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In het laatste gedeelte van Mattheüs 12 kan men zien hoe de Heer

de toestand van de Joden tekende in verleden, heden en toekomst.

De mens van wie de onreine geest uitgaat om dan later met ze-

ven andere geesten weer in hem terug te keren, is het Joodse volk.

De boze geest noemt dit volk "zijn huis". Schrikkelijke toestand!

Dat volk dat het huis van God moest zijn, is het huis van de on-

reine afgodische geest! De Heer verbreekt dan ook de band met

dit volk en gaat uit het huis om zich neer te zetten bij de zee. "Ik

heb Mijn huis verlaten, Ik heb Mijn erfenis laten varen; Ik heb

de beminde Mijner ziel in de hand harer vijanden gegeven." Jer.12:7

leggen. Zo lezen wij over een andere

gelegenheid: "Als de overpriesters en

Farizeeën deze zijn gelijkenissen

hoorden, verstonden zij, dat Hij van

hèn sprak." Mat.21:45

Ook in het Oude Testament vinden

wij reeds meerdere gelijkenissen en

die van Jotham en Nathan zijn wel

zeer bekend. Rcht.9:7-20; 2Sam.12:1-12 En nog

bedient de oosterling zich gaarne van

parabelen.

Daar buitenshuis en bij de zee verga-

derde een grote schare tot Hem, zo-

dat Hij hun vanuit een schip leerde.

Dit deed Hij echter niet op een wijze

die door iedereen werd begrepen,

maar door gelijkenissen. Gelijkenis-

sen of parabels geven waarheden in

verbloemde taal of in beelden aan het

leven ontleend. Het doel daarbij is de

strekking voor de massa te verbergen

- zoals hier in Mat.13 - of te onthul-

len en daarop sterk de klemtoon te
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Dat de Heer hier gebruik maakt van

gelijkenissen is reeds een oordeel

over het Joodse volk. Duidelijk en

klaar was door Johannes de Doper,

door Hem Zelf en Zijn discipelen, ge-

tuigenis gegeven van Zijn zending,

maar dit drievoudig getuigenis was

verworpen. Het oordeel dat God door

Jesaja reeds liet aankondigen kwam

over het volk. Jes.6:9, 10 Zij wilden niet

horen en zien. Zij sloten opzettelijk

oren en ogen. Joh. 12:40; Hand.28:26, 27 En nu

deed God dit als een oordeel over hen

komen. De Heer richt Zich tot hen die

oren hebben om te horen, Mat.11:15 zoals

Hij reeds eerder had gedaan; slechts

de discipelen was het gegeven de ver-

borgenheden van het koninkrijk der

hemelen te weten. Hun ogen en oren

waren welgelukzalig. Mat.13:16, 17

De schrijver haalt in de verzen 34 en

35 Ps.78:2 aan. Wij hebben hier een

vervulling binnen de omvang der pro-

fetie, doch niet de enige en volledige

gedachte van de Heilige Geest. Zie

ook Mat.2:23, 12:17.

De Heer geeft in ons hoofdstuk zeven

gelijkenissen, waarvan wij er drie in

andere evangeliën terugvinden, doch

dan niet samengevoegd als hier. Mk.4:1-

20, 31, 32; Luk.8:4-15; 13:19-21

Onze gelijkenissen laten zich indelen

in twee delen van vier en drie. Zo ook

de brieven in Openb. 2 en 3, en het

aantal zegelen, bazuinen en schalen

in de Openbaring. De vier eerste ge-

lijkennissen staan in verband met de

uiterlijke vorm van het koninkrijk, de

drie laatste met de kern, met wat

daarin waarde heeft voor de Heer.

De eerste vier heeft de Heer tot de

schare gesproken, de laatste drie al-

leen tot Zijn discipelen in de intieme

huiselijke kring.

Een verborgen KoninkrijkEen verborgen KoninkrijkEen verborgen KoninkrijkEen verborgen KoninkrijkEen verborgen Koninkrijk

In ons hoofdstuk noemt de Heer Zelf

de eerste gelijkenis de gelijkenis van

de zaaier. Vs.18 De Heer begint dan ook:

Zie de zaaier ging uit om te zaaien, en

als hij zaaide... Ook in Markus heb-

ben wij dit begin, maar dan volgt: En

het geschiedde "in het zaaien"..., Mk.4:4

terwijl wij in Lukas lezen: De zaaier

ging uit om "zijn zaad te zaaien"…
Luk.8:4

In Mattheus gaat het er in de eerste

plaats om wie de zaaier is, daarom

lezen wij in vers 37: Die het goede

zaad zaait is de Zoon des Mensen.

In Markus staat het werk van de

zaaier op de voorgrond: "het zaaien" en

in Lukas "zijn zaad", daarom staat er

in 8:11: Het zaad is het Woord Gods.

De Schriftgeleerden en Farizeën be-

zaten een uitwendige kennis van de

Oudtestamentische Schriften, maar

in werkelijkheid had dit "niets te be-

tekenen omdat het hart buiten de din-

gen stond. Maar ook dit zou hen wor-

den ontnomen; dikke duisternis zou

op hen vallen. Hand.13:11

Zoals reeds is gezegd spreekt de Heer

in deze gelijkenissen over de verbor-

genheden van het koninkrijk der he-

melen. Dit in het Oude Testament

voorzegde koninkrijk Ps.110:1 was reeds

door Johannes de Doper als aan-

staande aangekondigd en, gelijk wij
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reeds opmerkten, door de Heer en

Zijn discipelen gepredikt. Doch nu de

Koning in beginsel was verworpen,

zou de openbaring van het koninkrijk

eerst in de verre toekomst plaats heb-

ben. Wij vinden in de Schrift een "tot-

dat", het einde van een tijdsruimte

waarop de dag volgt waarin Israël

zijn Koning zal aannemen en de heer-

lijkheid van het koninkrijk zal wor-

den gezien. Luk.21:24; Rom.11:25-27

Nu begint de Heer volgens Mat.13

een nieuw werk. Tot nu toe had Hij

het koninkrijk gepredikt en door won-

deren en krachten het overtuigend

bewijs geleverd dat Hij de Messias

was. Nu dit rijk afgewezen werd in

Zijn verwerping, zou Hij het rijk

stichten in een verborgen karakter

als vrucht van zaaiersarbeid. De ko-

ning werd zaaier en door Zijn arbeid

zou een gebied ontstaan waarin zijn

rechten zouden worden erkend en

men Hem zou vrezen. Geen uiterlij-

ke heerlijkheid of luister zouden de

kenmerken van dit koninkrijk der

hemelen zijn; daarom spreken wij

van het koninkrijk in zijn verborgen

karakter.

