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Gemeente, kerk of sekte?

door Ab Klein Haneveld

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testa-

ment 112 maal voor, altijd als vertaling van "ecclesia". Met de bij-

belse kwalificaties lezen wij o.a. over "de gemeente Gods" en "de

gemeente der eerstgeborenen", waarmee gezinspeeld wordt op de

goddelijke Stichter en Eigenaar van de gemeente. Ook lezen wij

over "de gemeente te Antiochië", "de gemeente Gods die te Ko-

rinthe is", "de gemeenten in Azië", "de gemeenten in Galatië", enz.

Deze kwalificaties duiden op de verschillende geografische loca-

ties van de gemeenten Gods. Maar wat is de betekenis van dit

woord gemeente?

gin is, de Eerstgeborene uit de doden,

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."
Kol. 1:18

"Die mij nu verblijd in mijn lijden voor

u, en vervulle in mijn vlees de over-

blijfselen van de verdrukkingen van

Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk

is de Gemeente." Kol. 1:24

De gemeente is "het lichaam van

Christus". En als lichaam van Chris-

tus omvat het vanzelfsprekend al zijn

leden. Geen sekte of genootschap be-

1. Wat is de Gemeente
Het gebruik van een bijbels woord

buiten de bijbelse betekenis is immers

een verkrachting van de Bijbel!

"En heeft alle dingen Zijn voeten on-

derworpen, en heeft Hem der Ge-

meente gegeven tot een Hoofd boven

alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en

de vervulling Desgenen, Die alles in

allen vervult." Ef. 1:22-23

"En Hij is het Hoofd des lichaams, na-

melijk der Gemeente, Hij, Die het Be-
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vat alle leden van het lichaam van

Christus en daarom is geen sekte of

genootschap de gemeente Gods. Laten

wij dan als oprechte gelovigen, die

verwachten geoordeeld te worden

door het Woord Gods, nooit iets de ge-

meente noemen dan alleen het

lichaam van Christus; d.i. de gered-

den, de verlosten, hetzij universeel, of

in een gegeven plaats.

2. Wie is de stichter der gemeente
Ons wordt gezegd dat Abraham "ver-

wachtte de stad, die fondamenten

heeft, welker Kunstenaar en Bouw-

meester God is." Heb. 11:10 En in het vol-

gende hoofdstuk schrijft de apostel

aan de gelovigen:

"Maar gij zijt gekomen tot den berg

Sion, en de stad des levenden Gods,

tot het hemelse Jeruzalem, en de vele

duizenden der engelen; Tot de alge-

mene vergadering en (n.l.) de Ge-

meente der eerstgeborenen, die in de

hemelen opgeschreven zijn, en tot

God, den Rechter over allen, en de

geesten der volmaakte rechtvaardi-

gen; En tot den Middelaar des nieu-

wen testaments, Jezus, en het bloed

der besprenging, dat betere dingen

spreekt dan Abel." Heb. 12:22-24

In onze tegenwoordige bedeling zijn

wij als gelovigen gekomen tot die stad

"welker Kunstenaar en Bouwmeester

God is" en die wordt genoemd "de Ge-

meente der eerstgeborenen." Heb. 12:23

Christus, de Zoon Gods, is de Stichter,

Bouwer en Maker van de gemeente.

"Want Deze (Christus Jezus, vs.1) is

zoveel meerder heerlijkheid waardig

geacht dan Mozes, als degene, die het

huis gebouwd heeft, meerder eer

heeft, dan het huis. Want een ieder

huis wordt van iemand gebouwd;

maar Die dit alles gebouwd heeft, is

God." Heb. 3:3-4

"Zo hebt dan acht op uzelven en op de

gehele kudde, over dewelke u de Hei-

lige Geest tot opzieners gesteld heeft,

om de Gemeente Gods te weiden, wel-

ke Hij verkregen heeft door Zijn eigen

bloed." Hand. 20:28

"Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen

lief, gelijk ook Christus de Gemeente

liefgehad heeft, en Zichzelven voor

haar heeft overgegeven; Opdat Hij

haar heiligen zou, haar gereinigd heb-

bende met het bad des waters door het

Woord; Opdat Hij haar Zichzelven

heerlijk zou voorstellen, een Gemeen-

te, die geen vlek of rimpel heeft, of iets

dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn

en onberispelijk." Ef. 5:25-27

"Op deze petra zal Ik Mijn gemeente

bouwen, en de poorten der hel zullen

dezelve niet overweldigen." Mat. 16:18

Deze schriftplaatsen uit vele demon-

streren duidelijk dat Christus de ge-

meente kocht, stichtte en bouwde. En

daaruit volgt dat een door mensen ge-

sticht of gebouwd instituut onmoge-

lijk de gemeente Gods kan zijn.

