEUlJ'ctTE
ten opzichte van Zacharias den zoon van Barachias. Wie
deze rede alleen wil doen gelden van de toenmalige
farizeeën, kan dit nooit afdoende verklaren . Alle bezwaar
vervalt daarentegen, als men ook hier let op de saamhoorigheid. De farizeeën uit de dagen van Jezus waren van
dezelfde richting als de mannen, die Zacharias vermoordden. Vandaar dat Jezus heel die richting aansprekende kan
zeggen iCPOllEUlJ'ctTE 2e pers . m.v. Vs. 36 evenwel schijnt
ons gevoelen onoverkomelijke bezwaren in den weg te
leggen. Immers men zegt, dat rmti alleen kan beteekenen,
de kring van menschen, die leven in denzelfden tijd als
hij, die dit woord bezigt.!) Het is van veel belang dit
1)

Zie de gevoelens boven weergegeven onder het overzicht
der verklaringen en evenzeer bij Matth. 24: 34-
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nauwkeurig te onderzoeken, omdat straks bij Matth.
24 : 34 dezelfde moeilijkheid zich zal voordoen . Nu is
hier evenwel de vraag juist te stellen. De vraag is niet,
kan rell Ed "Zeitgenossenschaft" beteekenen. Dat dit
kan, is meermalen overtu!gend bewezen l
Maar de
vraag is, moet het "Zeitgenossenschaft" beteekenen, kan
het nooit iets anders zijn. Nu is meer dan eens aangetoond, dat relleti zeer goed iets anders beteekenen kan 2).
Hier schijnt de beste beteekenis t e zijn, die van "soort
van menschen" 3). Dat r mti me tterdaad in deze beteekenis
J) Men zie b. v. Keim, Gesch. J. v. N. lIl. bI. 206.
2) Onverdacht is b. v. het getuigenis van Baljon. Hoewel hij
zelf kiest voor de opvatting " Zeitgenossenchaft" schrijft hij toch
Komm . Matth. bI. 348 : "Prof. Van Leeuwen (t. a. pI. bl. ..p.)
.. verklaart: het Joodsche volk als zoodanig is dit geslacht. Hij '
"schrijft: .... Dit volk der Joden, al zal het ook in het komend
""gericht over Jeruzalem schijnen vergaan te zijn, zal als natie
,,,,toch niet verg aan, maar in kinderen en kindskinderen als een
,,,,zich steeds gelijk blijvende generatie voortleven, totdat het mij
,,,,ziet komen in mijn e parousie."" Al erken ik volmondig, dat
"met het oog op het spraakgebruik der LXX van r elleti (vgl. Lev.
,,25 : 10, 41, Num. 10: 3° , Ps. 95: 10) en Mt. 23: 36, Hand. 2: 40
.. deze opvatting taalkundig mogelijk is," enz. Verder zie men
Cremer, die meerdere beteekenissen opgeeft evenals Van den Es.
Dan vooral de breede uiteenzetting van Dorner, Esch. bl. 78 vlg.
en Lange, Leben Jesu, IJ, 3. bI. 1279 . noot. Uit dit alles blijkt
wel, dat Dorner groot gelijk heeft bI. 85, als hij de hoogmoedige
woorden van Strauss veroordeelt. Het heeft al den schijn, alsof er
bij velen eene adder onder het gras schuilt. Immers als r elleti
uitsluitend .. Zeitgenossenschaft" beteekende, zou ook deze profetie
van Jezus niet geheel zijn vervuld of onecht zijn enz. Daarom
maar met . groote woorden verklaard, dat het nooit iets anders
beteekenen kan dan "Zeitgenossenschaft:'
8) Dat rell sti soort van menschen kan beteekenen, zegt ook
Cremer s. v.: "Geslecht ... Insbesondere übertragen auf Gemein"schaftsverhältnisse geistiger Art." Hij verwijst naar: Ps. 24: 6,
,,73: IS, 18; 8, 12: 8, Act. 2: 40, Fil. 2: IS, Mark. 8 : 12 en 38,
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kan voorkomen, dunkt mij onbetwistbaar I . uit de
afleiding van den stam 'YEJI en de nauwe verwantschap
met 'YÉJlor;; grondbeteekenis is volstrekt niet het in eenen
zelfden tijd leven. 2 . uit plaatsen als Ps. 23 (24): 6,
Ps. 72 (73) : IS, Matth. 12 : 39, 4 1, 4 2, 4S, Matth.
16: 4, Matth. 17 : 17, Mark. 8: 12, Mark . 9: 19, Luk.
11) : 8, Hand . 2: tJO, Fil. 2: 15 1) Mag op deze gronden
,,9: 19, Luk. 9 : 4 1, Matth. 16 : 4, 17: 17; Dorner, Esch. bI. 8 1
"Praeterea Î ' EvEá non solum eorum orbem significat, qui sanguinis. sed
"etiam qui spiritûs quodam vinculo aut naturae indolisque similitudine
" conjunctisunt".Hijberoeptzich op: Ps. 14:5, 24:b, 12:7,73:15,
11 2 : 2, Jes. 6 1: 3, Zef 3: 9, Deut. 32: 5, Hand. 2: -1-0 , Fil. 2: 15,
Matth. 17:17, Mk. 9:1 9, Luk. 9 :41, Matth. 16:4, Mark. 8 :12,
Mark. 8 : 38, Matth. 3: 7, Matth. 23: 33, Luk. 16: 8. ,.Hic quoque
,,'YEl/ Eá plane idem esse ac g enus (Geslecht, Art). sponte apparet."
1) Cremer beweert zonder g ronden aan te geven, dat 'YEJlEá
Matth. 23: 36 Zeitgenossenschaft Jesu moet beteekenen. Welke
reden hij daarvoor heeft, is mij niet duidelijk. V erder zegt hij,
dat 'YEl/Eá Matth. 24: 34 Generati on is, I ) omdat het daar eene tijdsbepaling is, 2) omdat 7fftpéPX Eu;;o(,/ n ooit wordt gebruikt van een geslacht, wel van den tijd of van zaken, die vergaan. Daartegen
moet opgemerkt, I) dat 'Y EvEá , m oge het al door overdracht van
beteekenis eenen tijd kunnen aanduiden, toch in de eerste
plaats geslacht blijft. Daarom schijnt het mij zeer gewaagd op
grond van 7fftPÉPX Eu::7ft { te besluiten, dat het hier tijd moet zijn; 2)
<lat zijn eerste bezwaar eene petitio principii is. Het is juist de
vraag, wat voor eene tijdsbepaling vs. 34 inhoudt. Deze vraag
moet worden beantwoord door te onderzoeken wat de beteekenis
van 'YEJlEd is. Als men 'Y EJlEá neemt in de beteekenis van dit soort
van menschen, blijft vs. 34 tijdsbepaling, maar spreekt het van
-een veel langer tijdperk, dan wanneer 'Y eJlEá "Zeitgenossenschaft"
is . .J Het is zeker waar, dat bij 7fftpépx of1. ft { intransitief gebruikt
doorgaans onderwerp is de naam eener zaak of een abstractum,
dat eenen tijdsduur uitdrukt. Maar dit is hoogstens een argumentum
·e silentio en bewijst niet, dat ook 'Y EJlEá in de beteekenis van "soort
van menschen" niet subject van 7fftpéPX0f'-ft{ kan zijn. Als 'Y~JlEá in
<le ééne beteekenis wel bij 7fftpéPX0f'-ft{ past, waarom dan ook niet
in de andere, nu het verschil in beteekenis toch betrekkelijk klein is.
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aangenomen, dat hier metterdaadrê)/êi "soort van menschen"
kan beteekenen, dan zegt Christus in dit vers, dat al de
schrikkelijke zonden van eigenwilligen godsdienst door
den Heere aan de bedrijvers zullen gestraft worden.
Ook in vs. 37 blijkt duidelijkJ dat Christus zich in
Jeruzalem richt tot eene geheele richting. Daar wijst in
de eerste plaats op, dat de evangelist hier in plaats
van het gewone ·Iêpo~6Àup.1Y.. den meer Hebreeuwschen
vorm ·Iêpou~IY..À~p. bezigt. Het is niet om de toenmalige stad
te doen, maar om Jeruzalem, gelijk het eene beteekenis
heeft in de profetie. I) In de tweede plaats wordt hier
aan Jeruzalem verweten het dooden der profeten, dat
vs. 4 I op rekening der vaderen werd gesteld. Hierin
is dus ook Jeruzalem de naam eener richting 2) . Onwillekeurig denkt men aan Ex. 20: S. Ten derde is
merkwaardig, dat naar het verband van Lukas Jezus
deze woorden in Gallilea ver van Jeruzalem heeft uitgesproken. Of liever gezegd Luk. 13: 33 is Jezus nog
niet te Jeruzalem. Dan volgt vs. 34 zonder nadere
aanduiding, een woord van Jezus tot Jeruzalem. Daarentegen geeft Matth. 23 den indruk van in Jeruzalem
te zijn uitgesproken vgl. Matth. 24: I. Nu behoeft hier
niet uitgemaakt, waar Jezus deze woorden sprak. Reeds
het feit op zichzelf} dat er te dien opzichte twijfel kan
bestaan} toont, dat Jezus niet de hoofdstad van Palaestina
heeft aangesproken, maar Jeruzalem bedoelde in profeI) De opmerking, dat hier de Hebreeuwsche vorm is gebruikt,
vindt men bij Keil.
2) Jeruzalem kan meer dan eene beteekenis hebben in de profetie.
Hier in het laatst van Jezus' leven op aarde is het duidelijk beeld
van de richting, die God wil dienen en toch Christus verwerpt,
hoewel zij Hem kent. Eene geheel andere beteekenis heeft het
natuurlijk Ps. 122. Zie hetgeen in afdeeling I is opgemerkt omtrent
het karakter der profetie, bI. 63 vlg.

tischen Zin. Vs . 38 wordt Jeruzalem aan zij n lot
overgelaten. 1) Woest ligt het huis, omdat zij Christus
niet erkennen, zonder Wien er geen leven is . Ook hier
duidt het enkelvoud Oly-oq weder aan, dat alles figuurlijk
is bedoeld. Jeruzalem had vele huizen. Op hetzelfde
wijst het meervoud (;!'-I)I en U!,-WV, als Jeruzalem wordt
aangesproken. Vs. 39. In de eerste plaats merke men
op, dilt de vertaling moet zijn niet: "Gij zult mij niet
meer zien" maar: "Gij zult mij van nu af niet zien."
Dan haalt Christus de feestgroet aan uit Ps. I 18) voorafgegaan door €Wq <Ï;; ei'7fl1Te. Deze constructie wijst er op,
dat de inhoud van den tijdbepalenden zin als mogelijk
wordt voorgesteld. Jezus houdt voor mogelijk, dat zij
nog eens zullen zeggen. 2) Als men Christus begroet
met het woord uit Ps. I 18, Hem alzoo met vreugde
ontvangt en met gejuich binnenhaalt, erkent men Hem
daarmede voor zijnen Heiland . Christus zegt dus, dat er
ook voor het afvallige geslacht der menschen dat Hem
eenmaal verwierp,. nog redding is. Zij zullen Hem zien,
d. w. z. zien als hunnen Heiland, zoodra zij Hem erkennen, zich tot Hem bekeeren. Dan zien zij Hem in Zijne
ware beteekenis . Vervuld wordt dus deze profetie, zoo
menigmaal iemand zich van de gehuichelde vroomheid
afwendt om God in Christus te vreezen . Daar valt onder,
ook zoo menigmaal zich een Jood tot Christus wendt.
In verband met Luk. 2 I : 24 kan nog worden opgemerkt,
dat het vertreden worden door de heidenen voorbij is,
voor hem, die zich tot God bekeert.

1) Dorner, Esch. bI. 43 zegt: Christus is niet weer in den
tempel gekomen, dan om g eoordeeld te worden. Dit is alleen waar,
als men de volgorde van Mattheus de chronologisch juiste acht.
2)
Vgl. Woltjer, Grieksche Gramm. § 465 b. Blass, § 65. 10.

b.

Matth . 24: 1-36.

3.

KaS'l1folÉJlou ~è aUTOÜ Ibr! TOÜ opou. TWJI

ÈÀa/c;)JI, 7f'p0(j'f1ÀS'oJi aUTej) ol p.aS'l1Tal ;atT' iJiaJl, My~Jln., Ei7f'È ~p.IJl, 7f'ón
xal TI TO (j'l1lU:IOJI Tq. (j'f1. 7f'apou(j'IIX" xai Tq. (j'uJlnÀ€la. TOÜ
aiwJlo.; _ . 14. Kat' xl1pUXS'~(j'€Ta/ TOÜTO Tb Eua-y-yÉÀ /Oil Tq<; {3IX(j'IÀEIIX' i jl Ij'A~
T~ oixoup.ÉJI~ Eir; p.apT/lp /oil 7f'1i(j'1 Toï. ÉS'iI€(j'I. Kal Tón ~~E / TO TÉÀO'. 15.
"OTOlJI OVJI i'~l1n TO {3UÀu-yp.a Tl? iPl1ILCf;(j'Ew., Tb Pl1S'b Jla ó.a)lI~À TOÜ 7f'pOCP~TOU,
tHO. ijl TÓ7f'ft! ,z-ylft!. 28. "07f'OU -ydp ÉdJl J TÓ 7f'TWP.IX, ixêÏ (j'UJlXXS'~(j'oJiral
oi ,zeTO!. 29. EuS'éw. ~è P.ETd T~iI S'ÀIt/;/Ji TWJI ~P.€PWJI iXEIJlWJl, Ó ~À IO'
(j'ltOTI(j'S'~(j'€TIX / X.T.À. 30. KIX! Tón cpaJl~(j'ETIX/ Tb (j'l1P.Eloil TOÜ uloü TOÜ
,zJlS'pW7f'OU ijl TC(! OUpIXJlC(!. xlXl Tón Y..d.vOJlTa l 7f'fj(j'1X1 al cpuÀal Tf1. -yq., Ka!