De ZaaierDe ZaaierDe ZaaierDe ZaaierDe Zaaier     Mat.13:1-8, 18-23Mat.13:1-8, 18-23Mat.13:1-8, 18-23Mat.13:1-8, 18-23Mat.13:1-8, 18-23

Wij lezen in deze gelijkenis van veler-

lei akkergrond. De Heer doet zijn

werk in de harten. Het zaad is goed,

doch de harten zijn verschillend, zo-

als de akker in het Oosten verschil-

lende eigenaardigheden heeft. Daar

is een voetpad dat eenvoudig op de

rand van - en over de akker loopt,

daar is een deel dat slechts een wei-

nig aarde over de verborgen keien

heeft, daar is een stuk dat niet gerei-

nigd is van wortelen en zaden van

doornen en een gedeelte dat gereinigd

is van schadelijke onkruiden en waar-

in de ploegschaar zijn diepe voren

heeft getrokken. Dit deel is dan de

goede aarde.

In het eerste geval komt het woord tot

het hart, doch dringt er niet in. Het

laat, hoewel het levend en krachtig is,

het geweten en zelfs het gevoel onbe-

wogen en de boze, de satan, Mk.4:15 de

duivel, Luk.8:12 ziet kans om de uitge-

strooide zaden terstond weg te ne-

men.

In dit drievoudig karakter als boze,

tegenstander van God en Zijn werk,

en als de verleider van de zielen is hij

aanwezig op elke evangelieverkondi-

ging en overal waar Het Woord wordt

gebracht. Hij doet zijn werk opdat het

woord niet op enigerlei tijd zou door-

dringen en zielen tot geloof en behou-

denis zouden komen. Luk.8:12

Dan zijn daar harten waarvan de bo-

venlaag zeer gevoelig is, maar daar-

onder bevindt zich de harde gesteld-

heid van de menselijke natuur. Er is

een week gemoed, maar geen werking

van het geweten, dat, hoewel het

woord in de bovenlaag indringt, on-

bewogen blijft. De boodschap dat

Christus voor allen stierf, wordt ter-

stond met blijdschap aangenomen,

zonder dat de droefheid tot God, die

een onberouwelijke bekering tot be-

houdenis werkt, daaraan is voorafge-

gaan. 2Kor.7:10
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Zonder deze bekering is er geen le-

vend geloof. Waar het Woord door-

dringt tot het geweten doet het eerst

dienst als een hamer dat de steenrots

in stukken slaat, wat droefheid over

de begane zonden en niet terstond

vreugde verwekt. Komt er zonder

deze droefheid toch terstond vreugde,

dan kan dit voeren tot de gevolgen die

de Heer noemt.

In het derde geval is er geen harde

weg, geen rotsachtige ondergrond,

maar een hart waarin verborgen zon-

den niet geoordeeld zijn. Wel heeft

het woord het geweten getroffen, doch

er is een kwaad waarvan geen af-

stand wordt gedaan. Men spreekt wel

eens van boezemzonden; nu, men kan

hier wel spreken van zulke zonden,

die men niet in het licht van God leert

verafschuwen. In de eerste tijd

schijnt er een ware bekering tot stand

gekomen te zijn, doch daarna blijkt

dat het kwaad innerlijk niet is geoor-

deeld en weggedaan

.

De vierde soort akkergrond is het

hart waarin het kwaad werkelijk

geoordeeld is. Het zaad valt in toebe-

reide aarde en draagt vrucht. Niet bij

allen evenveel, doch zelfs tot honderd-

voud toe. Lukas spreekt alleen van

honderdvoud. Nog willen wij er op

wijzen dat in het vierde geval Mat-

theüs spreekt van horen en verstaan.
Vs. 23 Markus van horen en aannemen
4:20 en Lukas van een bewaren in een

eerlijk en goed hart. 8:14 Een merk-

waardige opklimming dus: verstaan,

aannemen, bewaren.

Dan willen wij opmerken, dat er in de

eerste grondsoort sprake is van totaal

verharde harten, in de tweede van

oppervlakkige naturen, in de derde

van verdeelde harten, en in de vier-

de van harten die zich geoordeeld en

het kwaad voor God hebben beleden.

OOOOOnkruid onder de tarwenkruid onder de tarwenkruid onder de tarwenkruid onder de tarwenkruid onder de tarwe

In de gelijkenis van de zaaier hebben

wij gezien hoe het koninkrijk in zijn

verborgen karakter is ontstaan. Het

is de vrucht van het werk van de Heer

in de harten. In de tweede gelijkenis

zien wij waaraan het koninkrijk ge-

lijk geworden is, doordat een vijandig

mens kans heeft gezien om zijn boos

werk te doen temidden van de scho-

ne gevolgen van de arbeid van de

Zaaier.

De Heer verklaarde Zelf de gelijkenis

aan Zijn discipelen in het huis, toen

Hij de scharen van zich had gelaten.

Wel had Hij het huis verlaten en zich

bij de zee neergezet. Wel zou Hij zich

niet langer aan de Joden als de Mes-

sias voorstellen opdat zij Hem zouden

aannemen; Hij had in zekere zin de

band met zijn volk naar het vlees ver-

broken. Maar toch zou Hij zijn werk

van genade in het huis voortzetten

totdat de Joden de uiterste grens van

boosheid en haat hadden bereikt.

Wat de Joden betrof, over hen legde

zich het oordeel der verblinding en

verharding. Voor de zijnen had de

Heer steeds een open oor om hen de

verborgenheden te verklaren.

In zijn verklaring is de Heer kort en

duidelijk. Hij zegt dat:
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1. die het goede zaait de Zoon des

mensen is;

2. de akker de wereld is;

3. het goede zaad de zonen van het

koninkrijk zijn;

4. het onkruid de zonen van de boze

zijn;

5. de duivel de vijand is;

6. de oogst de voleinding der eeuw

is;

7. de engelen de maaiers zijn.

De vijand zag kans het onkruid mid-

den onder de tarwe te zaaien, doordat

de mensen sliepen. Hij lag op de loer

om de juiste tijd te benutten. Ook in

de nacht gunde hij zich geen rust,

want dan is het juist zijn tijd, want

zijn werk is een werk der duisternis.

Het onkruid (zizanion) dat hier wordt

bedoeld, is het Arabische Zawan, de

gebaarde dolik, welks zaad vergiftig

is en welks gebruik schadelijke en on-

aangename gevolgen heeft. De plant

gelijkt op de tarwe maar het zaad is

veel kleiner.