3. Wanneer werd de gemeente  gesticht
De laatst geciteerde tekst, Mat. 16:18,

ziet de bouw van de gemeente nog in
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de toekomst. Maar nadien lezen wij:

"Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt

gij." 1Kor. 3:9

"Gebouwd op het fondament der apos-

telen en profeten, waarvan Jezus

Christus is de uiterste Hoeksteen; Op

Welken het gehele gebouw, bekwame-

lijk samengevoegd zijnde, opwast tot

een heiligen tempel in den Heere; Op

Welken ook gij mede gebouwd wordt

tot een woonstede Gods in den Geest."
Ef. 2:20-22

"Zo wordt gij ook zelven, als levende

stenen, gebouwd tot een geestelijk

huis, tot een heilig priesterdom, om

geestelijke offeranden op te offeren,

die Gode aangenaam zijn door Jezus

Christus." 1Pet. 2:5

Voor zijn lijden en dood zei de Heere

Jezus: "Ik zal mijn gemeente bouwen."

En na zijn opstanding zeiden de apos-

telen: "Gods gebouw zijt gij."

Het is ongetwijfeld juist, dat de voor-

bereidingen tot de bouw begonnen

door de bedieningen van Johannes de

Doper en de Heere Jezus. Velen kwa-

men daardoor tot bekering en vorm-

den bouwmateriaal voor de gemeen-

te. Maar de komst van de Heilige

Geest was het tijdstip van het begin

van de stichting en bouw van de ge-

meente in de praktijk, zoals blijkt uit

de geschiedenis van Hand. 2 en uit

b.v. de volgende verzen:

"En er is verscheidenheid der werkin-

gen, doch het is dezelfde God, Die al-

les in allen werkt." 1Kor. 12:6

"Doch deze dingen alle werkt een en

dezelfde Geest, delende aan een iege-

lijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij

wil. Want gelijk het lichaam een is, en

vele leden heeft, en al de leden van dit

ene lichaam, vele zijnde, maar een

lichaam zijn, alzo ook Christus. Want

ook wij allen zijn door een Geest tot

een lichaam gedoopt; hetzij Joden,

hetzij Grieken, hetzij dienstknechten,

hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een

Geest gedrenkt." 1Kor. 12:11-13

"Maar nu heeft God de leden gezet,

een iegelijk van dezelve in het

lichaam, gelijk Hij gewild heeft." 1Kor.

12:18

"Doch onze sierlijke (leden) hebben

het niet van node; maar God heeft het

lichaam alzo samengevoegd, gevende

overvloediger eer aan hetgeen gebrek

aan dezelve heeft." 1Kor. 12:24

De gemeente wordt gedefinieerd als

"de Gemeente…..  Welke Zijn lichaam

is, en de vervulling Desgenen, Die al-

les in allen vervult." Ef. 1:22-23

De eigenlijke gemeente bestond dus

niet voor de vervulling van Christus

in zijn opstanding, verhoging en ver-

heerlijking. Sindsdien wordt "het ge-

hele lichaam bekwamelijk samenge-

voegd en samen vastgemaakt." Ef. 4:16

Waar de opstanding van Christus en

de komst van de Heilige Geest de tijd

bepaalt van de oprichting van de ge-

meente, volgt daaruit dat elk genoot-

schap of instituut dat later is ontstaan

niet is de gemeente Gods, maar een

product van verwarring, geboren uit

andere tijden en omstandigheden.
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4. Wie is het fundament der gemeente
"Daarom, alzo zegt de Heere HEERE:

Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion,

een beproefden steen, een kostelijken

hoeksteen, die wel vast gegrondvest

is; wie gelooft, die zal niet haasten."
Jes. 28:16

"Want wie is God, behalve de HEERE?

En wie is een Rotssteen, dan alleen

onze God?" Ps. 18:32

"Want niemand kan een ander fonda-

ment leggen, dan hetgeen gelegd is,

hetwelk is Jezus Christus." 1Kor. 3:11

"Gebouwd op het fondament der

apostelen en profeten, waarvan Je-

zus Christus is de uiterste Hoek-

steen; Op Welken het gehele gebouw,

bekwamelijk samengevoegd zijnde,

opwast tot een heiligen tempel in den

Heere." Ef. 2:20-21

In dit laatste vers zien wij, dat de

apostelen beschouwd worden als fun-

dament-stenen. Indien wij de "petra"

(de steen) in Mat.16:18 zouden toepas-

sen op Petrus zelf is dat niet in strijd

met de Schrift. Petrus was immers

een van de apostelen. Dit wordt ook

bevestigd als gezegd wordt: "En de

muur der stad had twaalf fondamen-

ten, en in dezelve de namen der twaalf

apostelen des Lams." Op. 21:14

Maar Christus Zelf is het onderliggen-

de universele fundament. De aposte-

len, als eersten gekozen en geïnspi-

reerd om ons de nieuwtestamentische

schriften te geven, waren fundament-

stenen. Zij namen een positie in tus-

sen Christus, de Rots, en de rest van

het bouwwerk.