TaÜTa Ë(j'Tal ;

tNOJITal TO;l uioJi TOÜ IÎ.JlSpW7f'OU ipxóp.uoJl È7f'J TWJI JlECPEÀWJI TOÜ óupaJloü P.ETd
JUJldP.EW' xai Jó~,!r; 7f'oÀÀqr; . 34. . Ap.~JI ·M.-yw up.tJl, ou p.~ 7f'apO. S';1 ~
-Y<JlEd ctUTl1, Ëwr; ~JI 7f'dJlTa TctÜTa -yÉlJl1Ta l. 36. n Ept" Jè Tf1r; 0p.Épa. ÉXê!lJl1r;
xcti Tq. wpar; ouJEi. O/JEJI, oMè oi ii.-y-yêÀO I TWlJ oupalJwlJ, Ei p.~ Ó 7f'ar~p
/kou /kÓJlO"

o v e r zie h t

d e r v er kl a rin gen. Zeer moeilijk is
het van dit lan ge ged e elte, waar de verklarin gen zoo
uitee nloopen, een eenigs zin s duide lijk ov e rzi cht d e r ve rschille nde uitleggin ge n te geve n. O m zoo kort moge lijk
te zijn, zullen wij zoov e el doe nlijk t e r zijde laten , wat
gemist kan worde n en all een ve rme lden, wat Of direct
me t ons onderwe rp in ve rb and staat, of van belan g is
voor de opvatting va n dit schriftge dee lte in zijn geheel.
Dat wij niet ve rde r gaan , d a n vs. 36, vloeit daaruit
voort, dat wij , voorzoove r ons onde rzoe k zich hier
uitstrekt, na vs. 36 geene moeilij khede n mee r ontmoe ten.
Vs. I: 14. Inleidin g, die de feite n zonde r onde rsche iding
b es pree kt: Schan z. A lge meen e t ee ke ne n van het rijk
van C hristus , Bonne t. Vs. 2. De eig enlijke st eene n tempel
is all een bedoe ld : A retius , Balj on, Holtzmann, Kuype r ,
Loc. de C. S. bI. 22, Weiss. Vs. 3. De discip ele n vragen
allee n naar den tijd de r te mp e lverwoestin g , V. d . Bro e k,
Godgel. bij dr. IV. bI. 530, W e iss, L. jesu, H. bI. 439.
Zij doen twe e vragen, naar den tijd der verwoesting
van jeruzalem e n dien der we de rkomst van Christus,
Baljon, Dorner, Esch . bI. 27 , Hofmann, Weiss. u. Erf.
bI. 274, Van Oosterze e , L. v. jezus. lIL bI. 106, Pünjer,
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Ztschrift. f. WlSS . Theol. XXI. bI. 162, Schott, Sermones,
hl. 8, Weiss, De Wette. De discipelen doen drie vragen:
Aretius, Ebrard, Adv. erron. op. bI. 12, Hilarius bij
Dorner, Esch. bI. 2 noot, Van Leeuwen, Par. Verw.
bI. 35, Origenes. Verwoesting van den tempel en wederkomst van Christus vallen samen: Baljon. De discipelen
verbonden die beide op grond van de O. T. profetie:
Nösgen de discipelen dachten, dat zij nauw samenhingen: Calvijn, Metzlar, Waarh. i. L. 1842, bI. 243, Schott,
Sermones, bI. 8, Zahn; de discipelen meenden, dat zij
te gelijker tijd zouden kom en: Alford, Bengel, Bruston,
Revue de Théol. et de Philos. XXIII. bI. 35 I, Dorner,
Esch. bI. 44 en 45, Grotius, V. Oosterzee, L. v. Jezus,
III . bI. 106, Rupprecht, Ende Welt!. bI. I2, Turretinus,
Theol. EI. 111. bI. 655, Le Roy, Beschouw. Voorz. bI.
251 en 26 J, Wichelhaus, V. Willes, Verz. bijdr. 1826,
no. 61, bI. 73. Ta:üTlx7flxJI"ra: ziet alleen op vs. 2: Nösgen,
Bleek, Synopt. Erkl. Het ziet op 23: 37 -39: Zahn.
Spoedig na de verwoesting van de n tempel zou de
Heere verschijnen: Weiss . Vs. 4-13: De rampen na
den val van Jeruzalem: Le Roy, Beschouw. Voorz.
bI. 268. Vs. 4-14. Beantwoording der geheele vraag:
A Marck . De hier opgenoemde rampen herhalen zich
telkens weer: Keil, Rupprecht, Ende Welt! . bI. I 7.
Algemeene uiteenzetting: Kienlen , Jahrb. f. D. Theol. 1869,
bI. 707. De jammeren, die de eindkatastrophe over de
ongeloovigen brengen zou: Nösgen, Gesch. des. N. T
Off. I. bI. 534. Verwoesting van Jeruzalem: Schott,
Serm. bI. 23 . 1) Vs. 4: 20. Tempelverwoesting : Bengel.
Vs. 4-23. Tempelverwoesting : Grotius. Vs. 4-28: De
1) Dorner Esch, blo 46, denkt dat vs. 4-14 de beginselen te
vinden zijn, waarnaar het geheel moet beoordeeld, bI. 50 neemt
hij vs. 1 - Lj. van den aard en de werking van het evangelie.
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dooreenwikkeling der gebeurtenissen: Alford. De verwoesting der stad en het gedrag der discipelen in dien
tijd : Aretius. Vs. 4-31 . Het volledig antwoord op alle
vragen: Bleek, Ebrard, Adv . erron. bI. 27 . Vs . S. Dit
vers en vlg. teekent in het optreden der valsche Christussen
de revolutie der Joden vóór de n val van Jeruzalem:
Weiss . Dit vers is niet vervuld bij den val van Jeruzalem:
Alford. Vs. 6--,- I 4. Beschrijving van het einde der wereld:
Bruston , Revue Théol. e t Philos . XXIII. bI. 351, Ebrard,
Adv. erron. bI. 16 en 18. Vs. 6 . T b T ÉÀO; ziet op de wederkomst van Christus : Bleek, Synopt. Erkl., Bonnet, Ebrard,
Adv. erron. bI. 17, Wiss. Kritik . bI. 616, Dorner, Esch.
bI. 30 en 47, Keil , Kienlen, Jahrb. f. D. Th . 1869 bI.
707, Nösgen , Wichelhaus. Vs. 7-8. Gebeurtenissen voorafgaande aan den val van Jeruzale m : Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 49 . Vs . 9 . Hetgeen volgt op de n val van
Jeruzalem : Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 9. T 6T ê
duidt de gelijktijdi g heid aan: Alford, Nösgen . Vs . 9- 14.
De apostelen staan hier als ve rtegenwoordigers aller ge loovigen . Het vers ziet op de vervolging onder Nero:
Weiss. Vs . IQ vlg. ziet op het einde der wereld. Weiffenbach, Wiederkunftsged . bI. 49 . Vs. 12 . Het drijven 'd er
libertijnen: Weiss. Vs . 13: T ÉÀos : Totdat de redding door
den Messias komt : Weiss. Einde van het aardsche leven :
Schott, Sermones, bI. 40 (ten deele). Wederkomst van
Christus: Calvijn, Wichelhaus . Ei, T ÉÀO, = tot het einde:
Ebrard, Adv . erron. bI. 18, Nösgen, Schott, Sermones,
bI. 40 (ten deele). Vs. 14-21. Val van Jeruzalem: Le
Roy, Beschouw. Voorz . bI. 269. Vs. 14-23 . Val van
Jeruzalem : Ebrard, Adv. erron. bI. I9-22, Wiss. Kritik,
bI. 6 I 6 vlg . Vs. I4. Dit vers handelt over de wederkomst van Christus: Kuyp er, Loc. de C. S . bI. 22 ,. T éÀo,
bedoelt de verwoesting van den tempel: Weiss, Hilarius
bij Dorner, Esch. bI. 2 noot; het einde der wereld:

Ambrosius bij Dorner, Esch. bI. 2 noot, Bonnet, Briet,
Esch. I. bI. lOS, DOJner, Esch. bI. 31-49, Nösgen, Schott,
Sermones, bI. 42. Vs. IS. BJ'O.urttct Tqq èp'ljttWlJ'eWq: De zuil
van Titus te jeruzalem: Patres bij Zöckler; standbeeld
van den keizer opgericht door Pilatus: Hieronymus bij
Zöckler; de Romeinsche adelaars: Bengel, Ebrard, Adv.
erron. bI. 21, Wiss. Krit. bI. 612, Grotius, De Wette,
Zöckler; het Romeinsche leger: Aretius; het indringen
der Romeinen in Palaestina: Weiss; het indringen der
heidenen in den tempel: Vil mar ; de oprichting van een
heidensch altaar in den tempel: Weizsäcker, Apost.
Zeitalt. bI. 362; de ontheiliging van den tempel: Zahn;
de verwoesting van de tempelplaats : Meyer bij Lange,
Keil (ten deele); de belegering van jeruzalem: Bonnet,
Wichelhaus; de inname der stad: Baljon, Calvijn i het
toelaten van heidensche Idumaeërs om den tempel te
beschermen: Nösgen; het drijven der zeloten: Pünjer,
Ztschrift f. Wiss. Th. XXI. bI. 165, (met beroep op Weiffenbach, Pfleiderer, Bleek, Keim) Keil gedeeltelijk; idem, samenvallend met de verschijning van het leger voor jeruzalem:
Alford; de verschijning van den Antichrist: Holtzmann
lettend op ÉIJ'T'ljx6Tct (manneL), dat hij Mk. 13 : 14 leest, met
beroep op Bousset, Cheyne, Zahn en Wernle (op Markus),
Cremer, Bousset, Antichrist, bI. 14, 106 en 141, Kuyper,
Loc. de C. S. bI. 13 I, Keil gedeeltelijk . Vs. 15 vlg. beschrijft
de teekenen voorafgaande aan Christus' wederkomst:
Wichelhaus, vormt den overgang tot het verhaal der
verwoesting van jeruzalem: Ebrard, Wiss . Krit. bI. 619.
Vs. 15-22. De ellende in judea: Baljon ; vermaning
tot voorzichtigheid bij den val van jeruzalem, Schanz;
antwoord op de eerste vraag: A Marck. Vs. 1 S -28.
Toepassing der vooropgestelde beginselen op den val van
jeruzalem: Dorner, Esch. bI. 51; antwoord op de
vraag naar den val van jeruzalem en den loop van het
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evangelie in de geschiedenis: Bruston, Revue Théol. et
Philos. XXIII, bI. 35 I vlg.; Gods oordeel over Jeruzalem: Bonnet, Kienlen, Jahrb. f. D. Th. 1869, bI. 707,
Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 49 . Vs. 15-34.
Verband en onderscheid tusschen den val van jeruzalem
en de komst van Christus: Nösgen, Gesch. der N. T.
Off. I. bI. 535. Vs. 16 teekent den val van jeruzalem:
Kuyper, Loc. de C. S . bI. 22, Schott, Sermones, bI. 47.
Vs. 21-3 I. Komst van Christus met voorafgaande
rampen: Le Roy, Beschouw. Voorz . bI. 269. Vs. 22.
ÉITW:7l1 naar het lichaam niet naar de ziel : Weiss . Om de
voorbede der uitverkorenen vgl. Gen. 18: Weiss. Vs . 23 ·
T 6n, de tijd na de verwoesting van Jeruzalem: Ebrard t
Wiss. Kritik, bI. 617, Adv . erron. bI. 22, Dorner) Esch.
bI. 20. Vs . 23. Beantwoording van de vraag: TI TO IT'ljp.eTOJl /..T.À.:
Ebrard, Adv. erron. bI. 23. Vs. 23-26. Val van jeruzalem: Schott, Sermones, bI. 68. Deze verzen spreken
niet over den val van Jeruzalem: Schott, Opuscula t
bI. 228. De komst des Heeren is niet verbonden aan
den val van jeruzalem: Alford. Waarschuwing tegen de
valsche profeten: Baljon, Schanz. Vs. 23-3 I. Beantwoording der 2e vraag: A Marck. Vs. 27 en 28 handelen
reeds over Christus wederkomst. Vs. 29. Recapitulatie:
Calvijn. Hier is de verwoesting van jeruzalem beschreven:
Bleek, Synopt. Erkl., Dorner, Esch. bI. 22 en 27-3°,
H. A. Schott, Opuscula, bI. 229 en 237 vlg. Vs. 29
ziet op hetgeen na den val van jeruzalem komt: Schott,
Sermones, bI. 77 . Dit vers stelt de komst van Christus
voor als nabij en voorafgaande aan den val van jeruzalem:
Bruston, Revue Théol. et Philos . . XXIII. bI. 153. Dit
vers verbindt de komst van Christus in tijd met de
parousie: Hase, Oogrnat. bI. 508. jezus knoopt hier Zijne
wederkomst vast aan de verwoesting van jeruzalem:
Bavinck, Dogmat. IV. bI. 475, Briet, Esch. I. bI. 105·
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Tusschen vs. 28 en eu.S§wS" liggen de tijden der
heidenen: Alford (zie verder bij Weiss). Terstond na de
SÀÏ~lq valt Christus' wederkomst: Baljon, Bleek, Einl.
N. T. bI. 2 r6, Briet, Esch. I. bI. 82 • en 83, Weiss,
Weiss, Bibl. Theol. bI. 575, Leben Jesu, Il. bI. 440.
Dit woord knoopt de profetie omtrent Christus' komst
vast aan die over Jeruzalems val: Bavinck, Dogmat. IV.
bI. 477. Terston? na de vernietiging van het Jodendom
wendt zich Christus tegen de heidenen: Dorner, Esch.
bI. 69. Terstond na het oordeel over Jeruzalem, maar
dit vers ziet niet op de wederkomst van Christus:
Grotius. euS§wS" = snel : Wichelhaus. êu.SiwS" = cito perspective : Bengel. euSfwS" = plotseling: Lange, Leben Jesu, 3, n.
bI. 1273 noot, Nösgen, Nösgen, Gesch. N . T . Oft. I.
bI. 537. êu3-ewS" = I::lK~~ , plotseling: Van Leeuwen, Par.
Verw. bI. 40, Schott, Sermones, bI. 99. êUS§WS" omvat den
tijd tot op Jezus ' komst op de wolken: Bengel. eÀÏ~IS",
iet
van den val van Jeruzalem maar van vs. 9 en 23-28:
Ebrard , Wiss . Krit . bI. 6 [7 j de jammeren tijdens den val van
Jeruzalem : Dorner, Esch . bI. 15, H. A. Schott, Opusc . bI.
228 j de tijd onder en na den val van Jeruzalem : Lange,
Leben Jesu, 1l.3 . bI. 1273 noot; de val van Jeruzalem:
Nösgen; de treurige toestand der kerk: Ebrard, Adv.
erron. bI. 26; blijkens Luk. 2 r : 23 en 24 sluit de SÀÏ~IS"
in óP'Y~ Tc(; Àac(; TOUT\<, : Alford. 1) VS . 29 vlg. teekenen van
het wereldeinde : Aretius. Vs . 29-3 I teekenen het wereldeinde : Weiftenbach, Wiederkunftsged. bI. 49, Bengel,
Rupprecht, Ende Welt!. bI. 19, Kienlen, Jahrb . f. D. Th.
1869, bI. 7°7. Deze verzen moeten figuurlijk opgevat:
Schott, Opuscula, bI. 26 I. Zij beschrijven figuurlijk
den ondergang van het heidendom: Dorner, Esch. bI.
EuS§wS":

Zoo leest Alford met L T Tr. W H R (zie ScrivenerNestle) De Receptus heeft óP'Y~ kv 1'0 Àac(; TOIJT\<,.
1)

65 vlg., Bruston, Revue ThéoI. et Philos. XXIII. bl. 35 I vlg.
(met beroep op : Origenes, Augustinus, Grotius, Leclerc, Vitringa, Beausobre, Lenfant, DavidMartin, Dorner, Hengstenberg, Stier, Scherer, Lutheroth, Mazel). Zie ook: Beyschlag,
Bibl. Theol. 1. bI. 208 noot. Vs. 29-5 I beschrijven den
terugkeer van Christus: Bonnet. Vs. 30 moet in eigenlijken zin opgevat. Hier begint de beschrijving van de
voleinding der eeuwen: Grotius. Vs .• 32 handelt over
den tijd der tempel verwoesting. Vs. 32-35 : Val van
Jeruzalem: Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 49 . Hetzelfde maar in figuurlijke taal: Kienlen: Jahrb. f. D. Th.
1869, bI. 708. Vs. 32-41. Teekenen der tijden: Schanz.
Vs . 33. 7f'dJlTot T otÜTot : al de teekenen, die aan de wederkomst van Christus voorafgaan: Baljon ; alles wat aan
het einde voorafgaat: Bavinck, Dogmat. IV. b1.477, Dorner,
Esch . bI. 71; al het vorige : Lange, Leben Jesu, U.3.
bI. 1278 noot, Schanz; TCtÜ1Ct ziet op vs. IS, 7f'dllTot op
vs . 4- 14 : Wei ss ; het ziet op vs. IS : Schott, Sermon es, bI. 132, Opuscula, bI. 254. 7f'állTot Totürot omvat de
vs. 4-14 en 23-28 beschreven toename van het Antichristendom: Ebrard, Adv. erron. bI. 30, Wiss. Kritik,
bI. 618. Vs. 33 vlg. beschrijft den val van Je ruzalem:
Schott: Sermones, bI. 131 . Vs. 34. Dit vers geldt van
den tempel, terwijl vers 36 geldt van Christus' wederkomst : V. Willes, Verzam. bijdr. 1826, bI. 74. Dit vers
schijnt weer over de verwoesting van Jeruzalem te
handelen: Aretius . Christus zegt alleen, wat nog binnen
eenen menschenleeftijd zou geschieden) al hebben die
rampen later ook wel plaats gehad: Calvijn, Zahn ten
deele . Het oordeel zal beginnen binnen de dagen der
apostelen : Ebrard, Adv. erron . bI. 30. In de eerste
plaats is de verwoesting van Jeruzalem bedoeld, doch
als voorbeeld van het wereldeinde : Kuyper) Loc. de C. S.
bI. 22, vgI. ook bI. 240. Dit vers . leert, dat ook na de