De Heer deed hier zijn werk en ging

dan heen en liet de vrucht van zijn

werk aan de verantwoordelijkheid

van de mensen over. Deze hadden

moeten waken bij dag en nacht, op-

dat zich geen vijand in zou kunnen

dringen om zijn boos werk te doen. Zij

werden met alle ernst opgeroepen om

te waken. Hand.20:29-31 Maar ach, zoals de

mens steeds te kort geschoten is wan-

neer iets aan zijn verantwoordelijk-

heid is toevertrouwd, zo ook hier. De

mensen sliepen in plaats van te wa-

ken en de vijand kon zijn werk doen.

Er ontstond een droeve vermenging

van ware zonen van het koninkrijk en

schijn-zonen, die zonen van de boze

worden genoemd. En hoe zouden nu

mensen die onbekwaam waren om de

toeleg van de duivel te voorkomen, de

geestelijke onderscheiding bezitten

om de akker van onkruid te zuiveren?

Dit niet zuiveren van de akker heeft

niets te maken met de afzondering

der Gemeente van de wereld, noch

met de tucht in de Gemeente: De Ge-

meente is verbonden met haar Hoofd

in de hemel en is zo van de wereld ge-

scheiden. Deze verbondenheid met

Christus heeft zij hier tot openbaring

te brengen. Helaas heeft de Gemeen-

te haar hemelse roeping uit het oog

verloren, maar dat neemt niet weg

dat ieder die tot de Gemeente be-

hoort, verantwoordelijk is voor deze

hemelse roeping en gescheiden van de

wereld zijn weg behoort te gaan.
2Kor.6:14

Maar in Mat.13 gaat het om het ko-

ninkrijk der hemelen, dat nu alle be-

lijders van de Koning bevat, waaron-

der, gelijk reeds opgemerkt is, door

het werk van de boze zich vele lippen-

belijders bevinden. Daarbij zegt de

Heer niet: de akker is de Gemeente,

doch: de akker is de wereld. Dit is van

de grootste betekenis, en door dit niet

voorop te stellen zijn vele verkeerde

begrippen ontstaan en verdedigd. In

deze gelijkenis gaat de Heer door tot

op de tijd van de oogst, waarop dan

de openbaring van het koninkrijk in
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heerlijkheid volgt. Op de voleinding

der eeuw volgt de eeuw van Christus

heerschappij en majesteit. Deze eeuw

wordt dan de toekomende eeuw ge-

noemd. Voleinding der eeuw wil niet

zeggen einde der wereld, waarop dan

een nieuwe hemel en nieuwe aarde

volgt, de eeuwige toestand.

Het is jammer dat we in de Staten-

vertaling (en niet alleen in deze) twee

verschillende Griekse woorden op een

enkele uitzondering na, steeds door

"wereld" vertaald vinden. Deze twee

woorden zijn kosmos of oikoemene en

aioon. Kosmos of oikoemene is de we-

reld of ook wel de aarde die wij bewo-

nen. Aioon is een tijdperk van het be-

staan der wereld, of wel een tijdsbe-

stek door een (boze) openbaring ge-

kenmerkt. Joh.12:31; 14:30

De begrippen die in de woorden eeuw

en wereld zijn vervat zijn als twee

evenwijdige lijnen, dikwijls zelfs op

gelijke afstand doorsneden door de-

zelfde gebeurtenis of openbaring,

maar toch altijd van elkander onder-

scheiden. De duivel is de overste van

de wereld en hij is de god dezer eeuw.
2Kor.4:4 In Ef.2:2 wordt gesproken van

de eeuw dezer wereld.

In Mat.12:32 spreekt de Heer van de

tegenwoordige en toekomende eeuw.

De tegenwoordige eeuw is voor de Jo-

den de bedeling der wet, die van het

oude verbond. De toekomende eeuw,

zoals reeds gezegd, die der nieuwe

bedeling. Het einde der tegenwoordi-

ge eeuw kenmerkt zich door de open-

baring van de antichrist en zijn

macht. Dit einde wordt ons beschre-

ven in Mat.24. De discipelen vragen

de Heer niet naar het teken van de

voleinding van de wereld, maar naar

het teken van zijn komst in heerlijk-

heid en het einde der eeuw. In vers 14

bedoelt de Heer met het einde niet het

einde van hemel en aarde, maar het

einde der eeuw, de bedeling van het

oude verbond. De komst van de toe-

komende eeuw gaat vergezeld van

grote tekenen en krachten. Hand.2:22; 6:8

En de wonderen en tekenen door de

Heer en zijn apostelen verricht en ook

de wonderen in het begin der Ge-

meente gezien, waren krachten der

toekomende eeuw. Heb.6:5

In de tijd van de oogst nu, die de vol-

einding der eeuw in zich sluit, zullen

de engelen het onkruid bijeen verga-

deren om het in de oven des vuurs te

werpen. Doch dan zal de tarwe in 's

Heeren schuur worden gebracht. De

rechtvaardigen zullen met Christus

verheerlijkt openbaar worden, zij zul-

len in zijn koninkrijk als kinderen des

Vaders hun plaats innemen. Het aan-

gezicht van de Koning zal blinken als

de zon, en ook zij blinken als de zon.
Mat.17:2; Op.1:16

Nog willen wij opmerken, dat in vers

41 gesproken wordt van het konink-

rijk van de Zoon des Mensen, hetwelk

Hij door Zijn engelen laat zuiveren

van alle ergernissen en hen die de on-

gerechtigheid doen, terwijl in vers 43

sprake is van het koninkrijk van de

Vader. Ook later spreekt de Heer

eens over het koninkrijk des Vaders
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en wel bij de instelling van het Avond-

maal. Mat.26:29

HHHHHet mosterdzaad.et mosterdzaad.et mosterdzaad.et mosterdzaad.et mosterdzaad.

Vanaf het tijdstip, dat het de vijand

gelukt is, onkruid onder de tarwe te

zaaien is er allerlei kwaad in de chris-

tenheid gekomen. Men week af van de

eenvoudige nederige plaats, een

plaats ontbloot van alle uiterlijk ver-

toon en heerlijkheid, en zocht naar

erkenning, grootheid en macht. Dit

streven werkte langzaam doch krach-

tig door en toen door Constantijn de

Grote - Romeins keizer van 306 tot

337 - het Christendom tot staatsgods-

dienst werd verheven, en daardoor de

staat zich in de kerk deed gelden en

de kerk uiterlijk tot macht kwam,

werd dit door de gelovigen met vreug-

de begroet. Men beschouwde dit feit

als de overwinning van het konink-

rijk van Christus op de wereld. In

werkelijkheid werd hiermede de po-

litiek der wereld naar binnen gehaald

en dat wat onaanzienlijk moest blij-

ven, en het karakter van zijn oor-

sprong moest bewaren, werd een ko-

lossale boom.