En Christus is de enige Rots, "want

niemand kan een ander fondament

leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk

is Jezus Christus." 1Kor. 3:11

Op één fundament kan slechts één

gebouw staan. Christus bouwde zijn

gemeente op zichzelf. Alle later ge-

bouwde organisaties buiten Christus

als fundament zijn onbijbels en moe-

ten en zullen vergaan.

5. Wie is het hoofd der gemeente
"En heeft alle dingen Zijn voeten on-

derworpen, en heeft Hem aan de Ge-

meente gegeven tot een Hoofd boven

alle dingen." Ef. 1:22

"Maar de waarheid betrachtende in

liefde, alleszins zouden opwassen in

Hem, Die het Hoofd is, namelijk

Christus; Uit Welken het gehele

lichaam bekwamelijk samengevoegd

en samen vastgemaakt zijnde, door

alle voegselen der toebrenging, naar

de werking van een iegelijk deel in

zijn maat, den wasdom des lichaams

bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de

liefde." Ef. 4:15-16

"Want de man is het hoofd der vrouw,

gelijk ook Christus het Hoofd der Ge-

meente is; en Hij is de Behouder des

lichaams. Daarom, gelijk de Gemeen-

te aan Christus onderdanig is, alzo

ook de vrouwen aan haar eigen man-

nen in alles." Ef. 5:23-24

"En Hij is het Hoofd des lichaams,

namelijk der Gemeente, Hij, Die het

Begin is, de Eerstgeborene uit de do-

den, opdat Hij in allen de Eerste zou

zijn." Kol. 1:18



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

NBC juli 1998 pagina 5

"Dat dan niemand u overheerse naar

zijn wil in nederigheid en dienst der

engelen, intredende in hetgeen hij

niet gezien heeft, tevergeefs opge-

blazen zijnde door het verstand zijns

vleses; En het Hoofd niet behouden-

de, uit hetwelk het gehele lichaam,

door de samenvoegselen en samen-

bindingen voorzien en samenge-

voegd zijnde, opwast met goddelij-

ken wasdom." Kol. 2:18-19

Het hoofd van een instelling is haar

wetgever:

"Want de HEERE is onze Rechter, de

HEERE is onze Wetgever, de HEERE is

onze Koning. Hij zal ons behouden."
Jes. 33:22

"Er is een enig Wetgever, Die behou-

den kan en verderven. Doch wie zijt

gij, die een anderen oordeelt?" Jak. 4:12

Er is maar één hoofd; er kan dus maar

één lichaam zijn!

6. Wie is de deur der gemeente
"Jezus dan zeide wederom tot hen:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben

de Deur der schapen….. Ik ben de

Deur; indien iemand door Mij ingaat,

die zal behouden worden; en hij zal

ingaan en uitgaan, en weide vinden."
Joh. 10:7-9

"Want door Hem hebben wij beiden

(Jood en Heiden) den toegang door

een Geest tot den Vader." Ef. 2:18

In deze teksten zien wij duidelijk dat

Christus is de deur tot de gemeente en

de zaligheid. Deze deur staat altijd

open en niemand dan Hij kan die slui-

ten. Op. 3:7, 8 Christus is niet de deur van

een of andere sekte. En daarom kan

geen enkele groepering de gemeente

Gods zijn. Bekering en geloof kan nie-

mand lid maken van een of ander in-

stituut of sekte en daarom zijn zij niet

de gemeente Gods. Alle sekten of or-

ganisaties hebben een deur, een wij-

ze van toelating van leden, die door

mensen wordt geopend of gesloten. Zij

zijn daarom niet de gemeente Gods,

waarvan de deur geen mens kan ope-

nen of sluiten. Zij zijn dus niet Zijn

gemeente.

7. Toetreding tot de gemeente
"En dagelijks eendrachtelijk in den

tempel volhardende, en van huis tot

huis brood brekende, aten zij te zamen

met verheuging en eenvoudigheid des

harten; En prezen God, en hadden

genade bij het ganse volk. En de Hee-

re deed dagelijks tot de Gemeente, die

zalig werden." Hand. 2:46-47

"Maar nu heeft God de leden gezet, een

iegelijk van dezelve in het lichaam,

gelijk Hij gewild heeft." 1Kor. 12:18

"Want ook wij allen zijn door een

Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij

Joden, hetzij Grieken, hetzij dienst-

knechten, hetzij vrijen; en wij zijn

allen tot een Geest gedrenkt." 1Kor. 12:13

Het toevoegen aan het lichaam of aan

de gemeente wordt hier toegeschre-

ven aan de Heere Jezus, aan God en

aan de Heilige Geest. Maar God voegt

mensen niet toe aan een organisatie

of sekte. Zij zijn daarom niet zijn ge-

meente!
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8. Wie zijn de leden der gemeente
Indien zoals wij gezien hebben beke-

ring en wedergeboorte het proces zijn

waardoor men wordt toegevoegd aan

de gemeente, volgt daaruit dat er in

de gemeente niemand is die niet ge-

lovig en dus wedergeboren is. De ge-

meente is "al (heel) het geslacht in de

hemelen en op de aarde." Ef.3:15 En dit

geslacht bestaat uit "huisgenoten

Gods" Ef. 2:19 Daaruit volgt, dat alleen

"kinderen Gods", Joh. 1:12 "uit God gebo-

ren" Joh. 1:13 of "uit de Geest geboren",
Joh. 3:5-8 er deel van uitmaken.