verwoesting van Jeruzalem het Joodsche volk een eigenaardig volk zal blijven tot op zijne bekeering : Dorner,
Esch. bI. 7I, vgl. Rom. I I : 25. rEJl<d: het geslacht, dat
die dingen zou b eleven : A. Marck, Exspect. Glor. Fut.
bI. S9 en 73, Klostermann bij Keil; het destijds levend
geslacht der discipelen: Schanz; Jezus' tijdgenooten :
Aretius , Bavinck, Dogmat. IV. bI. 477, Baljon, Bengel,
Briet, Esch. I. bI. 82 en 83, Grotius, Hofmann, Weiss.
u. Erf. bI. 273 en 279, Cremer, Nösgen, Keim, Gesch.
J. v. N. 11. bI. 567 en 568, Schott, Opuscula,
bI. 24 I,
Sermones, bI. 127, jansen bij Schanz,
Usteri , Paulin. Lehrbegr. bI. 355, Weiffenbach, Wiedet:kunftsged. bI. 8 noot, Weiss, Weiss, Bibl. Theol.
bI. 1 11, Wichelhaus, Schwartzkopff, Weiss, J. Chr.
bI. 167, Weizei, Stud. Ev. Geistl. Würt. IX. bI. 169,
Keil. De joodsche natie: Anderson, Bibl. and modo
Crit., Dorner, Esch. bI. 62, V. Leeuwen, Par. Verw .
. bI. 40-42, Le Roy, Beschouw. Voorz. bI. 263. Zie verder
de getuige n bij Weiss e n Keil. Het menschensoort
mijner geloovigen: Lange, Leben Jesu , 11.3 . bI. 1279,
Origenes en verschillende andere patres bij Keil en Weiss,
rEl/eet =
rél/or; =
soort van menschen: Alford met beroep
op Dorner. TIdllT<l\ TO!.iiTO!. : Hetzelfde als 7retl/TO!. TO!.ÛTO!. vs. 33:
Dorner, Esch. bI. 7I, Ebrard, Adv. erron. bI. 30, Wiss .
Krit. bI. 618 . Hetzelfde als vs. 33 en daarenboven de
wederkomst van Christus: Baljon, Weiss. De teekenen,
die Christus' komst voorafgaan, die komst niet inbegrepen. Bavinck, Dogmat. IV . bI. 477. De verwoesting
van Jeruzalem: Beyschlag, Bibl. Theol. I. bI. 193, Briet,
Esch. -I. bI. 1 12 vlg., V. d . Broek, Godgel. Bijdr. 183°.
bI. 533 vlg. De val van jeruzalem en jezus' geestelijke
komst, Bruston, Revue Théol. et Phil. XXIII. bI. 359 vlg.
Eigenaardig is de opvatting van Kienle!1, Jahrb . f. D. Th.
bI. 706. Volgens hem is overal, waar OUT Or; is gebruikt,

sprake van den val van Jeruzalem en wijst ÈXElJlO, steeds
op jezus' wederkomst. Vs. 35-25 : 46 ziet op de komst
van Christus op de wolken: Nösgen, Gesch. der N. T.
Off.1. bI. 538. Vs. 36. Dit vers geldt van Jezus' komst:
Schott, Sermones, bI. 142, Zahn, Beyschlag, N. T. Theol.
I. bI. 193. Eerst hier is van het laatste oordeel sprake:
Nösgen. Het oordeel over de Christenen individueel
heeft jezus hier op het oog: Bruston, Revue Théol et
Philos. XXIII. bI. 422. Alleen door 'l'êJ/Eá. vs . 34 is de tijd van
Jezus' komst bepaald, daar binnen zijn dag en uur onbepaald: Baljon, Keil, Schanz, Schwartzkopff, Weiss . J. Chr.
bI. 178, Weiss, Bibl. Theol. bI. I I I noot, Wichelhaus,
welke meening Hoelemann, Neue BibeIst. bI. 24 I noot,
Scherer, Beitr. Theol. W. Il. bI. 104, Keim, Gesch. J.
v. N . III, bI. 196 terecht verwerpen . Zie ook Afdeeling
I, Hoofdst. Il. bI. 50. Vs. 36-44. Teekening van het
wereldeinde : Weiffenbach, Wiederkunftsged. bI. 49. Hetzelfde in figuurlijke taal, Kienlen J Jahrb. f. D. Theol.
1869, bI. 708.
Wat nu de opvatting van dit Schriftgedeelte In zIJn
geheel betreft, diene nog het volgende. Soms meent
men, dat alles ziet op de verwoesting van Jeruzalem:
H. A. Schott, Opusc. bI. 237-238, Waarheid in Liefde,
1842. bI. 244. De teekenen worden meegedeeld, die
eens den val van jeruzalem zullen voorafgaan. Al die
teekenen zijn echter van dien aard, dat zij ook op het
laatste oordeel kunnen worden toegepast: Aretius. Jezus
spreekt hier van het komen in Zijn koninkrijk in kracht,
beginnende van den val van Jeruzalem: Briet, Godgel.
Bijdr. 1843, bI. 863. Christus rekent de verwoesting van
jeruzalem tot Zijne wederkomst: Lücke op I joh. 2 : 18.
Bedoeling was het verband te laten zien tusschen
Jezus' wederkomst en de verwoesting van Jeruzalem:
Nösgen en Nö~gen, Gesch. der N. T. Offenb., Lange,
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Leben Jesu. III.3 bI. 1258. In hoofdzaak de val van
Jeruzalem: Van Oosterzee, Leven v. Jezus, III, bI. I 18.
"Quare inter melioris notae interpretes non ambigitur,
"de utroque Christurn eventu loqui, et de Hierosolymorum
"excidio et de judicio extremo. I\lud vero plurimis parum
"certum est, quo quaeque commata sint referenda, quousque
"Christi verba tractent proxima, gentis Judaicae stragem
lIet occasum, ubinam vero et unde spectent longe remota
"et extrema". Dorner, Esch. bI. 8. Christus bedoelde
verwoesting van Jeruzalem, doch als voorbeeld van den
laatsten tijd : V. Oosterzee, Leven van Jezus lIl. bI. 114.
Rupprecht, Ende Welt\. bI. 15. Christus vermengt wat
gebeuren zal bij Zijne wederkomst en bij de verwoesting
van Jeruzalem: Jalaguier, Introd. Dogm. bI. 532. Turretinus,
Theol. El. III. bI. 655. Jezus ziet den val van Jeruzalem
en de daardoor des te heerlijker ontwikkeling van het
koninkrijk der hemelen: Jentink, Maranátha, bl. 62.
Perspective is er tweeërlei openbaring van het oordeel
Gods. Eerst wordt de geheele serie voltrokken aan
Israël, Jeruzalem, Sion, daarna dezelfde serie aan de
wereld: Kuyper, Loc. de C. S. bI. 240. Het Joodsche
gericht is het begin van den terugkeer in heerlijkheid,
2 Petr. 3: 9 vindt men de reden der vertraging: Hofmann, Weiss. u. Erf. bI. 281. Matth. 24: 15-20 geldt
niet van de verwoesting door de Romeinen maar van
eene ramp, die over Jeruzalem komen zal kort voor
's Heeren komst : Le Roy, Beschouwing Voorz. bI. 259 vlg.
Mark. 13. Vs. 1-9. De voorteekenen : Weiss. vs.
1-4.Tempelverwoesting: Holtzmann. Vs. 4 wordt gevraagd
naar het tijdperk der tempel verwoesting en de voorteekenen daarvan: Holtzmann. Zij vragen I e naar den
't empelondergang, T/x'ÛT/X, is tevens alles, wat in verhand
daarmede geschieden zal. De 2e vraag vraagt alleen om
het voorteeken : Weiss. T/x'ÜT/X, 7rctllT/x' is hetzelfde als T/x'ÜT/X,
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bij Lukas: De Wette. TlX.iJTIx. 7rtX,lITIX. de verwoesting van den
tempel beschouwd als deel eener groote reeks gebeurtenissen: Alford. TIX.ÜTIX slaat op de verwoesting van den
tempel, 7rallTIX. op alles) wat er mee samenhangt: Nösgen.
De discipelen vragen feitelijk alleen naar den tijd van
het einde der wereld, niet naar den tijd van den val
Jeruzalem: WeizeI, Stud. Ev. Geistl. Würt. IX. bI. 590.
Vs . 5-9. Eerste apokalyptisch tafereel: Holtzmann.
Vs. 9- 13· Voorspelling omtrent het lot der jongeren:
Weiss. Vs. 14-20. Tweede apokalyptisch tafereel:
Holtzmann. Vs. 15 vlg. geheel figuurlijk op te vatten:
Weisse, Evang. Gesch. 1. bI. 592. Vs. 24-27 bespreekt
de wederkomst van Christus: Schwartzkopff, Weiss. J.
Chr. bI. 166. Vs. 28. Punt van vergelijking is de zekerheid: Schwartzkopff, Weiss. J. Chr. bI. 171 . Vs. 29.
Dit vers ziet niet op den val van Jeruzalem, maar op
Christus' komst: Schwartzkopff, Weiss. J. Chr. bI. [67.
Vs. 30. ymtX, = Jezus' tijdgenooten : Holtzmann; Joodsche
natie: Weiss. In dit geheele hoofdstuk bespreekt Christus
het lot der wereld, misschien denkt Hij tevens aan den
val van Jeruzalem : Weisse, Evang. Gesch. 1. bI. 591.
Lukas 21. Vs. 5-7. De tempel verwoesting : Holtzmann.
Vs. 8-9 zegt alleen, dat het geheel spoedig zal beginnen, duidt niet den terminus ad quem aan: Ebrard,
Wiss . Krit. bI. 620. Vs. 9 heeft niet de bedoeling om
den korten tijd, die er nog tot het einde is, te vergrooten:
Weiss. Vs. 12. 7rpO ~è T OUTWlI 7rtX,lITWlI geeft duidelijk te kennen,
dat hier overgegaan wordt naar den tijd voor het einde,
dus naar Matth. 24: 32: Nösgen. Vs. 20-24, de ver~
overing van Jeruzalem: Weiss . Vs. 24. De tijden der
heidenen liggen tusschen den val van Jeruzalem en de
wederkomst van Jezus: Holtzmann. De tijden der heidenen
zijn het einde der heidensche bedeeling, zooals de tijd
van Jeruzalem het einde was der Joodsche bedeeling:
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Alford. De tijden der heidenen duren tot op de wederkomst van Christus: Bavinck, Dogmat. IV. bI. 450, De
Wette. Blijkens dit vers vallen tempelverwoesting en
wederkomst van Christus niet samen: Ebrard, Wiss.
Krit. bI. 620. Eenen bepaalden tijd hebben de heidenen
de leiding: Dorner, Esch. bI. 68. x.cüpoi wijst op eenen
langeren tijd: Dorner, Esch . bI. 73. De tijd, waarin het
Godsrijk aan de joden ontnomen en aan de heidenen
zal gegeven worden: Bruston, Revue Théol. et Philos.
XXIII. bI. 158. De tijden der heidenenheerschappij voorspeld Op. I I : 2: Weiss. Bibl. Theol. bI. 576.
E x e ges e. Dit hoofdstuk van Mattheus en niet
minder de overeenkomende stukken van Markus en
Lukas zijn, gelijk ieder toestemt, geheel in profetischen
stijl geschreven. En niet alleen naar den vorm, maar
niet minder naar den inhoud dragen zij geheel het karakter
der profetie. Of het nu een profeet is, gelijk alle profeten of de hoogste Profeet, die deze godspraken gaf,
maakt hier geen versc hil. Wanneer allerwege wordt
toegegeven, dat wij hier met profetie in den engeren
zin van dat woord te doen hebben, kan dit gedeelte
der Schrift niet anders verklaard, dan naar de gewone
regelen der profetische uitlegging. Bovendien zullen wij
ook hier evenals bij Matth. 23 gelegenheid te over
hebben om aan te toonen , dat wij niet gereed zijn als
wij, wat van den tempel staat vermeld, van jeruzalem
in eigenlijken zin hebben verklaard. Telkens blijkt uit
jezus' woorden, dat Zijne bedoeling verder ging en dat
Hij zoo tempel als jeruzalem gebruikt allermeest in
profetischen zin. Merkwaardig is in dit opzicht vooral
Mark. 13 : 37. Daar leze n wij als jezus' slotwoord:
11 ~è up..ïv 'M/yw, 7r&IJ/ Àéyw, rpl1yopsïre. j ezus verklaart hier, dat
Zijne woorden niet slechts den discipelen golden, maar
allen. Gelden zij metterdaad allen, dan blijkt wel, dat

jezus' woorden verder strekken dan het Joodsche Jeruzalem en den steenen tempel. 1) Bovendien is ook
Matth. 24 met geene mogelijkheid zóó te verdeelen,
dat het eene gedeelte duidelijk Jeruzalems val, het andere
Jezus' komst op de wolken betreft. Allerlei pogingen
om tot eene verdeeling te geraken zijn al aangewend. 2)
Dat er nog nooit ook maar eenige overeenstemming
verkregen is of alle bezwaren genoegzaam uit den weg
zijn ge ruimd, bewijst wel dat het onmogelijk is. Ook is het
van belang op te merken, het karakter der verschillende
trekken , die ons hier worden medegedeeld. Allerlei
zaken, die wel vermeld konden, als de ondergang eenen
stad moest geteekend, b.v. de naam van het vijandige
volk, de redenen der aanval enz. ontbreken hier. Andere
trekken daarentegen, die van weinig beteekenis zouden
zijn voor den ondergang eener stad, worden vermeld
b .v . Matth. 24: 11-14, 21-28 enz.
Bij de verklaring van dit gedeelte der Schrift moeten
voor ons doel tw~e vragen beantwoord: I . Handelt dit
hoofdstuk metterdaad over de wederkomst van Christus?
2. Zoo ja, hoe hebben wij dan de tijdsbepalingen, die
hier voorkomen, te verstaan? De eerste vraag kan
moeilijk anders dan bevestigend beantwoord worden,
wanneer men let op vs. I4, 30, 37 enz. Om de tweede
vraag goed te beoordeelen, zal eenige exegese ge1) Men zal mij tegenwerpen, dat Mark. 13: 37 het slot vormt
van Jezus' rede bij Markus, welk slot algemeen van de parousie
genomen wordt. Doch hiertegen kan opgemerkt: I) dat Jezus' rede
nergens eene duidelijke insnijding of overgang vertoont, maar den
indruk geeft van één geheel, zoodat het slotwoord ook bij dat
geheel behoort,2 ) dat vs. 37 einde is eener gelijkenis, die zeker
niet minder het onverwachte van de verwoesting van Jeruzalem
.als van de parousie moet voor oogen stellen.
2) Zie het bovenstaande overzicht.
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wenscht ZIJn. Vs. 2. Jezus spreekt hier zeker van den
tempel, maar in de verwoesting van den tempel predikt
Hij niet uitsluitend den ondergang van het toenmalig
Jodendom, maar veeleer den ondergang van dat bepaalde
soort van menschen, dat bij dien tempel hoorde, van
die menschen, bij wie in het godsdienstige eigengerechtigheid en eigenwilligheid den boventoon voert. Dat tempel
in de Schrift wel figuurlijk wordt gebruikt, is genoegzaam
bewezen met 1 Kor. 3 : 16 e n 2 Thess. 2 : 4. 1) Duidelijk
is vooral Joh. 2: 19. Ook daar bezigt Jezus tempel (wel
staat hier Jla6, evenals I Kor. 3: 16 en 2 Thess. 2: 4,
maar dit kan geen verschil maken, want tallooze malen
heet de steenen tempel ook Jlaó, 2) en niet iepoJl) in figuurlijken zin en wel zóó, dat blijkens Joh . 2: 20, Matth.
27 : 40, Mark. IS : 29 de Joden het in de eigenlijke
beteekenis opvatten. Verder kan men er op wijzen,
dat Joh . 2: 19 is gebruikt het werkwoord Mw en Matth .
24 : 2 KaTlxMw. Behalve dat de verwantschap opvalt, zou
men ook kunnen vragen of Mw naar zijne beteekenis
nog niet beter bij iepoJl in figuurlijken dan in eigenlijken
zin past. 3) Vs. 3. De vraag is hier, wat moet verstaan
worden onder TaÜTa. Bij het uitgaan van den tempel
waren de discipelen op Jezus toegekomen om Hem de
gebouwen des tempels te toonen, waarop Jezus het
antwoord van vs. 2 geeft. \Vanneer nu vs. 3 begint
Ka:7'1f1- Évou ~i tXÛTOÜ Èlft' TOU öpou, TWJI ÉÎ,tXl(;;V en even later op nieu w
staat lfpouqÀ:70ll, geeft dit alles den indruk, alsof er tusschen
Jezus' antwoord van vers 2 en de vraag der discipelen
1) Uit de Oud-Testamentische profetie waren ongetwijfeld nog
veel meer voorbeelden bij te brengen voor het figuurlijk gebruik
van tempel. Dit is niet geschied om de bewijskracht te verhoogen.
~)
Men zie : Bruder.
3) Dat de uitdrukkin g Jlao, TOÜ :7eoü wel eens overdrachtelijk
wordt gebruikt erkent ook Weiss, Stud. u. Krit. 1869 . bI. 29.
12