Aardse grootmachten worden in de

Schrift met bomen vergeleken. In de

gelijkenis van Jotham Rcht.9:8 spreekt

hij van bomen die een boom tot ko-

ning over zich begeerden. In Ez.31:3

is de Assyriër een ceder van de Liba-

non, terwijl in Daniel 4 Nebukadne-

zar met een boom vergeleken wordt.

Een boom wortelt in de aarde en ont-

vangt hieruit zijn levenssappen. Zo

heeft de christenheid zich ontwikkeld

tot een grote aardse macht waarvan

we de openbaring vooral zien in de

middeleeuwen en de daarop volgen-

de tijd.

In Markus is geen sprake van een

boom maar van een struik met grote

takken. Mk.4:30-32 En hier wordt van

deze takken gezegd, dat ze de voge-

len des hemels tot zich trekken, ge-

lijk in ons gedeelte de boom. Onder

het beeld van de vogelen verstaat de

Schrift veelal boze en verleidende

geesten. Vooral in de eindtijd zullen

deze zich in grote getale in de chris-

tenheid neerlaten. Op.18:2

HHHHHet zuurdeeg.et zuurdeeg.et zuurdeeg.et zuurdeeg.et zuurdeeg.

Zuurdeeg is deeg, dat door bederf

zuur is geworden en een gistende

werking heeft. In het deeg gebracht

doorzuurt het dit geheel en doet dit

daardoor rijzen. Zou echter door de

hitte die 't brood gaar maakt, het

zuurdeeg niet dood branden, dan zou

dit brood om de schadelijke uitwer-

king niet kunnen worden gebruikt.

Vele bezwaren zouden er door ont-

staan. In het natuurlijke is zuurdeeg

steeds iets, dat bedorven is en dat wat

zuiver is verderft. 't Zou dus zeer in-

consequent zijn aan te nemen, dat

zuurdeeg in figuurlijke zin nog iets

goeds kan betekenen, en dit te meer,

wanneer men zegt, dat zuurdeeg

overal iets verkeerds, maar in dit ene

geval, genoemd in Mat.13:33 en

Luk.13:20, 21 iets goeds voorstelt.

Laat ons nu nagaan waar in de

Schrift over zuurdeeg wordt gespro-

ken. De Israëlieten moesten met het
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Pascha het zuurdeeg uit hun wonin-

gen wegdoen; Ex. 12:15, 19; 13 : 7; Deut.16:4 het

Paaslam moest met ongezuurde bro-

den worden gegeten, en nog zeven

dagen daarna moesten zij ongezuur-

de broden eten. Het spijsoffer mocht

niet met zuurdeeg worden toebereid.
Lev.2:11 De pinksterbroden waren gede-

semd, doch door de hitte van het vuur

was de werking van het zuurdeeg

doodgebrand (figuurlijk: het oordeel

Gods over de zonde in het vlees).
Lev.23:17

In het Nieuwe Testament wordt

steeds over het zuurdeeg in zedelijke

zin gesproken, toegepast op boze, ver-

derfelijke leer of op boze praktijken.

In Mat.16:6 waarschuwt de Heer de

discipelen voor het zuurdeeg der Fari-

zeeën en Sadduceeën en in vers 12 le-

zen wij dat hiermee hun leer wordt

bedoeld.

In Luk.12:1 zegt de Heer ook nog, dat

het zuurdeeg der Farizeeën huichela-

rij is.

In Mark.8:15 spreekt de Heer van het

zuurdeeg van Herodes. De opzet van

Herodes was om door het invoeren

van Griekse zeden en gewoonten de

Joden onverschillig te maken voor de

onderhouding van Gods geboden.

In 1Kor.5 wordt met zuurdeeg ver-

keerde levenspraktijken bedoeld.

Veel openbaar kwaad werd in de ge-

meente te Korinthe gevonden. En

toch vierde men nog geregeld het

Avondmaal! Paulus zegt hun, dat zij

de oude zuurdesem moesten uitzuive-

ren en het feest der verlossing in op-

rechtheid en waarheid moesten vie-

ren. Hij wijst er op, dat een weinig

zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt.

Dit gezegde gebruikt hij ook in

Gal.5:9, maar past dit dan niet toe op

de wandel, maar op de verkeerde leer

waarin het evangelie met de wet is

vermengd. Dit heeft eveneens funes-

te gevolgen.

Wanner wij al deze plaatsen samen

nemen, zullen wij dan nog beweren:

maar in het ene geval in Mat.13:33

ziet het zuurdeeg op de gunstige door-

werking van het evangelie in de we-

reld? Welk een willekeurige toepas-

sing!

Er zijn drie maten meel en hiermee

wordt een flinke hoeveelheid bedoeld.

Een vrouw neemt zuurdeeg en "ver-

bergt" dit in het meel. De werking van

het zuurdeeg heeft plaats in het ver-

borgen en gaat door totdat alles is

gezuurd. Zo is het gegaan in het ko-

ninkrijk. Petrus schrijft over valse

leraars die verderfelijke leringen "be-

dektelijk" zullen invoeren. 2Pet.2:1

De vrouw "verbergt" het zuurdeeg in

het meel, deze leraars voeren hun

valse ketterijen "bedektelijk" in. En

de gevolgen daarvan vinden wij dan

ook in 2Pet.2 en in de brief van Judas.

De gevolgen werken door, boze leer

vreet als kanker verder, totdat alles

gezuurd is. Dit is in de eindtijd, dan

komt het gericht over die doorzuur-

de massa. Zolang dit gericht dus nog

niet komt is daarmee bewezen, dat

nog niet alles is verdorven. Nog zijn

er ware gelovigen in de christenheid,
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nog is er gezonde leer, goed evange-

lie, maar dit houdt op als de Heer de

zijnen tot Zich neemt. Dan wordt het-

geen achterblijft overgegeven aan het

oordeel.

Daarmede houdt zich onze gelijkenis

echter niet bezig, maar ze wil er op

wijzen, hoe de boze leer in de chris-

tenheid is gekomen en haar doorwer-

king niet is te keren.