9. Wie organiseert de gemeente
Het woord "organiseren" vinden wij

niet in de Bijbel. Het woordenboek

definieert het als: "van organen voor-

zien; zodanig regelen dat verschillen-

de onderdelen van iets een samenhan-

gend geheel vormen en goed samen-

werken."

De gemeente Gods is van organen

voorzien en is daarom een organisch

geheel. Maar wie is haar organisator?

Wie voorzien haar van organen?

"Want dezen wordt door den Geest

gegeven het woord der wijsheid, en

een ander het woord der kennis,

door denzelfden Geest; En een ander

het geloof, door denzelfden Geest; en

een ander de gaven der gezondma-

kingen, door denzelfden Geest. En

een ander de werkingen der krach-

ten; en een ander profetie; en een

ander onderscheidingen der gees-

ten; en een ander menigerlei talen;

en een ander uitlegging der talen.

Doch deze dingen alle werkt een en

dezelfde Geest, delende aan een ie-

gelijk in het bijzonder, gelijkerwijs

Hij wil." 1Kor. 12:8-11

"En gijlieden zijt het lichaam van

Christus, en leden in het bijzonder. En

God heeft er sommigen in de Gemeen-

te gesteld, ten eerste apostelen, ten

tweede profeten, ten derde leraars,

daarna krachten, daarna gaven der

gezondmakingen, behulpsels, rege-

ringen, menigerlei talen." 1Kor. 12:27-28

"Zo hebt dan acht op uzelven en op de

gehele kudde, over dewelke u de Hei-

lige Geest tot opzieners gesteld heeft,

om de Gemeente Gods te weiden, wel-

ke Hij verkregen heeft door Zijn eigen

bloed." Hand. 20:28

"Niet dat wij van onszelven bekwaam

zijn iets te denken, als uit onszelven;

maar onze bekwaamheid is uit God;

Die ons ook bekwaam gemaakt heeft,

om te zijn dienaars des Nieuwen Tes-

taments, niet der letter, maar des

Geestes; want de letter doodt, maar de

Geest maakt levend." 2Kor. 3:5-6

"Die nedergedaald is, is Dezelfde ook,

Die opgevaren is verre boven al de

hemelen, opdat Hij alle dingen vervul-

len zou. En Dezelfde heeft gegeven

sommigen tot apostelen, en sommigen

tot profeten, en sommigen tot evange-

listen, en sommigen tot herders en le-

raars; Tot de volmaking der heiligen,

tot het werk der bediening, tot opbou-

wing des lichaams van Christus;  Tot-

dat wij allen zullen komen tot de enig-
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heid des geloofs en der kennis van den

Zoon Gods, tot een volkomen man, tot

de mate van de grootte der volheid

van Christus." Ef. 4:10-13

Bovenstaande schriftplaatsen bewij-

zen voldoende dat God Zelf de ge-

meente voorziet van de benodigde or-

ganen, van alle noodzakelijke geeste-

lijke gaven en dienaren. Zij beant-

woorden aan de definitie van organi-

satie. Maar wie bepaalt de onderlin-

ge samenhang?

"Maar nu heeft God de leden gezet,

een iegelijk van dezelve in het

lichaam, gelijk Hij gewild heeft…..

Doch onze sierlijke hebben het niet

van node; maar God heeft het lichaam

alzo samengevoegd, gevende over-

vloediger eer aan hetgeen gebrek aan

dezelve heeft; Opdat geen tweedracht

in het lichaam zij, maar de leden voor

elkander gelijke zorg zouden dragen.
1Kor. 12:18, 24-25

Ook andere schriftplaatsen tonen de

harmonisatie van het lichaam van

Christus door de Heilige Geest en de

hand Gods. De gemeente wordt dus

georganiseerd door de Heer zelf, Die

de leden een eigen plaats geeft in het

lichaam zoals Hij wil. De mens moge

dan een menselijke instelling organi-

seren, maar nooit de gemeente welke

Zijn lichaam is. Ef. 1:22-23

Welk mens zou dit recht van de Al-

machtige aan zich kunnen trekken?

"Een ieder mens is onvernuftig ge-

worden, zodat hij geen wetenschap

heeft; een ieder goudsmid is be-

schaamd van het gesneden beeld;

want zijn gegoten beeld is leugen, en

er is geen geest in hen. IJdelheid zijn

zij, een werk van verleidingen; ten

tijde hunner bezoeking zullen zij

vergaan. Jakobs deel is niet gelijk

die; want Hij is de Formeerder van

alles, en Israel is de roede Zijner er-

fenis; HEERE der heirscharen is Zijn

Naam." Jer. 51:17-19

De sekte-bazen zijn verbaasd dat

hun bouwwerken geen leven heb-

ben. Zij noemen zich kerken of ge-

meenten, maar zij zijn leugen en ij-

delheid, een werk van verleidingen.