een igen tijd is verloopen. Den afstand tusschen den
tempel en den olijfberg zullen de discipelen hebben
doorgebracht Of door Jezus' antwoord te overdenken Of
door het met elkander te bespreken en in verband te
brengen met wat Jezus vroeger reeds had geleerd.
Ge volg daarvan is, dat zij niet slechts vragen, naar wat
Jezus rechtstreeks had gezegd, maar er andere zaken
mede verbinden . Daarom schijnt het 't beste om TCtUTCt
niet uitsluitend te laten slaan op de verwoesting van
den tempel, maar ook op andere dingen, die voor hun
bewustzijn daarbij behoorden b.v. wat Jezus einde Matth.
23 had geleerd. Dan vragen de discipelen naar het
IJ''ljfl.ûoll Tq, ' npoulJ' iCt, en de IJ'UlITEÀciCt TOU CtÎWlIO, . Van deze laatste
had Christus reeds eerder gesproken: Matth. 13: 49,
van een komen in de heerlijkheid des Vaders sprak Hij:
Matth. 16 : 27 en 28 , Mark. 8 : 38, Luk. 17: 24 en 26,
Joh. 4 : 2 I. De a .u d Testamentische profetie sprak er e venee ns van Ps. 98 : 9, Joel, Micha 4 en S. De ge dachte aan dit
alles kan den discipelen aanleiding gegeven hebben om
te vragen, gelijk zij vroegen . Toch is natuurlijk nooit
met zekerheid uit te maken, hoe de discipelen kwamen
aan die verbinding. 1) Dat is trouwens ook van weinig
belang. Maar wel is merkwaardig en dat pleit voor de
juistheid onzer opvatting, dat de apostelen de verwoesting van den tempel verbinden met de IJ'ulITEÀeiCt TOU CtÎWlIO, en
Jezus hen daarover niet berispt. Dat wijst er wel op,
dat als van die tempel verwoesting sprake is, toch nog
iets meer moet zijn gemeend, dan het verbranden van
een huis van steen. Niet minder wijst daarop het m.v.
TCtUTCt.
Jezus begint in Zijn antwoord te waarschuwen
1) Ebrard, A dv. errOl1. bI. 13, zoekt de aanleiding der verbinding in de Oud T estamentische profetie en in wat Jezus zelf
vroeger had gepredikt.
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tegen verleiding op het punt der 7flXpOUU'ÎIX. 1) Daarmee
grijpt Hij de vraag der discipelen terstond aan in het
punt, waar het eigenlijk op aan komt . Velen zullen
komen naar vs . 5, dus vooreerst zal die 7flXpOUU'ÎIJ/. nog
niet zijn . In dit verband kan TO TÉÀor; vs. 6 van niets
anders zijn bedoeld dan van die 7flXpOuûÎIX . Deze wordt dus in
dit vers niet dichtbij, maar ver af gesteld. En dat moet hier
ook in overeenstemming met wat de Sçhrift elders leert.
Immers, wanneer gelijk hier geschiedt, wordt opgenoemd,
wat er nog vóór de komst des Heeren geschieden zal,
beschouwt men de zaken van de menschelijke zijde en
dan wordt · steeds de komst des Heeren ver af gesteld.
Ook de volgende verzen, noemen gebeurtenissen op, die
voor het einde aller dingen zullen geschieden. Als nu vs. 9
staat up.êir; en ËU'êu:3-ê , is het evenmin noodzakelijk dit uitsluitend van de apostelen te nemen, als N:POJlêUuIXTS Matth.
23 : 35 zeide, dat de Israë lieten dier dagen Zacharias
hadden gedood. 2) Ook hier vertegenwoordigen de apostelen als zij naar Jezus hooren, heel de kerk des Heeren
en geldt, wat tot hen gezegd wordt, ook de kerk, tenzij
het hun betreft in hun ambt als apostel. 3) Vs. 13 is het
moeilijk uit te maken, hoe de uitdrukking eir; TÉÀOr; moet
opgevat. Daar het lidwoord ontbreekt zal het wellicht
het beste zijn het te nemen als bijwoordelijke uitdrukking en te vertalen : tot het einde . 4) Dit laat dan tweeërlei
opvatting toe : Hij, die den dag des oordeels niet meer
1) Daar Christus op de vragen in dien vorm geen antwoord
kon of wilde geven, moest hij eenen geheel anderen weg inslaan.
Dorner, Esch. bI. 45.
2) Vgl. Lange, Leben Jesu, Il. 3. bI. 1279.
S)
Ook Weiss zegt van vs. 9 - I 2, dat de apostelen hier staan
als vertegenwoordigers aller geloovigen.
') Schott, Sermones, bI. 40 neemt het ook als bijwoordelijke
uitdrukking met beroep op: Ps. 9: 18 en 13: I. Zie ook Nösgen

beleeft, volhardt tot het einde, wanneer hij getrouw is
tot zijnen dood, hij, die nog leeft bij het einde aller
dingen, wanneer Jezus bij Zijne komst hem getrouw
vindt. Indien deze verklaring de juiste is) zouden wij
ook hier het verband vinden tusschen den dood van
ieder persoonlijk en Jezus' komst. Vs. [4 geeft weder eene
tijdsbepaling . Wanneer er uitdrukkelijk staat öÄljj T~ oi'XOUf'-EVlj e n 7rMI TOlr; f:3-V€(ïllI schijnt ook dit op eenen langen
duur te duiden, hetgeen ons in dit verband niet meer
verwonderen zal. Moeilijker is hetgeen volgt. De vraag
is, wat moet verstaan onder 1'0 {3?JEÄUYf'-" Tqr; iP'1f'-wO"Ewr;. Het
is noodzakelijk voor ons doel dit te onderzoeken, omdat
er ten tijde der verschijning van dit (3UAurf'-ct door de discipelen moet verricht worden, wat Jezus hun in de
volgende verzen opdraagt. De uitdrukking is ontleend
aan Daniël, Markus heeft haar evenzoo, Lukas heeft
örrxv ?J~ i?J'1TE ;wx.Äouf'-iv'1v U7rO O"TpaT07rÊ?JwV 'IEpouO"ctÄ~f'- ' De plaatsen
bij Daniël, die bedoeld kunnen wezen, zijn Dan. 9 : 27,
[I : 31, 12 : I I. Het beste zal zijn aan de laatste te
denken. 1) Niet alleen, omdat daar de uitdrukking letterlijk zoo gevonden wordt, maar ook om het verband
bij Daniël. Want, wat ook de beteekenis en de juiste
vertaling van Dan. 9: 27 moge zijn, ongetwij feld is daar
van de uitroeiing van den Messias sprake. Daar spreekt
Matth . gansch niet van in deze verzen. Dan . [I : 3 I
staat (3?JEÄuyf'-" ~cp"!lIO"f'-ivwv. Daarentegen is Dan . J 2 : I I de
uitdrukking geheel gelijlc Hier is bij Daniël ook van
het oordeel sprake vs. IQ en van de te wachten verlossing vs . 12 en 13. Nu hebben de Joden blijkens
1 Makk. I: 54 en I Makk. 6: 7 eene vervulling dezer
profetie gezien in de oprichting van een heidensch
altaar op het altaar des Heeren door Antiochus . Een
1)

Zoo ook: Calvijn, Keil, Weiss en Zabn.
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dergelijk feit wordt verhaald 2 Makk. 6 : 2, doch zonder
deze uitdrukking. Toch kan dit niet de volle vervulling
zijn geweest van het woord van Daniël. In de eerste
plaats kan daarop toch niet zien de wederopname van
Daniëls profetie door Christus. Maar ook omdat daarmede nog niet de profetie is verklaard in hare algemeene
geldigheid en zij slechts toegepast is op een buiten de
bijzondere openbaring liggend feit. De overeenkomstige
plaats bij Lukas moet ons ongetwijfeld op den weg
helpen. Maar toch kan ook die de volle vervulling niet
inhouden . Immers ' de omsingeling van Jeruzalem door
legerplaatsen is evenzeer eene toepassing op iets tijdelijks,
dat buiten de bijzondere openbaring ligt en van geenerlei
beteekenis is voor de kerk des Heeren in het algemeen.
Bovendien, hoe kan die omsingeling van Jeruzalem, de
stad, die verdorven werd, omdat zij Christus had verworpen, heeten (3JÉÀUï lUI. TI1, sPI1f'.wrJ'swr;. Immers (3uÀu?'{J.OI.
duidt juist aan, wat in strijd is met den wil des
Heeren. 1) De algemeene beteekenis van de woorden
van Lukas zal zijn dat de heidensche richting de farizeewsche eens zal overwinnen. Toch kan ook dat niet
de volle vervulling zijn van de uitdrukking (3UJU? fl-ot Tq,
ÊPI1fl-::;rJ'swr;. Er is in de Schrift maar één feit te vinden, dat
met dien naam mag aangeduid en dat is het optreden
van den Antichrist. Wanneer men let op de teekening,
die 2 Thess. 2 van hem geeft, zal ieder moeten toestemmen, dat deze uitdrukking op hem van toepassing
is . 2) Zoo komt ook tot zijn recht de mannel. vorm
ÈrJ'TI1XÓTot dien Markus heeft. S) Ook de Antichrist zal zich
Zie Cremer in voce.
Aan den Antichrist denken ook: Bousset, Antichrist, bI.
14, 106 en I I I, Cremer, Holtzmann, Keil (ten deele), Kuyper, Loc.
de C. S. bI. 13 I.
3)
Deze opmerking is van Holtzmann. Men zie ook Dan. 11 : 36.
1)

2)
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naar 2 Thess. 2: 5 €v TÓ7rCf ir/Cf bevinden en duidelijk zal
zijn optreden merkbaar zijn (ÖUII i'J'l1u ). Dit is zeker, dat
vers IS en 16 verder gaan dan de verwoesting van
Jeruzalem en eerst te n volle bij Jezus' wederkomst zullen
vervuld worden. Dat wijst ook vs . 21 aan. Vs. 16 zal
aanduiden, dat de kerk des Heere n, die nog woont te
midden van den eigenwilligen en goddeloozen dienst
van God, zich bij het optreden van den Antichrist heeft
af te zonderen. Vs. 17 en 18 spreken van d e haast,
waarmee dit geschieden moet. Vs. 18 teekent de bezwaren
van hen, die gebonden zijn aan het aardsche leven,
vs. 20 den tijd, waarop die afzondering onmogelijk of
moeilijk zal zijn. Natuurlijk hebben deze verzen wel
degelijk ook een letterlijke beteekenis, maar daarmede
zijn zij niet uitgeput. En waar het ons steeds is te doe n
om de leer der Schrift vast te stellen omtrent den tijd
van 's Heeren toekomst, hebben wij hier meer op de
figuurlijke beteekenis te letten. Vs. 27 is evenwel alle
verband met den val van Jeruzalem afgesneden . Dit
vers geldt uitsluitend van de npourJilX T OU uiou T OU áll3'pw7roU en
zegt, dat die plotseling en tegelijkertijd overal zichtbaar
zal zijn. Het zal wel moeilijk aangaan, om vs. 28 iets
te laten zeggen van de plaats der komst van Christus.
Ook dit vers zal eene tijdsbepaling zijn . Zoodra er aas
is, d .w.z. zoodra alle waarachtige leven uit het Antichristendom is verdwenen, komt Christus om he t te
verdelgen . 1) Vs. 29. Eû3'e'ws baart ons, die alles hier verstaan
van de komst van Christus, niet de minste moeilijkheid.
Weliswaar heeft de T. R. Mk. 13: 14 f.rJT ÓS naar A, maar met
Holtzman gelooven wij, dat de lezing f.rJTl1K.dTIX, die in N B. L.
wordt gevonden en door TTrWHR is opgenomen, de voorkeur
verdient.
1) Zoo ook ongeveer: Ebrard, Adv. erron. bI. 25, Wiss. Krit.
bI. 13, Rupprecht, Ende Weltl. bI. 19.

De bepaalde tijd, die ligt in l1fLëPlX t ÉXElJI.:tt, is de tijd van
het oordeel. De ~Mtf /l; is de verdrukking in het laatste
der dagen. 1) Blijkens Gen . I : 14 zijn bij de schepping
de sterren door God tot teekenen gezet. En bij aIle
gewichtige dingen, die er op aarde geschieden, treden
de sterren op, men de nke aan de ster te Bethlehem,
de duisternis bij het sterven van Jezus over de geheeIe
aarde. Matth . 2 : 8, Matth . 27: 45. Eveneens zullen bij
Jezus' wederkomst de sterren van Hem spreken. 2) Zoo was
het ook reeds onder het Oude Testament geprofeteerd:
Jes . 13 : 9, 10, 13, 34 : 4, Ez. 3 2 : 7, Joel 3 : 3 en 4
(Hebr.), Amos 8: 9. 3) Vs . 30. De eigenlijke komst van
Christus. Het u'1fLflOJl zal wel die komst op de wolken zelf
zijn . IT &:CTlY.t lXi cpuÀlXi verbiedt ons vs. 28 aan eene bepaalde
plaats te denken. Vs. 3 I. Van de vier winden, waarheen
zij gevlucht zijn volgens vs . 16. Vs. 52. De teedere tak
is beeld van de komst van Christus. Zoo als de teedere
tak den zomer aankondigt, kondigt de komst van
Christus de redding aan . Bij deze verklaring kan TIY.UTIY.
7f'cillTIY. vs. 33, gelijk onbevooroordeelde exegese eischt,
genomen worden van al het voorafgaande, de komst
van Christus daaronder begrepen. Vs. 34. Boven is
aangetoond (bI. 160 en 161), dat ?'ElISá zeer goed soort
1) Volgens Dorner, Esch. bI. 22 kan 3-Mtfts alleen gebruikt
worden van onwillig aangedane rampen niet van gevaar van afval
vgl. Matth. 24: 9, Rom. 8 : 35.
2) Dorner, Esch. bI. 59 : Nec . ipse Christus signa haec vocat
TéplXTIY. i.e. mirabilia, sed u'1fL ElIX (Lucas 25) i.e. signa. Ook is de
opmerk!ng van Wei ss juist, dat alle profetie omtrent de sterren
noodzakelijk het wereldeinde meebrengt, omdat de voorwaarde
voor het aardsche bestaan en door wegvalt.
3) Deze plaatsen bij Schott, Sermones, bI. 8 ~ en 83. Behalve
deze geeft nog Dorner, Esch. bI. 54 en 55: Openb. 12: 4, 8 : 12,
Joel .2: 10, Jes. 2 4: 23, Openb. 6: 12 en 13. Weiss noemt Joël
4: IS. Zef. I: IS, Zach. 14: 6. Vgl. nog Grotius en Keil.