De schat in de akkerDe schat in de akkerDe schat in de akkerDe schat in de akkerDe schat in de akker

Nadat de Heer vier gelijkenissen ten

aanhore van de schare aan de zee had

uitgesproken, ging Hij in het huis en

verklaarde Zijn discipelen de twee

eerste gelijkenissen, om er dan nog

drie gelijkenissen aan toe te voegen.

In de gelijkenis van de zaaier gaf de

Heer te kennen waaraan het konink-

rijk der hemelen in zijn verborgen

karakter zijn ontstaan had te danken.

Niet door natuurlijke geboorte uit

Abraham was men een kind des ko-

ninkrijks, maar door geboorte door

het Woord, dat Hij in het hart zaai-

de. Is op deze wijze het koninkrijk

ontstaan, dan gaat de Koning heen;

verworpen door Zijn volk, vindt Hij

tijdelijk Zijn plaats verborgen in God.

Hij geeft Zijn werk aan de verant-

woordelijkheid van de mens over en

we hebben in de drie vorige gelijke-

nissen gezien, hoe het kwaad binnen

is geslopen en zich naar binnen en

buiten heeft ontwikkeld.

In de drie laatste gelijkenissen laat de

Heer ons zien, wat in het koninkrijk,

hoe verdorven ook, de werkelijke

waarde voor Zijn hart uitmaakt.

Allereerst spreekt Hij dan van de

schat in de akker. Een mens vindt die

schat, verbergt die, verblijdt zich

daarover zodanig dat hij heengaat en

al wat hij heeft verkoopt, om die ak-

ker te kopen. Doch het gaat niet om

de akker, maar om de daarin verbor-

gen schat.

Wij weten, dat de akker de wereld

voorstelt, en in geen geval de hemel.

De schat in de akker kan dus de Heer

Jezus niet zijn, want die bevindt zich

in de hemel. De mens die al wat hij

heeft verkoopt, om die schat voor zich

te bezitten, kan ook de zondaar niet

zijn die tot Jezus vlucht. De zondaar

heeft niets te verkopen, hij bezit en-

kel schuld. De mens uit deze gelijke-

nis kan niemand anders dan de Heer

Jezus Zelf zijn, en dan is de schat de

Gemeente, die Hij in de akker verbor-

gen, heeft gevonden. De Gemeente,

die Hem van de Vader als een kost-

baar kleinood is gegeven, en daarom

zo dierbaar was in Zijn ogen. Maar

verbonden met de wereld, moest zij

gekocht en verlost worden, daarom

gaf Hij alles prijs om die grote wereld-

akker te kopen. En daardoor werd die

schat Zijn eigendom. Hoe groot moet

Zijn vreugde zijn geweest, toen Hij de

schat ontdekte, dat zij de beweeg-

grond kon zijn Hem er toe te brengen

alles te offeren, tot zelfs Zijn kostbaar

leven, om de Gemeente voor Zich te

bezitten. Om de vreugde, welke voor

Hem lag, heeft Hij het kruis verdra-

gen en de schande veracht. Heb.12:2

Hoe groot zal Zijn vreugde zijn, wan-

neer Hij na korte tijd Zijn Gemeente
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uit deze wereld tot Zich kan nemen om

ze te brengen in het Vaderhuis. Hij wil

Zijn schat bij Zich hebben, dicht bij

Zich. Ik wil, dat, waar ik ben, ook die

bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt,

zegt Hij in Joh.17:24 tot de Vader.

Nog merken we op, dat Christus recht

heeft op deze schepping, omdat Hij de

Zoon van God is, de Schepper; omdat

Hij de Zoon des Mensen is, de Erfge-

naam; omdat Hij haar gekocht heeft.

Daarom kan Petrus dan ook van de

valse leraars schrijven, dat zij de

Meester (Heerser) die hen gekocht

heeft, verloochenen. 2Pet.2:2 Hij schrijft

niet verlost; de verlosten zijn "Gode"

gekòcht. Op.5:9

De paarl van grote waardeDe paarl van grote waardeDe paarl van grote waardeDe paarl van grote waardeDe paarl van grote waarde

In de gelijkenis die nu volgt vinden

wij dezelfde hoofdgedachte, maar ver-

bonden met andere denkbeelden. Wij

hebben hier een koopman die schone

paarlen zoekt. Hij is geen leek op dit

gebied, niet een die daarvan een lief-

hebberij maakt, hij is een koopman,

iemand die kennis heeft van schone

paarlen, inzicht heeft in hun werke-

lijke waarde. Daarom koopt hij maar

niet de eerste de beste paarl die hij

ziet, speurt en zoekt, totdat hij een

paarl vindt die geheel voldoet aan de

eisen van schoonheid en glans die hij

zich in zijn geest heeft voorgesteld,

een kostbaarheid, die zijn hart kan

bevredigen. Hij wenst niets minder te

bezitten. Hij weet welke paarl "gro-

te" waarde heeft en wanneer hij er

zulk een vindt, verkoopt hij alles wat

hij heeft om die ene paarl te bezitten.

Die is nu de zijne, de vreugde van zijn

hart, en in haar schoonheid zal hij

zich nu verlustigen.

Wij voelen wel aan, dat de Heer over

de koopman over Zichzelf spreekt en

over de paarl van Zijn Gemeente, voor

wie Hij Zijn kostbaar leven gaf. In

haar is al Zijn lust. Christus heeft de

Gemeente liefgehad, en zichzelven

voor haar overgegeven, opdat Hij

haar heiligde, haar reinigde door de

wassing van het water door het

woord; opdat Hij de Gemeente zich-

zelven zou voorstellen, verheerlijkt,

geen vlek of rimpel of iets dergelijks

hebbende, maar opdat zij heilig en

onberispelijk zou zijn. Ef.5:25-27

In waarheid, hier hebben wij de paarl

van grote waarde!

Zeker is Christus voor het hart dat

Hem kent de grootste schat, een kost-

baar kleinood en stemmen wij in met

het lied van Van Alphen: Jezus is al-

leen mijn schat, en de wellust mijner

ogen; maar eerst dan als wij, arme,

verdorven zondaren in onszelf, zien

wat wij zijn voor Zijn hart, zal Hij

meer kostbaar worden voor onze har-

ten.