Maar Gods gemeente is door Hem-

zelf gemaakt; die oorspronkelijke

gemeente die Hij kocht door Zijn ei-

gen bloed en die Hij bouwde vóór de

opkomst van de eerste sekten of

menselijke instituten.

Wie een huis bouwt organiseert het.

Maar als anderen het huis in vier de-

len zouden zagen en elk deel van het

fundament stoten, zou dat disorgani-

satie en verwoesting van het gebouw

zijn. Als God dan door Zijn Geest en

Woord vierhonderd zielen zou redden

in één stad, dan zou Hij die vierhon-

derd samenbrengen in één lichaam.

Maar als vier predikers als verte-

genwoordigers van evenzoveel groe-

peringen elk hun eigen schisma-

tische organisatie zouden vormen

van gelijke aantallen, blijken zij de

moed te hebben om te beweren dat
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zij elk een kerk georganiseerd heb-

ben van honderd leden. In werkelijk-

heid dragen zij echter bij aan de dis-

organisatie en desintegratie van de

ware gemeente!

Het organiseren van sekten, het werk

van mensen, is daarom het disorgani-

seren van de gemeente, het bouwwerk

van God. En daaruit volgt weer dat

deze menselijke organisaties het zegel

van God missen. Zij zijn niet Zijn ge-

meente.

10. Hoeveel gemeenten zijn er
Elke beschrijving van de gemeente

Gods toont haar eenheid:

"Ik heb nog andere schapen, die van

dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook

toebrengen; en zij zullen Mijn stem

horen; en het zal worden een kudde,

en een Herder." Joh. 10:16

Wij hebben gezien dat Christus het

Hoofd is van de gemeente. En aange-

zien er maar één hoofd is, is er maar

één gemeente.

"Want gelijk wij in een lichaam vele

leden hebben, en de leden alle niet

dezelfde werking hebben; Alzo zijn

wij velen een lichaam in Christus,

maar elkeen zijn wij elkanders le-

den." Rom. 12:4-5

"Want gelijk het lichaam een is, en

vele leden heeft, en al de leden van dit

ene lichaam, vele zijnde, maar een

lichaam zijn, alzo ook Christus. Want

ook wij allen zijn door een Geest tot

een lichaam gedoopt; hetzij Joden,

hetzij Grieken, hetzij dienstknechten,

hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een

Geest gedrenkt….. Maar nu zijn er

wel vele leden, doch maar een

lichaam." 1Kor. 12:12-13, 20

"Want Hij is onze vrede, Die deze bei-

den een gemaakt heeft, en den mid-

delmuur des afscheidsels gebroken

hebbende, Heeft Hij de vijandschap

in Zijn vlees te niet gemaakt, name-

lijk de wet der geboden in inzettingen

bestaande; opdat Hij die twee in Zich-

zelven tot een nieuwen mens zou

scheppen, vrede makende; En opdat

Hij die beiden met God in een

lichaam zou verzoenen door het

kruis, de vijandschap aan hetzelve

gedood hebbende." Ef. 2:14-16

"Een lichaam is het, en een Geest, ge-

lijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een

hoop uwer roeping; Een Heere, een

geloof, een doop, Een God en Vader

van allen, Die daar is boven allen, en

door allen, en in u allen." Ef. 4:4-6

"En de vrede Gods heerse in uw har-

ten, tot welken gij ook geroepen zijt in

een lichaam; en weest dankbaar." Kol. 3:15

Deze schriftplaatsen leren ons onte-

genzeggelijk dat er slechts één ge-

meente is, één ware gemeente, zoals

er ook slechts één God is, één ware

God. Waar wij door Christus geroepen

zijn in één lichaam moet de roep in

verschillende lichamen wel antichris-

telijk zijn. Deze lichamen zijn niet de

gemeente Gods.
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11. Gemeenten?
Het woord "gemeente" komt dikwijls

voor in het meervoud maar nooit in de

zin van denominaties of sekten. Waar

gesproken wordt over meer dan één

gemeente duidt dit altijd op de éne

gemeente van de levende God in ver-

schillende plaatsen.