van menschen kon beteekenen. Ook hier zal het beste
zijn, het zoo te nemen. Doch nu is de vraag, welk soort
van menschen is hier bedoeld. Waar in het onmiddellijk
voorafgaande niet van oordeelen sprake is, is de oplossing niet zoo gemakkelijk als 23: 36. Het schijnt niet
mogelijk het te nemen van hen, van wie het laatst werd
gesproken, van de discipelen. Want er is geene reden
te bedenken, waarom Christus hen, die Hij vs. 33 als
uf'-eïr; aansprak hier met den naam van ~ 'YEVEd aÜTl1 zou
betitelen. Veeleer moet gedacht, dat ook hier deze uitdrukking de farizeesche richting bedoelt en dat zij dus
in zekeren zin staande term is geworden. In alle geval
kan 7rdVTa TaUTa hier geheel hetzelfde zijn als vs. 33. Niets
geeft ons recht het anders op te vatten. Vs. 36 snijdt
de mogelijkheid af om den tijd der wederkomst nader
te bepalen. I) Dat die wederkomst plotseling zijn zal
maar op een en voor ons onbekenden tijd, zeggen ook
nog vs. 37, 42, 50 en de gelijkenissen van Matth. 25.
Dat de wederkomst niet zoo nabij is, ziet men nog
vs. 48, en Matth. 25: 19 f'-êTlX ln Xp6vov 7roMv. Hier is weder
op menschelijke wijze geredeneerd. Immers Matth. 24 : 48
beschrijft de overleggingen van den wereldschgezinden
~ouÀor; en 25 : 19 teekent den toestand op aarde tusschen
Christus' heengaan en Zijne wederkomst.
Na deze bespreking geven de woorden bij Markus
geene aanleiding tot verdere opmerkingen . Hetzelfde geldt
van Lukas 21. Vs. 20 is bI. 180 reeds behandeld. Vs. 42
heeft voor ons alleen zooveel belang, als het de komst
van Christus wederom ver weg stelt. Het vers moet zien
Terecht wijst Ebrard er op Wiss. Krit. bI. 6 I 5. dat hier
van misverstand geene sprake kan zijn. De discipelen hadden juist
naar het wanneer gevraagd. Dus moet daar vooral op gelet. Zie
ook bI. 50 noot I.
1)
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op de overwinning door het heidendom op het farizeïsme
behaald en de eindelijke overwinning van dat heidendom
bij de komst van Christus. 1)

§ 6. Schriftplaatsen, te duister om iets
u i taf t e l e i den .
Kor. 16 : 22. Mctpt%JI <i.9-d.
o ver z i c h t der ver k I a ri n gen. Kern, Tüb.
Ztschrft. f. Theol, 1839, bI. 196 denkt, dat Paulus hier
spreekt van de aanstaande wederkomst van Christus. Schnedermann verklaart ó ;r.,{;p'O" ë'i"Yu". Venit Dominus is de vertaling van Aretius, Bengel, Kautzsch, Vilmar, Theophylactus
en De Wette . ó ;r.,{;p'O" ~P.WJl ~i\..9-e : Chrysostomus. De Heere
is of kom Heere: Weizsäcker, Apost. Zeit. bI. 580.
Kom onze Heere : Bachmann, Godet, Zahn, Einl. I. bI. 2 17,
Skizzen, blz. 3 I 8. Ook wordt gedacht aan een prijzen
van den Heere in vreemde talen : Edwards bij Godet,
Jahn e n Lightfoot bij Donker Curtius. Bijdr. beoef.
Gesch. Godgel. Wet. IX. bI. 21 7.
Ex e ges e . Van dit vers is voor ons alleen van belang
de uitdrukking p.ctpt%JI <i.9-&:. He t schijnt eene staande formule
te zijn geweest of misschie n is het dat naar aanleiding
van deze plaats geworden. 2) Didache X . 6. eindigt het
gebed na het avondmaal: ÉI...9-éTW X<iP'" "-ctt' npei\.SiTw Ó ;r.,óup.o" OUTO".
a. r

·.nuctJl)/t% Tc(! .9-ec(! .ë.cwlJ'. Ei' TI" !/.'Y1ór; ÉuTIJI, sPXiu.9-w, ei' TI" oti;r., fuTl,

1) We hebben gemeend, dit gedeelte van Matth. 23 en 2<1het best in een afzonderlijk hoofdstuk te kunnen bespreken. In
de eerste plaats verschillen deze hoofdstukken zeer van de andere
door ons besproken Schriftplaatsen door hun profetisch karakter.
Doch het was ook niet doenlijk ze bij een der andere groepen
onder te brengen. In deze hoofdstukken ligt veel van verschillende
beteekenis bijeen. En het scheen beter niet te splitsen, maar ze
afzonderlijk in hun geheel te verklaren.
2) Zie verder Weizsäcker, Apost. Zeit. bI. 580.
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f'-ETaV~EITW. f'-otpdv d:7c1, &.f'-~1I.

Nu is het moeilijk om dit woord
voldoende te verklaren, zoolang de beteekenis nog niet
genoegzaam vaststaat. Hierover kan wel geen twijfel
bestaan, dat het moet afgel eid van het Syrische NJI?
N"~ of N2"1?, dat heer beteekent en van N~~ = komen .
De vraag is evenwel, welke vorm van dit laatste werkwoord is hier gebruikt en hoe moet derhalve ve rtaald . 1)
Wij gelooven, dat het niet noodig is deze kwestie hier
verder te zoeken op te lossen. Waar de zaken zoo
staan, mogen onze tegenstanders in geen geval met
zekerheid beweren , dat Paulus hier spreekt van een
weldra te wachten wederkomst van Christus. Bovendien,
zelfs indien kon worden bewezen, dat moest vertaald
"De Heere is nabij " zouden wij kunnen volstaan met te
verwijzen naar de verklaring gegeven van Fil. 4 : S·
b.

Openb. 6 :

I I . Kal Êd'Ó:7l1lTav ÉKdlTTOlq ITTo"otf "wKai', Kal éppé:7l1

aÛTolq i'vot dva7raUITWVTal ËTI Xpóvov P. IKpdv, ËWq OU 7r"l1pWITOVTal Kal oi ITUVd'OU"OI
aÛTWV Kal oi dd'êMpol otûTWV, oi p.É""ovreq d7rOKTéIVêlT:7a l wq Kal aÛTOÎ.

o ver z i c h t der ver k 1a rin gen. De vraag is hier,
hoe moet xpdvov f'- IKpdv opgevat. Grotius denkt aan eenen
tijd v.an 30 jaar. Bengel denkt aan den tijd van de eerste
vervolgingen onder Trajanus tot 1208 de eerste pauselijke
vervolging. Zöckler verstaat er onder den tijd van de
:7"lt!l/q tot de 7rapoulTla.
Ex e ges e . Men bedenke, dat hier sprake is van
tfuXaj TWV élTcpa'Yf'-Évwv. Het gaat dus niet over eene tijdsrekening geldend voor die op aarde leven. Waar ons
hier wordt medegedeeld eene verandering, die er plaats
grijpt met de gestorvenen, zou eerst moeten worden
nagegaan, wanneer die verandering geschiedt. Dan zou
ook kunnen worden onderzocht, waarop de uitdrukking
Zie nog Bachmann, Zahn, Einl. 1. 2 16 vlg. en Kautzsch,
Gramm. Bib!. Aram. 188 4. bI. 12.
1)
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doelt. Nu is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om de eerste dezer beide kwesties zoo op te lossen,
dat geen twijfel meer over blijft. Daarom onthouden wij
ons hier liever van oordeel en achten ook deze plaats
te duister om er met genoegzame zekerheid voor ons
onderwerp iets uit af te leiden.
Xp6l1oll p..lxp611

Ten overvloede zij hier aan het slot nog eens uitdrukkelijk uitgesproken, dat onze bedoeling volstrekt
niet was in de 2e afdeeling eene volledzge verklaring te
geven van al de daar behandelde schriftplaatsen, maar
dat wij ons met eIken tekst slechts zoolé~ng hebben be zig
gehouden, als strikt noodzakelijk was voor ons onderwerp .

BIJLAGE

J.

Het komen van Christus.
In het voorafgaande werd steeds zonder verder onderzoek aangenomen, dat Christus bij het einde der wereld
zichtbaar zal komen op de wolken des hemels om te
oordeel en de levenden en dooden. Eveneens werd verondersteld, dat het meerendeel der plaatsen, waar Ëpx,op.,cu
in toekomstigen zin van Christus werd gebruikt, moest
worden verstaan van die nederdaling van den hemel.
Zoo leert het ook de Ned. Geloofsbel. Art. 37.
Toch is het noodig hier ietwat nader op in te gaan.
In sle eerste plaats kan thans volstrekt niet gezegd
worden, dat allen het bovengenoemde standpunt innemen.
En wie onder de komst van Christus iets anders verstaat, zal ook het door ons behandelde vraagstuk geheel
anders moeten oplossen . Maar ook in de tweede plaats,
het schijnt niet ongegrond, als wij veronderstellen, dat
juist om de vele moeilijkheden te ontgaan, menigeen
ten einde raad getracht heeft, of de verklaring niet
elders kon gevonden worden. Men trachtte niet hetgeen
de Schrift zegt omtrent den tijd van Jezus' wederkomst
in onderling verband te brengen, maar men poogde
onder het komen van Christus iets zoodanigs te verstaan,
dat zelfs oppervlakkig bezie n, alle in de Schrift voorkomende tijdsbepalingen er op pasten. Op zichzelf zou
dit natuurlijk volkomen geoorloofd zijn. Maar men vergat,
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ook de proef op de som te nemen onderzoeken, of
metterdaad, wat men dan onder het komen van Christus
verstond, geheel in overstemming was met de Schrift.
Om van het laatstgenoemde een voorbeeld te geven,
kan worden gewezen op \lVeizel. Weizei, Stud. Ev. Geistl.
Würt. IX. bI. 154 vlg. verstaat onder de parousie de
persoonlijke wederkomst van Christus aan het einde der
wereld, maar wil op die plaatsen, waar de parousie
aanstaande wordt geacht, denken aan eene "onpersoonlijke
parousie" uitkomend in het oordeel over Jeruzalem en
de komst van Christus in de geschiedenis, uitloopend
op het persoonlijke laatste komen. Zelf erkent hij, dat
het bezwaarlijk aan gaat om parousie in verschillende
beteekenis te nemen, omdat de apostelen er klaarblijkelijk
immer Jezus' laatste komen onder verstonden. Eéne
parOUSle houdt ook vast Schwartzkopff, Weiss. J. Chr.
bI. 15 I.
Onder hen, die het komen van Christus niet nemen
als eene komst bij het e inde der wereld is nog veel
verschil van opvatting. Soms wordt gemeend, dat Jezus
onder Zijne komst verstond den val van Jeruzalem of,
dat deze het begin, het laatste oordee l het einde was
van Zijne komst (Rupprecht, Ende dieses WeIt!. bI. 14,
Usteri, Paulin . Lehrbegr. blz. 343 noot, Zahn, Komm.
op. Matth. 2e dr . bI. 666.) Veel meer echter tracht men
aan te toonen, dat de Schrift volstrekt niet spreekt van
eene lichamelijke wederkomst van Christus, maar dat
onder het komen van Christus steeds eene geestelijke
handeling is te verstaan. Doch al staat dit voor velen
vast, in de uitwerking loopen de gevoelens weer zeer
uiteen . Dat de Schrift onder het komen van Christus
niet één feit, maar eene voortdurend voortgaande handeling
verstaat, wordt volgehouden door: Haupt, Esch. bI. 92,
Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 2 en 3, Le Roy, Beschouw.
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Voorz. bI. 75 vlg. Ouk met zelden wordt beslit uitgesproken, dat de Schrift nooit anders dan in zuiver
geestelijken zin van het komen van Christus spreekt.
Zoo vooral Bruston, Revue Théol et Philos. XXIII. bI. 158
vlg., Metzlar, W . i. L. 184 2, bI. 236 vlg., Schwartzkopff,
Weiss. J. Chr. bI. 152 vlg. Daarentegen poogt Jentink,
Maranatha, bI. 67 vlg. aan te toonen, dat komen van
den Zoon des menschen hetzelfde beteekent als oprichten
van het koninkrijk Gods en opwekking des levens. Dan
weer verstaat men onder de komst van Christus de
scheidende kracht, die het Evangelie uitoefent in de
wereld, eindigend in den jongsten dag. (Briet, Esch. I.
bI. 1 10 vlg., Scherer, Beitr. theol. Wiss . Ir. 185 I. bI. 101.)
Nog anderen denken aan de komst van het Godsrijk
in kracht of aan de zegepraal van Christus in de wereld
na Zijne opstanding. Zoo ongeveer Hase, Dogmat. bI. 5 12,
Godgel. Bijdr. XI, bI. 687, H . A. Schott, Opuscula,
bI. 251, Wendt, Lehre Jesu, Il. bI. 550. Merkwaardig
is het gevoelen van Beyschlag Bibl. Theol. passim, die
onder de parousie verstaat een de wereldgeschiedenis
doordringend proces. Iets dergelijks v. d. Broek, Godgel.
Bijdr. 1830, bI. 52 I en 522. Terecht noemt Weiss,
Bibl. Theol. bI. 1 1 1 noot dat "moderne Umdeutung".
Voor de eigen meening van Weiss, die niet zoo heel
anders is, zie men: Bibl. Jheol. bI. 394. Weiffenbach,
Wiederkunftsged. verstaat onder het komen van Christus
de opstanding enz. Ten slotte is er eene groep van
uitleggers, die onder het komen van Christus niet ééne
bepaalde handeling, maar verschillende verstaan. Zoo
Goudschaal, W. i. L. 1839, bI. 477, vlg., Jalaguier,
Introd. Dogm. bI. 535 vlg., Kuyper, Loc. de C. S. bI.
240 vlg., Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 18 vlg., A Marck,
Exspect. Glor. Fut. bI. 34 vlg., Nösgen, Gesch. N. T .
Off. I. bI. 533 vlg. Soms wordt onderscheiden eene his-
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torische} dynamische of ideale en eschatologische of eigenlijke parousie. Zie: Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 26
Pünjer. Ztschrift wiss. Theo!. XXI. bI. 154. Verder zijn
voor de verschillende opvattingen van het komen van
Christus te vergelijken; Pünjer, Ztschrift wiss. Theo!. XXI.
bI. 153 vlg., Schott, Sermones, bI. 262 vlg., Weiffenbach,
Wiederkunftsged. bI. 2 vlg., Weizei, Stud. Ev. Geistl.
Würt. IX. bI. 172 noot.
Daartegenover zal nu worden aangetoond: I). dat de
Schrift ééne komst van Christus uit den hemel leert bij
het einde aller dingen, 2). dat wanneer men de geschriften van johannes uitzondert, ËPX0P.IXI in toekomstigen
zin van jezus gebruikt, verstaan moet worden van die
komst.
Het eerste bewijs is niet moeilij~ te leveren. Hand.
I : I I is hier afdoende. jezus OÜTWC; :::ÀEUITETIXI OJI TpÓ7I'OJl ~'::JEdlTtXIT::JE
IXÛTOJI 7ropwóp.m;; Eic; TO;; OÛPIXJlÓ;;.
De uitdrukkelijke toevoeging
ÖJI TPÓ7rOJl sluit
allen twijfel uit. Het kan op niets anders
zien dan op de hemelvaart. Christus zal dus zichtbaar
wederkeeren op de wolken des hemels. Minder duidelijk,
doch ook niet onzeker, spreken andere plaatsen bijv.
Matth. 24 : 30, Fil. 3 : 20, I Thess. I : 10, 1 Thess. 4 : 16. Al
deze plaatsen bewijzen, I). dat Christus nog niet komt
op het oogenblik, dat zij werden geschreven, 2). dat Hij
op' een toekomstig tijdstip verschijnen zal en wel van
den hemel. Blijkbaar is dus gedoeld op één in het oog
loopend feit. Hetzelfde blijkt uit een zelfstandig naamwoord somtijds in de schrift vóór de wederkomst van
Christus gebruikt . Een woord, dat overeenkomt met ons
"wederkomst", kent de Schrift niet. Als om dit begrip
uit te drukken woorden als É7I'ICPIXJlÉIIX, of á7l'oxdÀuiflc; worden
gebruikt, valt daar weinig uit af te leiden. Want al is het
weinig waarschijnlijk, het is toch op zichzelf niet onmogelijk, dat daarmede een langzaam voortgaand komen van