Het visnetHet visnetHet visnetHet visnetHet visnet

Nu blijft ons nog over iets te zeggen

over de zevende gelijkenis. Vissers

werpen het net in de zee, zij trekken

het weer op aan de oever, zij zetten

zich neer en sorteren de vissen. We

moeten er aan denken, dat de Heer

tot Joden spreekt, die gehouden wa-

ren aan hun spijswetten, die onder-

scheid maakten tussen reine en onrei-
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ne vissen. Alleen de reine vissen had-

den voor hen waarde, de onreine wer-

den aan de zee teruggegeven. Lev.11:9-12

De goede vissen in de vaten bijeen te

lezen was de taak van de vissers die

het net hadden uitgeworpen.

Eens riep de Heer Zijn dienstknech-

ten om vissers van mensen te worden.

Dat doet Hij ook nu nog. Hij geeft

evangelisten, die het evangelienet in

de volkenzee uitwerpen. Allerlei soort

van mensen worden in het net bijeen-

gebracht, doch dan is het de taak van

de evangelist zijn dienst ten volle te

vervullen. Hij heeft de roeping zich

verder met hen bezig te houden die

tot ware bekering en geloof zijn geko-

men. Zij moeten bijeen worden ge-

bracht. Dit is het doel van de Heilige

Geest die door de arbeiders werkt. De

ware gelovigen behoren een afgezon-

derd volk te zijn, gescheiden van de

wereld.

De dienst der arbeiders is tijdens hun

werktijd op aarde. De engelen zullen

zich in de voleinding der eeuw met de

bozen bezighouden. Nu werken de

dienstknechten om de goeden van de

kwaden af te zonderen, dan is het de

taak van de engelen om de bozen uit

het midden der rechtvaardigen af te

scheiden. Dit zal geschieden als

Christus Zijn koninkrijk zal openba-

ren. De rechtvaardigen beërven dit

koninkrijk, de bozen gaan in de eeu-

wige pijn, waar wening is en knersing

der tanden.

Het woord "zó" aan het begin van vers

49 grijpt niet terug naar de verzen 47

en 48, doch slaat op hetgeen volgt.

Nieuwe en oude dingenNieuwe en oude dingenNieuwe en oude dingenNieuwe en oude dingenNieuwe en oude dingen

De Heer sprak van nieuwe dingen.

Het koninkrijk in zijn verborgen ka-

rakter behoorde daartoe. De profeten

hadden van het koninkijk in zijn

openbaring in heerlijkheid gespro-

ken, maar van hetgeen ons deze ge-

lijkenissen leren, hadden zij geen

kennis. Van de schat in de akker, de

paarl van grote waarde, wisten zij

niets. Een Joods schriftgeleerde

bracht derhalve alleen de oude din-

gen, doch ieder schriftgeleerde, die in

het koninkrijk der hemelen onderwe-

zen is, brengt uit zijn schat nieuwe en

oude dingen voort. De waarde van de

oude dingen is niet vervallen, maar

daarbij worden dingen verkondigd,

die van de grondlegging der wereld af

verborgen zijn geweest. Vs. 35

Jezus in Zijn vaderlandJezus in Zijn vaderlandJezus in Zijn vaderlandJezus in Zijn vaderlandJezus in Zijn vaderland

In Zijn vaderland gekomen, leert Hij

in de synagogen. Allen staan versla-

gen over Zijn wijsheid en krachten.

Toch brengt hun dit niet tot geloof,

integendeel, zij worden aan Hem

geërgerd. Zijn vermeende nederige

afkomst, als zoon van de timmerman,

is hun een doorn in het oog. Dat Hij

geen gedaante noch heerlijkheid had,

is voor hen een reden om Hem niet te

begeren. Jes. 53:2

Velen menen, dat Maria behalve Je-

zus geen kinderen heeft gehad en dat

met de broeders en zusters van de

Heer òf kinderen uit een eerste huwe-
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lijk van Jozef worden bedoeld, òf ne-

ven en nichten die door Jozef als kin-

deren waren aangenomen, of ook wel

verdere bloedverwanten. Sommigen

beweren zelfs, dat aan Maria 't bezit

van meer kinderen toe te schrijven,

tekort zou doen aan haar eer. Maar

wij geloven met Da Costa dat zulk een

bewering het huwelijk verlaagt tot

een onheilige zaak, terwijl het juist

een heilige instelling van God is. Dan

wijst men er ook nog op, dat neven in

de Schrift ook wel broeders worden

genoemd en haalt men daarbij

Gen.14:14 aan, maar hier zien wij,

dat de broeder in de benauwdheid

wordt geboren. Spr.17:17 De Schrift

noemt duidelijk de neven "neven".

Gen.21:23; Kol.4:10

Wij geloven dat de broeders en zus-

ters van de Heer, waar de Schrift van

spreekt, zonen en dochters van Ma-

ria en Jozef waren. Dit onteert Ma-

ria niet en doet niet te kort aan de eer

en heiligheid van de Heer.

In Joh.7:5 lezen we, dat ook zijn broe-

ders niet in Hem geloofden, doch in

Hand.1:14 bevinden zij zich bij de

apostelen, die samen waren tot het

gebed en later vinden we Jakobus als

een pilaar van de gemeente te Jeru-

zalem. Hand.15:13; 21:18; Gal.1:9; 2:12

Van deze Jakobus hebben wij een

brief en ook van Judas, die zich een

broeder van Jakobus noemt. Jud.:1

NaschriftNaschriftNaschriftNaschriftNaschrift

Bovenstaand artikel over Mattheüs 13 maakte deel uit van een serie over het
Evangelie van Mattheüs onder de titel "Aantekeningen op het Evangelie van
Mattheüs". Daardoor heeft het geen duidelijk begin en einde.
Reden tot herpublicatie op deze bladzijden is, dat wij niet alleen van harte
instemmen met de hier gegeven uiteenzetting aangaande de verbergende aard
van de gelijkenissen in het algemeen, maar ook met de consistente negatieve
interpretatie van het onkruid, het zuurdeeg en de "mosterdboom".
Reden tot dit naschrift is, dat het de schrijver kennelijk is ontgaan, dat de
gelijkenissen van " de schat in de akker" en de "parel van grote waarde", hoe-
wel sterk overeenkomend, niettemin een enigszins verschillende waarheid be-
treffen. Om allerlei redenen is de uit de "volkerenzee" afkomstige parel inder-
daad een beeld van de Gemeente. Maar de schat is een uitbeelding van Israël,
dat gedurende de verborgen vorm van het Koninkrijk verborgen blijft in de
akker, de wereld. Dit woord "schat" fungeert als vertaling van het hebreeuw-
se "segoelah", dat in de Statenvertaling wordt vertaald met "eigendom", en
een aanduiding is van Israël in Ex.19:5; Deut.7:6; 14:2; 26:18; Ps.135:4;
Mal.3:17. In 1Pet.2:9 wordt het weergegeven als "verkregen".
In afwachting van de openbaring van het Koninkrijk van Christus wordt de
Gemeente gevormd uit de volkeren, maar blijft Israël, hoewel Zijn Persoon-
lijk bezit, vooalsnog verstrooid en verborgen in de wereld.
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Nederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 8 mei 2010

De Wereld en de Waarheid

in de Beltgravenzaal (hoofdgebouw) van

Landal Landgoed 't Loo, Looweg 47

8095 PS 't Loo-Oldebroek

De drie bijeenkomsten beginnen achtereenvolgens om 10:00, 13:00 en 15:00

uur. Speciale bijeenkomsten worden gehouden voor kinderen, die zich in dit

park overigens uitstekend kunnen vermaken.