"De Gemeenten dan, door geheel Ju-

dea, en Galilea, en Samaria, hadden

vrede, en werden gesticht." Hand. 9:31

"En als zij derzelve stad het Evange-

lie verkondigd en vele discipelen ge-

maakt hadden, keerden zij weder

naar Lystre, en Ikonium, en Antio-

chie….. En als zij in elke Gemeente,

met opsteken der handen, ouderlin-

gen verkoren hadden, gebeden heb-

bende met vasten, bevalen zij hen

den Heere, in Welken zij geloofd had-

den." Hand. 14:21, 23

"En hij doorreisde Syrie en Cilicie,

versterkende de Gemeenten." Hand. 15:41

"Die voor mijn leven hun hals gesteld

hebben; denwelken niet alleen ik dan-

ke, maar ook al de Gemeenten der hei-

denen." Rom. 16:4

"Daarom heb ik Timotheus tot u ge-

zonden, die mijn lieve en getrouwe

zoon is in den Heere, welke u zal in-

dachtig maken mijn wegen, die in

Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in

alle Gemeenten leer." 1Kor. 4:17

"Doch gelijk God aan een iegelijk heeft

uitgedeeld, gelijk de Heere een iege-

lijk geroepen heeft, dat hij alzo wan-

dele; en alzo verordene ik in al de Ge-

meenten." 1Kor. 7:17

"Aangaande nu de verzameling, die

voor de heiligen geschiedt, gelijk als

ik aan de Gemeenten in Galatie ver-

ordend heb, doet ook gij alzo." 1Kor. 16:1

"U groeten de Gemeenten van Azie."
1Kor. 16:19

"En wij hebben ook met hem gezonden

den broeder, die lof heeft in het Evan-

gelie door al de Gemeenten." 2Kor. 8:18

Zo zien wij dat wanneer gesproken

wordt over meerdere gemeenten, de-

zen onveranderlijk dezelfde gemeen-

te Gods vormen in verschillende

plaatsen of zelfs verschillende landen.

Sprekend over de gemeente in ver-

schillende plaatsen zegt de apostel:

"…..gelijkerwijs ik alom in alle Ge-

meenten leer." "Gelijk als ik aan de

Gemeenten in Galatie verordend heb,

doet ook gij alzo."

Indien deze gemeenten verschillende

denominaties of sekten waren, zoals

die tegenwoordig bestaan, zou één bis-

schop geen orders kunnen geven aan

allen. Hij heeft over hen immers geen

jurisdictie!

Wij vinden daarom een groot verschil

tussen bijbelse gemeenten en sektari-

sche afdelingen. De eersten zijn allen

één in Christus, de laatsten zijn af-

scheidingen en uitdrukking van baby-

lonische verwarring.

12. De eenheid der gemeente
"Heilige Vader, bewaar ze in Uw

Naam, die Gij Mij gegeven hebt, op-
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dat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik

met hen in de wereld was, bewaarde

Ik ze in Uw Naam." Joh. 17:11-12

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar

ook voor degenen, die door hun woord

in Mij geloven zullen. Opdat zij allen

een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij,

en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;

opdat de wereld gelove, dat Gij Mij ge-

zonden hebt. En Ik heb hun de heer-

lijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven

hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij

Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; op-

dat zij volmaakt zijn in een, en opdat

de wereld bekenne, dat Gij Mij gezon-

den hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk

Gij Mij liefgehad hebt." Joh. 17:20-23

"Maar ik bid u, broeders, door den

Naam van onzen Heere Jezus Christus,

dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat

onder u geen scheuringen zijn, maar

dat gij samengevoegd zijt in een zelfden

zin, en in een zelfde gevoelen." 1Kor. 1:10

"Daarin is noch Jood noch Griek;

daarin is noch dienstbare noch vrije;

daarin is geen man en vrouw; want gij

allen zijt een in Christus Jezus." Gal. 3:28

"Alleenlijk wandelt waardiglijk het

Evangelie van Christus, opdat, hetzij

ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben,

ik van uw zaken moge horen, dat gij

staat in één geest, met één gemoed

gezamenlijk strijdende door het geloof

des Evangelies." Fil. 1:27

"Zo vervult mijn blijdschap, dat gij

moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde

hebbende, van een gemoed en van een

gevoelen zijnde." Fil. 2:2

"Doch de God der lijdzaamheid en der

vertroosting geve u, dat gij eensgezind

zijt onder elkander naar Christus Je-

zus; Opdat gij eendrachtelijk, met een

mond, moogt verheerlijken den God

en Vader van onzen Heere Jezus

Christus." Rom. 15:5-6

"En de menigte van degenen, die ge-

loofden, was een hart en een ziel; en

niemand zeide, dat iets van hetgeen

hij had, zijn eigen ware, maar alle din-

gen waren hun gemeen." Hand. 4:32

Kan iemand deze verzen lezen zon-

der te worden bepaald bij het schrij-

nend kontrast met de tegenwoordige

kerkelijke verwarring? Hebben de

leden der verschillende groeperingen

dezelfde zorg voor elkaar? Nee, zij

zijn niet één van gemoed en gevoelen.

Zij zijn niet één in naam, noch in ge-

loof of lichaam. Zij zijn niet één van

hart en ziel of van geest. Zij zijn ook

niet één van mond; zij spreken niet

dezelfde dingen. Zoals God de bou-

wers van Babel verwarde en zij allen

werden verdeeld en in verschillende

talen spraken, zo zond Hij zijn blik-

semen van oordeel naar Rome, en

sloeg er vele honderden protestant-

se splinters af, die elk hun eigen dia-

lect spreken. De gemeente, vergele-

ken met het menselijk lichaam,

wordt geacht slechts één mond te

hebben. Dit betekent volkomen har-

monie in haar leringen.