Christus was aangeduid . Anders is dit evenwel met het
woord 7rCtpoVIFId. ITCtpoVITI d is een in het profane Grieksch
zeer gewoon woord en beteekent daar in de eerste
plaats "tegenwoordigheid" (va n 7rtXpe lp.l) b .v. TOÜ KCtÀOÜ 7rCtpoVIJlli
Plat. Phaed. 100 D. &:yCt5WJI of KCtKWJI 7rCtpOVIJIQl, Plat. Gorgias,
497 E, 498 D, Lysis, 2 17 B, E, 218 B, ÀWKOÜ 7rCtpoVIJICt, Plat.
Lysis 217 D, J IKCt IOIJUJll1r; 7rCtpoVIJICt, Sophista 247 A, 7rÀ~:70vr;
7rCtpJVIJtCt Politeia IV, 437 E. tiJlJpWJI 7rCtpoVIJ1Ct, Eurip. Ale. 606,
7 É:!.)/WJI 7rCtpoVIJ1Ct H ecu b. 100 5, 7rÓÀe l Jè P.E/?OJlI Tqr; 0P.ErEpCtCj 7rCtpoUIJ1CtCj,
Thuc. VI. 86, KCtKW)/ 7rCtpoVIJICt, Aristoph. Thesm . 1049, Demnosthenes, Exordia, XXXIX p. 1447/1448. npovIJ1CtJI ~'xPJl,
Soph . Ai . 540, 7rCtpoVIJICtll p.èll O/IJ:7Ct wr; otm r; ~P.11I fIJTllI, El. 948,
125 I . Zie verder Isocr. A 152, Oryrhynchus Pap. 486. IS :
Klxi

~

f7rIP.é"A.EICt

TWlI

U7rO

TOÜ

7rOTIXP.OÜ

7rlXplX'j·EIJUpp.EJlWJI

xp~?EI

p.ou Tq,

(Grenfell and Hunt o\. III bI. 18 I), Dittenb. Sylloge,
226, 85; 3 2 4, 14; 328, 2 I ; 328, 3°; 4 2 3, 8; 803, 34;
Orientis Graec. Inscr. Sel. 139, 9; 640, 7. Toch vertoont het somtijds duidelijk den overgang naar "aankomst" . Thuc. 1. 128, 5 : Bu?dllTlOlI 'Ydp tMJ;I T~ 7rpOTÊpl{- 7rlXpoUIJII{-.
Eurip. Ale. 2°7: tiÀÀ' EIP. I KlXi IJ~lI rX'Y'YEÀW 7rlXpOUIJ/Ctll. Duidelijk
is ook vooral Soph. El. I 104. Blijkens 1°97 is Orestes
juist opgekomen . 1000 vraagt het koor TI (3ovÀ'1::;eI; 7rdpel;
11°3 en 1104 zegt Orestes: TIr; OUlI &lI UP.WlI TOlr; EIJW 'PPMetEli
&11 ~P.WlI 7rOS-EllI~lI KoI1l07rOVJI npouIJ/IXJI; Verder beroepen de woordenboeken van Cre mer, Pape, Passow, Stephanus-Dindorf
zieh vooral op Dion. Hal. I. 45 7rCtpoUIJICt sir; 'IrCtÀICtJl. Tot geheel
hetzelfde resultaat komt men wat het Nieuwe Testament
betreft. I Kor. I : 8 meegerekend komt het woord 25 maal
voor. I Kor. 16: 17, 2 Kor. 7: 6, 7 : 7, 10 : 10, Fil.
I : 26, 2 : 12 is het van mens eh en gebezigd. Behalve op
de laatste plaats vertoont hier 7rlXpoUIJiCt zóó duidelijk den
overgang van tegenwoordigheid tot aankomst, dat het
misschien zelfs beter is, het door aankomst te vertalen.
2 Thess. 2: 9 is het gebruikt van den tXJlop.or;, overigens
7rlXpOUIJ/Ctt;
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steeds van Christus, behalve feitelijk 2 Petr. 3: 12,
waar echter de bedoeling dezelfde is als op de andere
plaatsen,.: Staat nu genoegzaam vast, dat de beteekenis
van 7rrxpou~ilX nooit is een langzamerhand komen, maar
steeds Of tegenwoordigheid Of aankomst en staat
evenzeer vast, dat meermalen de 7rotpou~lot van Christus
toekomstig wordt geacht (Matth. 24: 27, 37, 39, I Kor.
15 : 23, Jak . 5: 8), dan volgt ook daaruit, dat er eene
toekomstige wederkomst van Christus, als één bepaald
feit in de Schrift wordt geleerd. Daar komt nog bij,
dat ook het geheele verband op meer dan eene plaats,
waar 7rapou~ia van Christus' wederkomst is gebruikt, volstrekt niet aan eene lange reeks van gebeurtenissen,
maar juist aan één fe it doet denken. Zoo de vergelijking
met den zondvloed, Matth. 24: 37 en 39; 2 Thess. 2: 8
spreekt van de É7rlcpavsia rqc; 7rapou~iac;, welke twee woorden
vereenigd ook moeilijk iets anders, dan één feit kunnen aanduiden. Dan. I Joh. 2: 28. Volgens Cremerbeteekent7rapoU~ia
in profaan Grieksch, I.) tegenwoordigheid, 2.) aankomst.
Dan zegt hij "Es ist nach den betreffenden Stellen unter
"der Parusie die Herüberkunft Christi vom Himmel her
"zu verstehen, welche eine Ankunft resp. Offenbarung
"seiner Herrlichkeit ist zum Heile seiner Gemeinde, zur
"Rache wider ihre Feinde, zur Zerstörung der gegen
"ihn selbst gerichteten Opposition - des Antichristenturns
,,-, wie zur endlichen Realisierung des Heilratschlusses.
"Vg!. ausser den a. St. 2 Thess. 2, I. 8. Jac. 5, 7. 2
"Petr. I, 16; 3, 12. N ur rücksichtlich der früheren
"Gegenwart bei den Jüngern - vgl. Luc. 17, 26 !lund oh ne dem Wort Genüge zu thun, kann man die
"Parusie als Wzederkunft Christi bezeichnen." Zie ook
Dorner Esch. bI. 27.
Hiermede is aangetoond, dat volgens de Schrift Christus eenmaal zichtbaar wederkomen zal. Nu komt de
1,3
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vraag, als de Schrift spreekt van het komen van Christus
en wel in toekomstigen zin, is dan daarmede die komst bij
het einde aller dingen bedoeld of kent de Schrift ook
nog een ander komen van Christus. Omdat het Nieuwe
Testament voor het komen van Christus in toekomstigen
zin schier uitsluitend ËPX0f41X1 gebruikt, zal het noodig zijn
na te gaan, hoe dit woord van Christus wordt gebruikt.
Dan zal ons blijken, dat het Nieuwe Testament op drie
wijzen epxof41X1 van Christus bezigt: 1.) als gewoon werkwoord van beweging, om Christus' tochten door het
Joodsche land aan te duiden. 2.) in verleden zin. 3.) in
toekomstigen zin.
A. om lichamelijke beweging aan te duiden: Matth.
3: 14,4: 13,8:7,14,28,29,9: 1,18,23,28,12 :9,
13:3 6 ,54, [4: 2 5,15: 29,39,16:13,19: 1,2[:5,9,
[9, 23 , 23: 39, 26: 3 6 , 4 0 , 43, 45 · Mark. I: 9,14, 24,
29, 5: 2 3, [5:38], 6:1,48,7:31,8:10, [8:22],
[9: I4J, [9:33J, [10: IJ, 11 : 9,11: 13,14: 17,37,4 1,
Luk. 2:51,4:16,34,8:51,10:1,13:35,14:1,19:5,
38, 22: 45, 23: 42 (?). Joh. I: 29, 30, 3: 22, 4: 5, 45,
46,54,6:17,11:17,20,3°,34,3 8,5 6 ,12:1,12,13,
IS (?), 27, 13: 6, 17: 1 I, 13, 20: 19, 24, 26, 21 : 13.
B. om eene afgeloopen handeling aan te duiden: Matth.
5: 17,9: 13,10:34,35,11:3,19,18:11,20:28,
Mark. I: 7, 2: 17, 10: 45· Luk. 3: 16, 5: 3 2 , 7: 19,20,
34, [9: 56J, 12: 49, 19: 10. Joh. I: 9, 11, 3: 2, 19,3 1,
31,4:25, 5:43,6: 14,7: 2 7,28,3 1,4 1,4 2 , 8 : 14,
42, 9: 39, 10: 10, 11: 27, 12: 46,46, IS: 22,16: 28,
18: 37, Gal. 3: 19, Ef. 2: 17. 1 Tim. I: IS. I joh. 4: 2 ,
3, 5: 6, 2 Joh . : 7·
e. om eene toekomstige handeling aan te duiden:
Matth. 10: 23, 16: 27, 28, 24: 30, 4 2, 44, [25: 13],
25 : 3 t, 26: 64· Mark. 8 : 38, 13: 26, lI\. : 62, Luk. 9: 26,
12:40,18:8,21:27. Joh. 14:3, 14:r8, 28, 21:22,
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21: 23. Hand. I: I I, 1 Kor. 4: 5, 11: 26. 2 Thess.
1:10, Hebr. 10:37, Openb. 1:4,7,8,2:5,16,3:11,
16: [5,22: 7, 12, 20.
Bij een of meer dezer teksten kan misschien eenig
verschil van meening ontstaan over de vraag bij welke
groe p zij behooren, b. v. Luk. 13: 35, Joh. 12: 13 en
15. Doch dit doet voor ons doel niet ter zake.
. Over groep A behoeft niets gezegd te worden. Ieder
zal moeten toegeven, dat al die malen eenvoudig is
aangeduid, dat Jezus van de eene plaats naar de andere
ging. Van groep B geldt hetzelfde. Alle godgeleerden,
die het gezag der Heilige Schrift nog hoog houden, zullen
op deze plaatsen ËPXO fl. lX1 nemen van de komst van Christus in het vleesch.
Bij de derde groep doen zich moeilijkheden op . Voorloopig laten wij de geschriften .van Johannes buiten
bespreking om daarover later afzonderlijk te handelen.
Als wij nu de overige plaatsen nagaan, blijkt, dat ËPXO fl.1X1
Matth. r6: 27, 24: 3°, 4 2 , 44, 25: 13,31, Mark. 8: 38,
13:26, Luk. 9:26,12:40, r8:8, 21:27,Hand.l:lI,
I Kor. 4: 5, 11: 26,2 Thess. I : 10, Hebr. 10: 37, dat
is op zeventien van de een-en-twintig plaatsen, zeer
duidelijk gebruikt is, van één enkel feit, (soms wordt
er aan toegevoegd Wq x,M7rnj';) van de. komst van Christus
op de wolken des hemels aan het einde der eeuwen.
Van de vier overgebleven plaatsen staat Matth. 16: 28
op zichzelf. In de eerste plaats, omdat men daar vindt
de uitdrukking épxófI.€J)OJ) SJ) T~ (3IXIrIÀfiq:, IXÛT OÜ, in de tweede
plaats, omdat op de overeenkomende plaatsen in de
andere evangeliën de zegswijze geheel anders is. Het
ligt nu reeds voor de hand, dat op de drie nog niet
genoemde plaatsen Matth. JO: 23, 26: 64 en Mark.
14 : 6 2 ËPX0 fl. lXl ook van de parousie, de wederkomst van
Christus zal zijn gebruikt. Onze exegese heeft aangetoond,

19 6
dat dit niet alleen niet mogelijk, maar zelfs noodzakelijk is.
Uit dit alles volgt 'nu, dat wanneer men de geschriften
van Johannes en Matth. 16: 2 8 (waar de verklaring niet
moeilijk is) uitzondert, het Nieuwe Testament é'PX0f'-(t. / van
Christus in toekomstigen zin alleen bezigt . van Zijne
wederkomst. Zeer schoon komt dit overeen met het
gebruik van ditzelfde woord voor Christus' e erste komst.
Zelfs in de woorden, waarmede zij worden beschreven,
is er overeenkomst tusschen de komst in het vleesch en
die op de wolken des hemels. Het zal dan ook uitsluitend
van é'pX0f'-(t./ in toekomstigen zin bedoeld zijn, dat Weiss
zegt in eene noot bij Matth. 26: 64, dat de Synoptici
é'pxof'-(t./ steeds van de parousie gebruiken.
Thans moet nog onderzocht, of misschien onze tegenstanders zich op Matth. 16: 28 of de geschriften van
Johannes kunnen beroepen, als zij beweren, dat het
Nieuwe Testament alleen spreekt van het komen van
Christus in geestelijken zin of als proces. Hunne zaak
staat reeds zwak, want het meerendeel der plaatsen
pleit, gelijk werd aangetoond, stellig tegen hen.
Matth. 16: 28 moet é'pxerr';7(t./ èJl T~ (3(t.rr/ÀÉ/o/- (t.uToii, gelijk bij
de exegese is aanget~)Qnd, worden verklaard, van het
zitten ter rechterhand Gods en de openbaringen daarvan
op de aarde. Het gaat moeilijk aan dit een geestelijk
of procesmatig komen te noemen. Men mag het doen,
mits men het dan doe niet van é'pxerr';7(t./ alleen maar van
é'pxerr';7(t./ kv T~ (3(t.rr/t..eio/-.