De Contactdagen zijn vrij toegankelijk; de kosten worden bestreden uit een

collecte. Eten en drinken kan men zelf meebrengen, maar zijn tijdens de pau-

zes ook verkrijgbaar in de zaal zelf en in de aanwezige restaurants.

Interessant is voor u wellicht ook de aanwezigheid van een supermarkt, sau-

na, solarium, strand, zwembad, bakkerij, bowlingbaan, etc.

En u kunt natuurlijk ook (voor de gelegenheid) een hele bungalow afhuren

voor een recreatief weekend.....

Vanuit Amersfoort: Vanuit Amersfoort: Vanuit Amersfoort: Vanuit Amersfoort: Vanuit Amersfoort: A28 richting Zwolle, afslag Wezep (niet afslag 't Har-

de), onderaan snelweg links.....

Vanuit Zwolle: Vanuit Zwolle: Vanuit Zwolle: Vanuit Zwolle: Vanuit Zwolle: A28 richting Amersfoort, afslag Wezep/Oldebroek. Onder-

aan de snelweg rechts.....

Vanuit Arnhem:Vanuit Arnhem:Vanuit Arnhem:Vanuit Arnhem:Vanuit Arnhem: A50 richting Zwolle, tot knooppunt Hattemerbroek, afslag

Kampen/Emmeloord/Amersfoort. De A28 op, deze volgen tot afslag Wezep/

Oldebroek. Onderaan de snelweg rechts.....

.....Blijf de Zuiderzeestraatweg volgen, na ongeveer 4 km, ANWB-bebording,

gaat u linksaf de Verlengde Looweg op, dan neemt u de 3e weg rechts, de

Looweg, deze volgen. Aan het einde daarvan ligt het park.

Openbaar vervoer: Openbaar vervoer: Openbaar vervoer: Openbaar vervoer: Openbaar vervoer: Neem de trein naar station Wezep. Van daar kunt u

een taxi nemen, deze rit duurt +/- 10 minuten en kost +/- €  12,50. Reserveren

kan bij taxicentrale van der Streek (tel. +31-(0)525–63 12 54).

www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/gelderland/landgoed-t-loo
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
De nevenstaande agenda is uiteraard niet volledig. Op ons programma

staat nog de jaarlijkse NBC conferentie in Wuppertal, van zaterdag 31NBC conferentie in Wuppertal, van zaterdag 31NBC conferentie in Wuppertal, van zaterdag 31NBC conferentie in Wuppertal, van zaterdag 31NBC conferentie in Wuppertal, van zaterdag 31

juli tot en met vrijdag 7 augustus 2010juli tot en met vrijdag 7 augustus 2010juli tot en met vrijdag 7 augustus 2010juli tot en met vrijdag 7 augustus 2010juli tot en met vrijdag 7 augustus 2010.

Ook niet-deelnemers zijn welkom in de bijeenkomsten, die vanaf zaterdag-

avond gehouden worden, dagelijks om 9:45 en 19:30 uur.

Het adres is:

Bildungstätte "Bundeshöhe", Bundeshöhe 7, 42285 Wuppertal, Duitsland.

Onderwerp: "De wederkomst van Christus."Onderwerp: "De wederkomst van Christus."Onderwerp: "De wederkomst van Christus."Onderwerp: "De wederkomst van Christus."Onderwerp: "De wederkomst van Christus."

Met als thema "Kies het Leven""Kies het Leven""Kies het Leven""Kies het Leven""Kies het Leven" staan voor de komende maanden acht

campagnes met de NBC-tent op ons programma in de volgende plaatsen:

Zondag 16 meiZondag 16 meiZondag 16 meiZondag 16 meiZondag 16 mei t/m vrijdag 21 meit/m vrijdag 21 meit/m vrijdag 21 meit/m vrijdag 21 meit/m vrijdag 21 mei OldebroekOldebroekOldebroekOldebroekOldebroek

Locatie: Boomkwekerij Hoekert, Zuiderzeestraatweg 410, 8091 PB Wezep

Zondag 23 meiZondag 23 meiZondag 23 meiZondag 23 meiZondag 23 mei t/m vrijdag 28 meit/m vrijdag 28 meit/m vrijdag 28 meit/m vrijdag 28 meit/m vrijdag 28 mei UrkUrkUrkUrkUrk

Locatie: Visserijhaven

Zondag 30 meiZondag 30 meiZondag 30 meiZondag 30 meiZondag 30 mei t/m vrijdag 4 junit/m vrijdag 4 junit/m vrijdag 4 junit/m vrijdag 4 junit/m vrijdag 4 juni StadskanaalStadskanaalStadskanaalStadskanaalStadskanaal

Locatie: Evenemententerrein aan de Manegelaan 1, 9502 CB

Zaterdag 5 juniZaterdag 5 juniZaterdag 5 juniZaterdag 5 juniZaterdag 5 juni t/m vrijdag 11 junit/m vrijdag 11 junit/m vrijdag 11 junit/m vrijdag 11 junit/m vrijdag 11 juni AndijkAndijkAndijkAndijkAndijk

Locatie: Beldersweg 1619

Zondag 13 juniZondag 13 juniZondag 13 juniZondag 13 juniZondag 13 juni t/m vrijdag 18 junit/m vrijdag 18 junit/m vrijdag 18 junit/m vrijdag 18 junit/m vrijdag 18 juni NieuwleusenNieuwleusenNieuwleusenNieuwleusenNieuwleusen

Locatie: Evenemententerrein aan de Bosmansweg, 7711 HM

Zondag 20 juniZondag 20 juniZondag 20 juniZondag 20 juniZondag 20 juni t/m vrijdag 25 junit/m vrijdag 25 junit/m vrijdag 25 junit/m vrijdag 25 junit/m vrijdag 25 juni Oud-BeijerlandOud-BeijerlandOud-BeijerlandOud-BeijerlandOud-Beijerland