Indien deze veelheid van groeperin-

gen de gemeente zou zijn, zou een

monster met vele honderden monden,
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waarbij iedere mond iets anders

spreekt dan elke andere, nodig zijn

om haar te symboliseren. Daar het

lichaam van Christus slechts één

mond heeft en dezelfde dingen

spreekt is het duidelijk, dat de dialec-

tische verwarring tussen groeperin-

gen niet de representatie is van dit

lichaam.

13. Wat is de basis van de eenheid
1. "Gij allen zijt één in Christus Je-

zus." Gal. 3:28

"Alzo zijn wij velen één lichaam in

Christus." Rom. 12:5

Aangezien hier gesteld wordt dat er

slechts één lichaam in Christus Jezus

is, volgt daaruit dat de vele onder-

scheidene groeperingen als zodanig

niet in Christus Jezus zijn. Als wij

allen één zijn in Christus Jezus is

toetreding tot een ander religieus

lichaam dan dat van Christus niets

anders dan sektarisme.

2. "Heilige Vader, bewaar ze in Uw

Naam, die Gij Mij gegeven hebt, op-

dat zij een zijn, gelijk als Wij….. Ik

bewaarde ze in Uw Naam." Joh 17:11-12

De gemeente wordt hier genoemd bij

de naam van God. De apostelen res-

pecteerden dit gebed van de Heere

Jezus en verzorgden de gemeente in

de naam van God.

"Zo hebt dan acht op uzelven en op de

gehele kudde, over dewelke u de Hei-

lige Geest tot opzieners gesteld heeft,

om de Gemeente Gods te weiden, wel-

ke Hij verkregen heeft door Zijn eigen

bloed." Hand. 20:28

"Aan de Gemeente Gods, die te Ko-

rinthe is." 1Kor. 1:2

"Weest zonder aanstoot te geven, en

den Joden, en den Grieken, en der

Gemeente Gods. 1Kor. 10:32

"Doch indien iemand schijnt twistgie-

rig te zijn, wij hebben zulke gewoon-

ten niet, noch de Gemeenten Gods."
1Kor. 11:16

"Of veracht gij de Gemeente Gods?"
1Kor. 11:22

"Want ik ben de minste van de apos-

telen, die niet waardig ben een apos-

tel genaamd te worden, daarom dat

ik de Gemeente Gods vervolgd heb."
1Kor. 15:9

"Want gij hebt mijn omgang gehoord,

die eertijds in het Jodendom was, dat

ik uitnemend zeer de Gemeente Gods

vervolgde, en dezelve verwoestte." Gal.

1:13

"Want gij, broeders, zijt navolgers ge-

worden der Gemeenten Gods, die in

Judea zijn." 1Thes. 2:14

"Alzo dat wij zelven van u roemen in

de Gemeenten Gods." 2Thes. 1:4

"Want zo iemand zijn eigen huis niet

weet te regeren, hoe zal hij voor de

Gemeente Gods zorg dragen?" 1Tim. 3:5

"Deze dingen schrijf ik u, hopende

zeer haast tot u te komen; Maar zo ik

vertoef, opdat gij moogt weten, hoe

men in het huis Gods moet verkeren,

hetwelk is de Gemeente des levenden

Gods, een pilaar en vastigheid der

waarheid." 1Tim. 3:14-15

Dit waren dan twaalf gevallen waar-

in de gemeente genoemd wordt naar
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de naam van God. Maar aangezien er

maar één gemeente is, was de kwali-

ficatie "Gods" niet altijd nodig. Daar-

om wordt gemakshalve gesproken

over "de gemeente" of de gemeente in

een bepaalde locatie.

In de bijbelse aanduiding "gemeente

Gods" wordt God geëerd als Maker en

Eigenaar van de gemeente. Zou een

aanduiding of naam waarin niet

wordt aangegeven of God, de mens, of

de duivel de stichter en eigenaar is

van de gemeente evenveel eer bewij-

zen aan God? Bovendien zijn er al

meer dan genoeg valse namen om de

gelovigen te verdelen en te verwarren.

Daarom bad de Heere Jezus Christus

tot de Vader dat Hij hen zou bewaren

in Zijn Naam, "opdat zij een zijn, ge-

lijk als Wij Een zijn." Joh. 17:22

Daarom zijn allen die zich verbinden

aan een andere naam schuldig aan

scheuringen en verdeeldheid.

3. "Ik heb hun Uw woord gegeven." Joh.

17:14

Dit sprak de Heer in Zijn gebed voor

onze eenheid. Het opdringen of onder-

schrijven van een andere belijdenis is

het maken van en toetreden tot een

partij en als zodanig zonde tegen het

lichaam van Christus, de gemeente.