Bij Johannes komt é'pX0f'-(t./ van Christus in toekomstigen
zin ,voor: Joh. 14: 3, 18, 28, 2 I : 22, 23. Openb. I : 4,
7, 8, 2: S, 16, 3: I I, 16: IS, 22 :' 7, 12, 20. Daarvan
zien Joh . 2 I : 22 en 23 (let op vs. 23 ön OUK .i?ro';7)/~rrw),
Openb. I: 4 en 8 (èpXÓf'-ElIO, staat niet alleen naast ó ~JI
maar ook naast ó W)/), Openb. 1 : 7 (blijkens de toevoeging),
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16 : 15 , 22: 7, 12, 20 (zie onze exegese) ongetwijfeld op
de parousie . Eveneens is reeds aangetoond, dat Openb.
2 : 5 en 16 zien op een optreden van Christus tegen de
Aziatische gemeenten en dat Openb. 3: I I, de in vers
IO genoemde 7rE/pourp.6<; zal zijn bedoeld met Ëpxop.a./ Ta.XU.
Ook op deze plaatsen kan men zich dus kwalijk beroepen voor de bewerin g, dat het komen van Christus
zuiver geestelijk is, of gradueel voortschrijdt. Wel is het
optreden tegen de gemeenten in Klein-Azië voornamelijk geestelijk geweest, maar wij hebben hier te doen
met enkele op zichzelf staande feiten. Feiten, die zeer
zeker ons ook iets te zeggen hebben, maar die ons toch
niet veroorloven het komen van Christus in zuiver geestelijken zin te nemen.
Nu resten ons nog Joh. 14: 3, 18 en 28. Het staat
voor ons nog volstrekt niet vast, dat deze plaatsen niet
van de parousie gelden. Joh. 14: 3 b. v. wordt door
Calvijn, Luthardt, Vilmar en Weiss van de parousie
genomen. En daar zijn ook wel enkele gronden voor
aan te voeren . I.) 7rciÀ/v Ëpxop.a./ onderstelt eene vroegere
soortgelijke 'komst, die niets anders dan de vleeschwording kan zijn. 2.) Jezus bedoelt hier ook blijkens het
volgende Ka.i 7ra.p<XÀ~tfop.a./ up.&.<; 7rpà<; ep.a.uTóv eene handeling.
Daarom kan moeilijk, gelijk Lange en Goudschaal W. i.
L. 1839, bI. 485 willen, de dood der discipelen zijn
bedoeld, dan zou he t langzamerhand plaats hebben. 3.)
Het volle tot Zich nemen in heerlijkheid geschiedt eerst
bij de parousie. 4.) Zij die beweren, dat de geloovigen
bij de parousie heerlijkheid op de nieuwe aarde zullen
erlangen, hebben nagelaten aan te toonen, dat de ohda.
TOU 7ra.TpÓ<; met de 7roÀÀa.i p.ova.i uitsluitend de hemel moet zijn .
Eerst als men het vers in het algemeen van de parousie
neemt, kan men dan weer zeggen, dat bij den dood
van ieder persoonlijk een vooruitgrijpen op die parousie
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plaats vindt. In zoo verre geldt dus dit vers van den dood .
Bij Joh . 14: 18 en 2 8 is d e zaak twijfelachti g. Voor
de meening, dat ook hier d e parousie is bedoeld pleiten :
I.) D e Trooster, die komt na Je zus' he melvaart, blijft
EÎ, TÓlI cûG::lIct (vs . 16) d. i. tot
aan het einde alle r d ingen
en toch komt Jezus we er. 2.) Als de vader van een
kind heeng aat, maar met de belofte , dat hij zeke r keeren
zal, mag zulk kind geen óptpct1l6q genoemd, maar kan de
vader juist zegge n : oÛx. ácp~(jw u!'-fXq oPCPCl.1I0Uq. 3.) Vs . 20 treedt
eerst ten volle bij de parousie in vervulling. Doch nie t
mag worden ontkend , I .) dat heel dit gedeelte spreekt
van de zending des Geestes, 2 .) dat Jezus bij Zijne
parousie nie t alleen door Zijne discipelen, maar ook door
de wereld wordt gezien en dat wij dus in strijd zouden
komen met vs . 14.
Aleer wij ons resultaat opmaken, moet nog op twee
zaken gelet. In de e e rste plaats is tpxo!,-Cl. / niet het eenige
woord, dat voor d e komst van C hristus gebe zigd wordt.
Eene enkele maal wordt van de komst van Christus
ook ~x.w gebruikt, doch - en dit is zeer me rkwaardig alleen bij Johannes en in citaten uit het Oude Testame nt.
Deze plaatsen zijn : Joh . 8 : 4 2 , 1 Joh. 5 : 20, Openb. 2: 2 5,
3 : 3, 3: 3, - Rom. 11: 26, Hebr. IQ: 7, 9 e n 37. Va n
deze plaatsen, zien ongetwijfeld Joh. 8: 42 e n 1 Joh. 5: 20
op de eerste komst van Christus , Openb . 2 : 2 5 op de
parousie. Openb. 3 : 3 is beide malen ee n richterlijk
optreden van Christus gemee nd, doch als één feit, want
er wordt aan toegevoegd wq x.ÀÉlrT'1' en x.CI.! oû 'YlIrf;, 7/'OLCl.lI WpCl.lI
~ ~w f,7/'/ lTS . Wat de citaten aangaat : Rom. rl : 26 is bedoeld
het geheele werk van Christus, al treedt misschien de
eerste komst meer op den voorgrond, Hebr. IQ: 7 en 9
evenzoo, Hebr. IQ: 37 de parousie. In de tweede plaats
zou men kunnen vragen, waarom wij ons bij het betoog
hebben bepaald tot het Nieuwe Testament en niet ook
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het Oude hebben geraadpleegd. Dit is geschied om twee
redenen. I). Spreekt het Oude Testament van komst
Gods meestal in zeer ruime beteekenis, zoodat er zoowel
de eerste en tweede komst van Christus als ook Gods
oordeel en in het algemeen onder begrepen zijn . Zie Le
Roy, Beschouw. Voorz. bI. 75 vlg. Dit wordt ook algemeen toeg~geven en het zou dus zeer moeilijk, zoo al
mogelijk zijn geweest om daaruit te bepalen, wat moet
gedacht over het komen van Christus, nadat Hij reeds
in Bethlehem kwam. 2). Beroepen zich onze tegenstanders
voor hun gevoelen ook uitsluitend op het Nieuwe Testament en het was dus niet alle e n voldoende, maar zelfs
noodzakelijk hen daarmede te bestrijden.
Resumeerende mogen wij dus zeggen:
I.
De Schrift leert zeer duidelijk éé ne wederkomst
van Christus op de wolken aan het einde aller dingen .
2.
In verreweg de meeste gevallen wordt in het
Nieuwe Testament met de uitdrukking "komen van
Christus" die wederkomst bedoeld. Natuurlijk laten wij
ieder zijne vrijheid om onder kome n van Christus te
verstaan, wat hij wil. vgl. Kuyper, Loc. de C. S. bI. 120,
237 en 239, Van Leeuwen, Par. Verw. bI. 13, Oord,
w. i. L. 184 I, bI. 592, Bavinck, Dogmat. IV . bI. 476.
Maar wel gelooven wij, dat het aanbeveling verdient om,
gezien ons onderzoek, deze uitdrukking, ook opdat
verdere verwarring voorkomen worde , alleen te bezigen,
voor de wederkomst van Christus.

BIJLAGE

n.