Locatie: Ferrarilaan, 3261 NC

Zaterdag 26 juniZaterdag 26 juniZaterdag 26 juniZaterdag 26 juniZaterdag 26 juni t/m vrijdag 2 julit/m vrijdag 2 julit/m vrijdag 2 julit/m vrijdag 2 julit/m vrijdag 2 juli HeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaard

Locatie: Grasveld hoek Westtangent en Zuidtangent, 1704

Zondag 4 juliZondag 4 juliZondag 4 juliZondag 4 juliZondag 4 juli t/m vrijdag 9 julit/m vrijdag 9 julit/m vrijdag 9 julit/m vrijdag 9 julit/m vrijdag 9 juli KatwijkKatwijkKatwijkKatwijkKatwijk

Locatie: Zanderij, bij de Parnassia en Zanderijweg, 2223 JN

De laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nlDe laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nlDe laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nlDe laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nlDe laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nl
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Agenda van Ab Klein Haneveld

LEERDAM zondag 4 apr, 2/30 mei,

27 jun, 10:00 uur; Patrimonium,

Jeekelstr. 40a,

De 2de brief aan Korinthe

LINSCHOTEN maandag 12/26 apr,

10 mei; 20:00 uur; "Bij de tol",

Nieuwe Zandweg 12,

Het Evangelie van Markus

NIEUWEGEIN woensdag 7/21 apr,

5 mei; 20:00 uur; Zaal Zenith,

Nedereindseweg 401,

Koningschap & Eerstgeboorterecht

OLDEBROEK dinsdag 13/27 apr,

11 mei; 20:00 uur;

Stationsweg 43,

Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 4/18 apr,

2 mei; 17:30 uur;

L.H.N.O. gebouw,

Van Sytzamalaan 3

OUD-BEIJERLAND zondag 11 apr,

20 jun, 10:00 uur,

Boezemsingel 9

URK dinsdag 6/20 apr, 4/18 mei;

20:00 uur;

't Jeugd, Richel 4,

De 1e brief aan Korinthe

URK zondag 9 mei, 4 jul, 21 nov;

10:00 uur;

Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2

ALKMAAR donderdag 1/15/29 apr,

27 mei; 19:45 uur;

"Delta", Oude Kanaaldijk 2,

Bijbelse Bedelingen

APELDOORN zondag 23 mei,

26 sep, 10:30 uur,

P. Saenredamstr. 15

BEVERWIJK zondag 25 apr, 18 jul,

10 okt, 5 dec; 10:00 uur;

B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 18 apr, 16 mei,

13 jun, 11 jul; 10:00 uur;

"Oranje-Kapel",

Grote Dijlakker 41;

De brieven aan Thessalonica

DRACHTEN donderdag 8/22 apr,

6/20 mei, 20:00 uur;

Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd

DRACHTEN zondag 24 okt,

10:00 uur, Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

EMMEN maandag 19 apr, 3/17 mei;

19:30 uur;

Ichthuskerk, Walstraat 21,

Het boek Handelingen

't LOO (Oldebroek) zaterdag 8 mei,

2 okt, 20 nov,10:00 uur;

Beltgravenzaal,

Landgoed 't Loo, Looweg 47

Nederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie ContactdagNederlands Bijbelstudie Contactdag

"De wereld en de waarheid""De wereld en de waarheid""De wereld en de waarheid""De wereld en de waarheid""De wereld en de waarheid"
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Uit de statuten: "De Stichting Ne-

derlands Bijbelstudie Centrum stelt

zich ten doel de kennis van de inhoud

van de Bijbel, die zij beschouwt als

Gods Woord, te verspreiden. De stich-

ting tracht haar doel te verwezenlij-

ken door getuigenis in woord en ge-

schrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan

door het houden van bijbelstudie-

avonden, tentcampagnes, contact-

dagen, collegedagen en conferenties,

studiereizen; de uitgave van de lezin-

gen op audio-cd's en cassettes; de uit-

gave van brochures en deze circulaire.

Financieel is het Nederlands Bijbel-

studie Centrum afhankelijk van vrij-

willige bijdragen.

CorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadres
Benny Goodmanstraat 40

1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976

telefax (036) 54 68 644

InternetInternetInternetInternetInternet
www.bijbelstudie.nl

info@bijbelstudie.nl

GiftenGiftenGiftenGiftenGiften
ING 55 67 669

Rabobank 30 87 47 046

ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum

Almere

Giften voor de Giften voor de Giften voor de Giften voor de Giften voor de tentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006

ten name van
NBC Evangelisatie, Almere

Geliefde lezer,

"Wat is waarheid?" is sinds Pilatus een
gewaardeerd gezegde, vooral in poli-
tiek en rechtspraak. Toch lijkt "Wáár
is waarheid" mij literair meer verant-
woord. Waarde, waarheid, waren en
dit vragend voornaamwoord zijn im-
mers aan elkaar verwant. Waren heb-
ben waarde en worden verhandeld,
waarbij de zeldzaamheid van de wa-
ren de waarde bepaalt. Op deze filolo-
gische grond is waarheid even waar-
devol als zeldzaam. Zó zeldzaam, dat
onwaarachtige filosofie niet meer
vraagt naar "wàt"of "wáár", maar het
bestaan van de waarheid botweg ont-
kent en haar vervangt door de leugen.
Rom.1:25 Want waarheid is arrogant, au-
toritair en eist onderwerping!
De Bijbel verklaart hierover, dat de
"vader der leugen", Joh.8:44 in zijn hoeda-
nigheid van "overste dezer wereld" o.a.

Joh.12:31 en "god dezer eeuw" de zinnen
der ongelovigen verblindt, 2Kor.4:4 zoda-
nig, dat de wereld de waarheid in on-
gerechtigheid ten onder houdt. Rom.1:18

Niettemin wordt de waarheid be-
waard. Door Hem, in Wie zij gestalte
heeft gekregen. In dat gewaarmerkte
Woord der Waarheid. De Bijbel. Hij
sprak: "Indien gij in Mijn woord blijft
zijt gij waarlijk mijn discipelen, en
zult de waarheid verstaan, en de
waarheid zal u vrij maken." Joh.8:31, 32

Wie de waarheid niet waardeert zal
nooit vrij worden. 2Thes.2:10-12

Ab Klein Haneveld

P.S. Tot ziens op 8 mei; zie blz.13.