De Verwachting der eerste Christenen.
Bij het begin van ons onderzoek is aangetoond,
waarom de vraag, hebben de eerste Christenen de
wederkomst van Christus aanstaande geacht, niet kon
worden beantwoord. Of juister gezegd, wij hebben getracht te bewijzen, dat het naar Gereformeerd belijden,
onmogelijk was uit de Schrift die vraag te beantwoorden .
De Schrift is ons niet gegeven om ons de gedachten
en de overleggingen der eerste Christenen mede te
deelen, maar zij is het woord Gods . Daarom kan of mag
eene exegetisch-theologische studie nooit anders doen,
dan opvangen het licht, dat het woord Gods over eene
vraag des geloofs laat schijnen.
Dat neemt echter niet weg, dat de vraag, hebben de
eerste Christenen gemeend, dat Christus nog tijdens hun
leven zou terugkomen, haar recht van bestaan heeft. Die
vraag mag gesteld en naar beantwoording mag gezocht.
Doch met die vraag heeft men het gebied der godgeleerdheid verlaten en zijne intrede gedaan in het rijk
der godsdienstwetenschap. Het is eene zuiver historische
vraag, eene vraag naar de denkbeelden van bepaalde
menschen in eenen bepaalden tijd, eene vraag wel van
wetenschappelijk, maar niet van zoo veel praktisch belang.
Het loont echter de moeite en geeft altijd genot om
onderzoek te doen naar de gedachten onzer lichamelijke
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of geestelijke voorouders. Niet het minst van hen, die
een zelfde dierbaar geloof met ons verkregen hebben.
Het kan dienen, om ons voor dwaling te béhoeden,
doordat wij zien, wat zij verkeerd verstonden en begrepen.
Het kan dienen, om ons de vraagstukken van onzen tijd
beter te doen verstaan, doordat wij zien, wat er toen
leefde en gistte in de gedachten der menschen, het kan
ook dienen, om ons te ontdekken aan onze achterlijkheid
~n nalatigheid, als wij zien, wat zij reeds hebhen genoten.
Maar meer dan ook niet. De gedachten der voorgeslachten missen elk bindend gezag. Nooit mogen wij ons
gehonden voelen in het geweten door de woorden of
geschriften uit vroegere tijden. Alleen de Schrift is voor
ons richtsnoer ten leven, wijst ons den weg, dien wij
hebben te gaan, komt tot ons met absoluut gezag. De
eigenschappen der Heilige Schrift zijn auctoritas,
necessitas, perspicuitas, maar ook sufficientia. Dat wil
zeggen, dat wij nevens haar niets noodig hebben, van
hoeveel gewicht het ook schijne. De Schrift alleen en
geene overlevering, blijft de leus van den Gereformeerde
tegen Rome. Daarmee ontkennen wij natuurlijk geenszins
het hooge belang der belijdenisschriften ook voor den
wetenschappelijken arbeid . Een Gereformeerde voelt
zich aan die belijdenis gebonden. Maar toch die belijdenis
wil niets anders zijn, dan de samenvatting van wat de
Schrift op bepaalde punten leert. En nooit plaatst zij
zich naast of boven de Schrift, maar ten allen tijde mogen
uit Gods woord bezwaren tegen haar worden ingebracht.
Wij handhaven de belijdenis, omdat zij naar onze overtuiging volkomen in overeenstemming is met de Schrift.
Daaruit volgt van zelf, dat bij de beantwoording der
vraag, achtten de eerste Cristenen de wederkomst van
Christus aanstaande, de methode geheel anders moet
zijn en dat ook geheel andere bronnen moeten gebruikt.
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Vooreerst dient opgemerkt) dat die eerste Christenen
kinderen waren van hunnen tijd en dus ook behept met
de gedachten van hunnen tijd. En moge het nu waar
zijn, dat de prediking van Christus en de apostelen
beslag op hen legde en ook den inhoud hunner gedachte
bepaalde) niet minder is het waar) dat zij als zondige,
beperkte menschen niet zóó doordrongen waren met
het Christendom, of er bleef nog iets van het oude
hangen. En veelal niet slechts iets, maar menigmaal de kerkgeschiedenis wijst het genoegzaam uit - zooveel)
dat de oude gedachten de nieuwe beheerschten . Daarom
zal eerst in het kort moeten worden nagegaan) wat de
heerschende meening was bij de latere Joden. Niet
noodig is het ook te onderzoeken, wat de heidenen tot
wie het evangelie kwam, dachten over de wederkomst
van den Messias. Zij kenden geenen Messias en konden
Hem dus dus ook niet verwachten. En wil men dan
wijzen op Vergilius' bekende vierde Ecloga) dan is mijn
antwoord, dat men al Christen wezen moet om in dit
gedicht eenige Messiasverwachting t~ lezen en dat het,
op mij althans, veel meer den indruk maakt van eene
vleierij aan het adres van Asinius Pollio. Het is waar,
dat Vergilius vol heimwee uitziet naar eenen beteren
tijd. Doch hij verwacht geenen Verlosser, maar een ·
terugkeer van de Saturnia regna met de nova progenies,
die afgezonden wordt van den hoogen hemel. V gl.
Woltjer, Pontius Pilatus, bI. IS en 16, Gressmann,
Israël. jüd. Esch. bI. 197.
Het Nieuwe Testament kan slechts worden gebruikt
voor zoover het nu en dan de persoonlijke gedachten
der apostelen verhaalt. 'Wat zij schreven, gedreven zijnde
door den Heiligen Geest is van geheel ander karakter.
En verder hebben wij ons te wenden tot de patres
apostolici. Voegen wij er terstond aan toe dat wij deze
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bespreken naar de uitgave en 10 de volgorde van Funk,
Patres apostolici, Editio TI adaucta et emendata 19°1. Of
die volgorde de historisch juiste is en of er ook misschien
verband bestaat tusschen deze patres onderling kan en
behoeft in deze bijlage niet nader besproken te worden.
Over de Joodsche Messiasverwachting handelt breed
E. Schürer, Geschichte des Jüd. Volkes, Il. 3e dr. bI.
496-556. Terstond dient opgemerkt, dat de Joden slechts
bij uitzondering wilden weten van eenen Messias, die
lijden zou, a. w. bI. 553 vlg . Van zelf zal er dus ook van
eene verwachting Zijner wederkomst weinig of geene
sprake kunnen zijn. Vroeger werd door ons aangetoond,
hoe er groote overeenkomst bestaat tusschen de verwachting der eerste en der tweede komst van Christus.
Daarom is het niet van belang ontbloot even te vermelden, wat de Joden dachten omtrent den tijd der
eerste verschijning van den Messias . Er is alle reden
om te vermoeden, dat die gedachten van invloed zullen
zijn geweest op de denkbeelden der eerste Christenen.
Volgens de Joden dan, komt de Messias, als eerst Elias
zal verschenen zijn, a. w. bI. 524, Mark. 9: I I, sommigen
verwachten ook te voren nog den profeet b.v. Mozes,
Jeremia of Henoch, a. w. bI. 525. En wat den tijd in
het algemeen betreft, vrij algemeen werd geloofd, dat
de tijd der tegenwoordige wereld eerst 6000 jaren
duren moest, a. w. bI. 530 en het volk boete doen voor
zijne zonden bI. 53 I. Hieraan moet worden toegevoegd,
dat tijdens Jezus geb'o orte, overal de gedachte leefde,
dat thans de tijd vervuld was en weldra de Messias zou
verschijnen, a. w. bI. 5 12 vlg. Of daaruit echter ook
vragen als Matth . I I : 3, Luk. 7 : 19-20 moeten worden
verklaard, zooals Schürer a. w. bI. 5 17 wil, is zoo nog
maar niet te zeggen. Voor het overige was de Messiasverwachting der Joden in hoofdtrekken als volgt. Een
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zware tijd zou aan Zijne verschijning voorafgegaan . Wanneer Elias gekomen was, zou Hij plotseling uit het ver··
borgen te voorschijn treden, als een menschelijk Koning
uit het huis van David, met vele en bijzondere gaven van
God versierd. De heidenen zullen Hem tegenstaan, maar
volledig zal Hij hen vernietigen . Dan zal ,Hij Jeruzalem vernieuwen, de verstrooiden vergaderen. Een heerlijk rijk van
den Messias vangt aan in Palaestina. Ook de gestorven
Isra elieten zullen deel ontvangen aan die heerlijkheid,
Zie Schürer, a. w., Bousset, Religion des Judent. bI. 236.
Wat betreft de persoonlijke gedachten der apostelen,
afgezien van de inspiratie, over de n tijd van Jezus'
wederkomst, wij tasten hier vrijwel in het duister. Wel
geven ons de evangeliën nu en dan enkele uitlatingen
over hunne Messiasverwachting in het algemeen, doch
niet over den tijd der wederkomst van Christus. De
eenige plaats, waarop men zou kunn en wijzen is Hand.
I : 6, "Heere! zult Gij in dezen tijd aan Israël het
koninkrijk weder oprichten?" Doch welbezien valt ook
hier niets uit af te leiden. In de eerste plaats vergete
men niet, dat deze uitspraak het gansche onderricht van
Christus achter zich heeft. Men vindt hier volstrekt niet
eene uitlating, die aansluit bij de Joodsche theologie,
maar eene die haren oorsprong dankt aan den omgang
met Jezus, zij het al vermengd met Joodsche elementen.
En daarenboven de discipelen vragen niet naar den tijd
der wederkomst en nog veel minder naar den tijd der
komst van den Messias. Zij vragen naar den tijd der
oprichting van het koninkrijk} waarbij zij zonder twijfel
dachten aan de openbaring van Christus in de volle
heerlijkheid. Ten slotte, wat alles afdoet, zij verklaren niet,
wat zij denken van den tijd, maar zij vragen naar den tijd.
Iets meer kan gezegd van de apostolischen kerken.
T ot twee malen toe is er in de zendbrieven der apostelen
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sprake van dwaalleeraars, wier prediking zich richtte op
den tijd van Jezus' komst op de wolken des hemels.
2 Thess. 2 schrijft Paulus: "En wij bidden u, broeders!
door de 'toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en
onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door
geest, noch door woord, noch door zendbrief als van
ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande
ware." Blijkbaar werden er dus in de gemeente gevonden,
die predikten, dat Christus weldra zou komen . Het gevoelen der gemeente was het evenwel nog niet. Paulus
waarschuwt tegen de verleiding, hij bestraft de gemeente
niet, zooals hij had moeten doen, indien de geheele kerk
van Thessalonika de komst van Christus nabij had geacht. Juist het tegenovergestelde vindt men 2 Petr. 3,
Daar worden dwaalleeraars bestraft, die zeiden of zeggen
zouden, dat de belofte van Christus' toekomst niet vervuld zou worden. Neemt men nu aan, dat metterdaad
deze laatste spotters reeds leefden in de dagen van
Petrus (bI. 154), dan kan dus gezegd, dat het Nieuwe
Testament ons niet zoo zeer inlicht omtrent de denkwereld
van de kerken uit den tijd der apostelen, als wel omtrent
de prediking van sommige dwaalleeraars.
Wanneer wij nu overgaan tot het onderzoek der patres
apostolici, dan zou men ongetwijfeld meenen, onophoudelijk de verwachting van eene aanstaande komst van
Christus te vinden . Die indruk wordt vrij algemeen door
de verschillende schrijvers gegeven. Se eb erg, Dogmengesch. 1. bI. 44 zegt in de "Zusammenfassender Überblick"
der patres apostolici: "Den Anbruch des Endes want
"man nahe". Hagenbach, Ontwikkelingsgesch. der Chr.
leerst. (vert. J. Quast) bI. 249: "Christus had de zijnen
"eene wederkomst (n pouCTla.) beloofd, en deze wederkomst
"werd door de eerste Christenen als dicht op handen
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"tegemoet gezien." Evenzoo Harnack, Dogmengesch. 1.
3e dr. bI. 158, Hase, Dogmatik, 4e dr. bI. 510, Zahn,
Skizzen, bI. 316. Bewijsplaatsen kunnen deze schrijvers
allen slechts zeer weinige opgeven. Seeberg noemt 1. bI.
32: Ignat. Ephes. 11. I cf. Magn. 6. I, Harnack a. p.
wijst op: Barn. 4, IS, Hermas, II Clemens, Papias (Eu sebius III, 39), Didache 10, 16; Hase op Barnab. 2 I, Hermas,
Ignat. Ephes. XI. Vele plaatsen zijn dit zeker niet.
Wie de patres apostolici leest, zal terstond opmerken,
dat er al zeer weinig over de wederkomst van Christus
wordt gesproken. Daartegenover staat, dat de inhoud
veel meer onderstelt, dat Christus nog niet spoedig
komen zal, al erkennen wij gaarne, dat dit nergens
wordt uitgesproken. Doch de apostolische vaders geven bijna
niets anders dan eene schier onafgebroken reeks van
vermaningen voor het leven van den Christen. Vermaningen om God te dienen, om in eensgezindheid te leven,
om de opzieners te eeren en menigmaal ook om den
marteldood niet te vreezen. Ignatius spreekt telkens
weer van den dood, die hem wacht in de arena, nergens
duidt hij ook maar even aan, dat misschien Christus
nog voor dien tijd zou wederkomen . Het is niet mogelijk,
dit hier volledig te bewijzen. Moeilijk zou het echter
niet zijn aan te toonen.
Zooveel staat vast, dat men in geen enkel opzicht
van de patres apostolici mag zeggen, dat zij schreven
in de verwachting van eene aanstaande wederkomst
van Christus.
De plaatsen, die bij de apostolische vaders van Chris·
tus' wederkomst spreken zijn zóó weinig in aantal, dat
wij die hier zeer goed kunnen behandelen. Didache X.
6 vindt men de uitdrukking Maranatha. Doch volstrekt
niet om te verklaren, dat de komst van Christus voor
de deur staat, maar meer om op het oordeel des Heeren
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te W1Jzen. Er gaat vooraf: Indien iemand heilig is, hij
trede toe, indien iemand het niet is] hij bekeere zich.
Didache XVI. I wordt Matth. 25 : 13 aangehaald, en dit
geheele hoofdstuk handelt van het toekomend oordeel.
Doch alles staat in het futurum, § 3 heet het "in de
laatste dagen z ulien de valsche profeten vermenigvuldigen."
In dien zelfden toon gaat het verder. Veeleer wordt
hier dus de wederkomst des Heeren ver af, dan dichtbij
gesteld. Barnab. 11. I zegt wel, dat de dagen boos zijn,
maar dat is nog niet, dat de dag des Heeren aanstaande
is. Hetzelfde geldt van IV. 3 en 9, waar staat, dat de
volkomene ergernis naderbij gekomen is, en dat wij als
kinderen Gods in dezen goddeloozen tijd de komende
ergernissen hebben te weerstaan. Barnab. XV. 5 spreekt
weer duidelijk in het futurum: "En Hij rustte ten zeve nden
"dage; dat wil zeggen, wanneer Zijn Zoon gekomen is,
"zal Hij den tijd des goddeloozen te niet doen en de
"ongodvruchtigen oordeelen, de zon, de maan en de
"sterren veranderen, daarna zal Hij heerlijk rusten ten
"zevenden dage ." Barnab. XVI, 5 bewijst, dat de OudTestamentische profetie is vervuld en dat wij derhalve
leven in de laatste dagen. Vindt men ten slotte Barnab.
XXI. 3 de uitspraak: "Nabij is de dag, waarop alle
"dingen te zam en met den booze zullen ondergaan, nabij
"is de Heer en Zijne vergelding", dan zijn dit de eenige
woorden, die in dezen geheelen brief van het nabijzijnd
oordeel gewagen. Bovendien wijst hetgeen voorafgaat
nog duidelijk aan, dat het geheele gezegde niet is bedoeld als dogmatische uitspraak, maar om klem aan de
vermaningen bij te zetten .
I Clemens XXIII, 5 wordt Mal. 3: I aangehaald, doch
niet om te bewijzen, dat de wederkomst van Christus
aanstaande is, maar allen om aan te toonen, dat "naar
waarheid snel en plotseling de wil des Heeren zal ver-
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vuld worden". I Clemens XLII, 3 zegt, dat de apostelen
de komst van het rijk Gods verkondigden, meer niet.
2 Clemens XVI, 3 staat ongetwijfeld, dat de dag des
gerichts reeds komt, maar hier wordt Mal. 3: 19 (HoII.
4 : I) aangehaald, om aan te dringen op bekeering, zoo
lang het nog tijd is. Ook hier geene dogmatische uitspraak, maar het aanhalen eener schriftplaats zonder
meer. 2 Clemens XVII handelt van den .dag des gerichts,
doch zegt volstrekt niet, dat hij aanstaande is. Veeleer
geeft dit gedeelte den indruk, dat hij zich nog zal laten
wachten. Loofs, Dogmengesch. bI. 9 I zegt: "Aus der
"nächsten Zeitnähe ist dies kommen des Gottesreiches
"im 11 Clemens auf Grund eines apokryphen Herrnwortes
"nur scheinbar weggerückt, die Annahme baldiger Parusie
"war aIIgemein." Zoo laat zich de invloed van het stelsel
gevoelen! Ignat. ad Ephes . Xl leest men: "Het zijn de
"laatste tijden. Voorts, laat ons ons verootmoedigen, de
"lankmoedigheid Gods vreezen, opdat Hij niet met ons
"in het gericht trede ." Veel behoeft hier niet van gezegd,
bij I Joh. 2: 18 is voldoende bewezen, dat de uitdrukking "het is de laatste ure", nog niet noodzakelijk ver·
onderstelt, dat de dag van Christus nabij is. De vermaning,
die Ignatius er aan toevoegt heeft niettegenstaande dat
hare waarde met het oog op den dood. Bij Iren. Adv.
haer. IV, 27-28 spreekt wel de presbyter, "gui audierat
ab his, gui apostoros viderant, et ab his, gui didicerant,"
voortdurend over de komst van Christus, maar zegt volstrekt niet, dat die komst aanstaande is.
Brief van Diognetus VII 6, leest men : "Want Hij zal
"Hem ten oordeel zenden, en wie zal Zijne toekomst
"verdragen?" en 9: "Dit schijnt geen menschenwerk te
"zijn, dit is de kracht Gods, dit ~ijn de teekenen Zijner
"toekomst." Ongelukkig is kort voor deze laatste plaats
een gedeelte weggevallen. Toch blijkt overduidelijk, dat
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sprake was van de vervolging de r Christenen . Daarin
zag men dus en terecht het naderen van het einde.
Toch wordt volstrekt niet verwacht, dat de vervolgingen
weldra zullen ophouden, doordat Christus wederkomt.
Althans geschreven is daarvan niets. En nu de pastor
Hermae, waarvan Hase, Dogmat. 4e dr. bI. 510 beweert,
dat hij "nach seiner ganzen Tendenz" wijst op eene
nabij gedachte wederkomst van Christus en dien ook
Harnack, Dogmengesch. I. 3e druk, bI. 158 noot noemt.
Slechts enkele plaatsen uit dit lange geschrift (Funk
deel I, bI. 4 I 4-639) spreken van Christus' wederkomst.
Vis. IIl. 9 zegt Herrnas : "Ik vraagde haar dan naar de
"tijden, of de voleinding reeds daar was." Zij echter
riep met eene groote stem: "Onverstandige man, ziet
"gij niet, dat de toren (dat is naar Vis. IIf. 3 de kerk)
"nog gebouwd wordt? Wanneer dan de bouw van den
"toren afgeloopen is, is hij voltooid. Maar hij zal snel
"afgebouwd worden." In allen gevalle is dus het einde
nog niet zóó aanstaande, dat de kerk des Hee ren al
reeds haren eindpaal zou bereikt hebben. Evenzoo heet
het Vis. 111. 5: "Gij ziet het oordeel aankomen. Gij
"die over hebt, zoekt dan de hongerigen, zoolang de
"toren nog niet voltooid is, want wanneer hij voltooid
"is, zult gij goed willen doen en geene gelegenheid
"hebben." Similitudo 4 evenwe l, die uitdrukkelijk hande lt
van het laatste oordeel en vermeldt wat den goeden e n
den kwaden ten deel zal vallen, stelt dat oordeel veeleer
verder af dan dicht bij. Voortdurend wordt het futurum
gebruikt, tijdsbepalingen ontbreken, wel vindt men uitdrukkingen als ÉiI rrj; ctlWiI/ f;xsiilCf. Pseudo-Ignatius, ad Smyrn.
111. 5, spreekt van de wederkomst zonder eenen tijd op
te geven. Merkwaardig is Pseudo-Ignat. ad Smyrn.
VI. 3, daar wordt gesproken van menschen, die "quae
"ventura sunt, tanquam nunc instantia esse putant et
14
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"tanquam somnium et fantasiam existimant." Onwillekeurig denkt men aan 2 Thess . 2 en dan zou uit deze
plaats volgen, dat de parousie nog niet zoo aanstaande
werd geacht. Eindelijk vindt men Pseudo-Ignatius, ad
Ephes. XI. I. eene plaats die geheel met de bovenvermelde echte overeenkomt en die niet nader behoeft
besproken . Dit alles nu in aanmerking ge nomen, willen
wij geenszins ontkennen, dat uit eene enkele plaats der
patres apostolici misschien kan worden afgeleid, dat zij
de parousie aanstaande achtten. Maar wel hebben wij
recht te beweren: I. dat men niet kan bewijzen, dat
de eerste Christenen geheel ve rvuld waren met de
Flabij gedachte wederkomst van Christus, 2 . dat van
geen enkel geschrift der apostolische vaders mag worden
gezegd, he t is geschreven uit het oogpunt van eene
aanstaande parousie.
Aan het einde gekomen van ons geheele onderzoek
geven wij twee aanhalingen: Pünj er, Ztschrift. f. wiss.
Theol. XXI. bI. 197: "Fassen wir kurz das R esuitat
"lt1'tserer krztzschen Untersuclwng der e inschlägigen Stellen
"zusammen, so ist derselbe folgendes: a. Wenn irgend
"etwas aus den evang. Geschichte feststeht, so ist es
"dies, dass Jesus wiederholt es ausgesprochen hat, e r werde
"binnen ganz kurze r Zeit, jedenfalls noch während der Gene"ration wiederkommen". Keim, Gesch. Jes . v. N . lI, bI.
,,568: Diesen Zeugnissen (n. I. waar Keim eene nabijzijnde
" parousie ziet) gegenüber ist der Zweifel gewaltthätig,
"er räumt mit der einstimmigsten, stärksten aller Ueber"lieferungen, mit den entscheidensten Sprüchen in
"entscheidendsten Stunden auf, als ob dann noch einige
"einzige Ueberlieferung sicher und das schwache geistige
"Verständnis der Jünger irgendwo verlässlich bleibe;
lIer misachtet die jerusalemischen Jünger deren Anhäng"Iichkeit an den Buchstaben des Meisters sonst immer
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"behauptet wurde; er tastet selhst jenen Apostel Paulus
"an, dessen gewissenschafte Vorsicht man sonst immer
"zu respektiren pflegte. Und was über Alles geht, er
"macht das Messiasbewusstsein Jesu zu einer Unbe"greiflichkeit, weil ein l\1essiasthum im Himmel ein reinstes
"jüdisches Unding war, und Jesus, bei alle Freiheit
"doch immer gebunden durch di.e Grundanschauungen
"seines Volks, in Wirklichkeit nur die Wahl hatte,
"entweder abzudanken vom Messiasthum oder der Erde
"zu verbleiben, sei's ohne Trennung durch Storum und
"Sieg, sei's unter Trennung durch Tod und Herrlichkeit
"und baldige Wiederkunft". Wij gelooven genoegzaam
te hebben aangetoond, dat er voor deze en dergelijke
redeneeringen niet de minste grond bestaat.
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STELLINGEN.

I.

Niet dan onder voorbehoud kan worden gezegd, dat
de Schrift de wederkomst van Christus aanstaande acht.
2.

Ten onrechte beweert Jalaguier, Introd. Dogm. bI. 523,
(al voegt hij er aan toe, si je ne me trompe), dat eerst
met de Duitsche rationalisten tegen het einde der J Se
eeuw de meening opkwam, dat de apostelen de wederkomst van Christus aanstaande achtten.
3·

Van geen der geschriften van de patres apostolici kan
gezegd, dat het geschreven is uit het oogpunt van eene
nabij gedachte wederkomst van Christus.
~

4·

In de Bibliolo$ische gtoep moeten de kanonische vakken
na de exegetische worden geplaatst.

s·
Fouten van een handboek der Biblische Theologie zijn
gemakkelijk te vinden, indien principieele leerverschillen
worden aangewezen tusschen de verschillende auctores
secundarii der Heilige Schrift.
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6.
Jes. 28: 16b vertale men : Wie gelooft, die zal niet .
haasten.

7·
Hetgeen Hos. [: 4 vlg. van Hosea wordt me ege deeld,
is door hem in werkelijkheid gedaan en doorleefd.
8.

Matth . 24: IS heeft men bij Ta f3~O. u'rf'-a Tq,
bovenal te denken aan den Antichrist.

epYjf'-WIJEW,

9·

Kor. IS: 5 I verdient de lezing van den Textus
Receptus de voorkeur .
I

10.

Papias was leerling van den apostel Johannes .

Ir.
Neemt men onder voorverordineering in onderscheiding
van uitverkiezing en verwerping ook de middelen op ter
bereiking van het doel, dan kan wel gezegd, dat Christus
voorwerp is der voorverordineering, niet der uitverkie zing.
T 2.

Ten onrechte bewee rt Seeberg, Dogmengesch. I, bI.
279, dat de leer van de volharding der heiligen de
vrijheid van den wil opheft.
13·

Kwaadwillige verlating is geen voldoende grond voor
echtscheiding.

222

r 4.

In onzen tijd mag in huwelijkszaken niet de regel
gelden: ecclesia sequitur curiam.
r 5.

Van de huwelijksvoltrekking maakt de kerkelijke handeling integreerend deel uit.
r6 .

Zondagsschoolarbeid behoort uit te gaan van de kerk
als instituut.
r 7.

Eene diakonie moet geene aanspraken laten gelden
op de nalatenschap van hen, wien zij barmhartigheid
bewees.
r 8.

Ook als diakenen eener Gereformeerde kerk gaven
uitdeelen aan niet Gereformeerden, mogen zij geene
bijdragen verzoeken van niet Gereformeerden.

19·
Het is niet wenschelijk, dat onze kerken twee avondmaalsformulieren hebben, één meer om onwaardigen te
vermanen niet toe te treden en één meer om den nadruk te vestigen op het bevel tot toetreden voor de
gemeente des Heeren.
20.

Het verdient ge ene aanbeveling om aan het dankgebed van het formulier om den Heiligen Doop aan de
kinderen te bedienen iets toe te voegen.