Er wordt wel gezegd, dat deze organi-

saties nodig zijn om de wereld te be-

keren. Maar de Heere Jezus bad, dat

al zijn discipelen één zouden zijn ge-

lijk Hij en de Vader één zijn "opdat de

wereld gelove." Joh. 17:21

14. De band der gemeenschap
Wat de gelovigen in de praktijk één

maakt is liefde.

"En boven dit alles doet aan de liefde,

dewelke is de band der volmaakt-

heid." Kol. 3:14

"Opdat hun harten vertroost mogen

worden, en zij samengevoegd zijn in

de liefde, en dat tot allen rijkdom der

volle verzekerdheid des verstands, tot

kennis der verborgenheid van God en

den Vader, en van Christus." Kol. 2:2

"Wie zal ons scheiden van de liefde

van Christus? Verdrukking, of be-

nauwdheid, of vervolging, of honger,

naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Ge-

lijk geschreven is: Want om Uwentwil

worden wij den gansen dag gedood;

wij zijn geacht als schapen ter slach-

ting.) Maar in dit alles zijn wij meer

dan overwinnaars, door Hem, Die ons

liefgehad heeft. Want ik ben verze-

kerd, dat noch dood, noch leven, noch

engelen, noch overheden, noch mach-

ten, noch tegenwoordige, noch toeko-

mende dingen, Noch hoogte, noch

diepte, noch enig ander schepsel ons

zal kunnen scheiden van de liefde

Gods, welke is in Christus Jezus, on-

zen Heere." Rom. 8:35-39

15. Volmaking
Heiligmaking of volmaking is het pro-

ces waardoor de leden ook in de prak-

tijk volkomen één worden met het

lichaam en elkaar. In Zijn gebed voor

eenheid bad de Heiland dat de Vader

de discipelen zou heiligen, maar ook
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degenen die door hun woord zouden

geloven; Joh. 17:20 hetgeen ook ons in-

sluit.

"En Ik heb hun de heerlijkheid gege-

ven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat

zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik

in hen, en Gij in Mij; opdat zij vol-

maakt zijn in een, en opdat de wereld

bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt,

en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij

liefgehad hebt." Joh. 17:22-23

De hier genoemde verheerlijking, hei-

liging en volmaking duiden alle op

dezelfde zaak: de eenheid van de ge-

lovigen in het praktische leven.

"Want en Hij, Die heiligt, en zij, die

geheiligd worden, zijn allen uit een;

om welke oorzaak Hij Zich niet

schaamt hen broeders te noemen."
Heb 2:11

"En Dezelfde heeft gegeven sommigen

tot apostelen, en sommigen tot profe-

ten, en sommigen tot evangelisten, en

sommigen tot herders en leraars; Tot

de volmaking der heiligen, tot het

werk der bediening, tot opbouwing

des lichaams van Christus; Totdat wij

allen zullen komen tot de enigheid des

geloofs en der kennis van den Zoon

Gods, tot een volkomen man, tot de

mate van de grootte der volheid van

Christus." Ef. 4:11-13

"Wetende dat gij niet door verganke-

lijke dingen, zilver of goud, verlost zijt

uit uw ijdele wandeling, die u van de

vaderen overgeleverd is; Maar door

het dierbaar bloed van Christus, als

van een onbestraffelijk en onbevlekt

Lam." 1Petr. 1:18-19

De zaligheid Gods, die ons kwalifi-

ceert voor de hemel, maakt ons reeds

één hier op aarde. Het hoogste doel

van de dienstknechten Gods is "de vol-

making der heiligen". De gelovigen

zouden komen tot "eenheid des ge-

loofs".

Het bloed van Christus reinigt niet

alleen "van alle zonde" en "van alle

ongerechtigheid" 1Joh. 1:7 & 9 maar veegt

ook alle valse leer terzijde. De Troos-

ter leidt ons in heel de waarheid Joh.

16:13 hetgeen impliceert de verwijde-

ring van alle dwaling. Deze prakti-

sche reiniging vindt weliswaar niet

plaats van het ene ogenblik op het

andere, maar de oprechten van hart

beleven niettemin onderling deze vol-

komen eenheid. Daarom is er geen

andere oorzaak van verdeeldheid dan

zonde. Anderzijds kan eenheid

slechts daar worden beleefd waar

men geheiligd wordt door het Woord

der Waarheid.

"Maar indien wij in het licht wandelen,

gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij

gemeenschap met elkander, en het

bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon,

reinigt ons van alle zonde." 1Joh. 1:7

Gemeenschap is uit de Geest Fil. 2:1 en

wordt gevonden waar de harten gerei-

nigd zijn. Het is de bewuste eenwor-

ding van harten die gevuld zijn met

dezelfde Geest.
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Misschien is het ene hart geleid in

heel de waarheid en het andere niet,

niettemin verbreekt dit niet de een-

heid. Toch is het de plicht van hen die

de waarheid kennen om in nederig-

heid en dienstbaarheid de ander te

leiden. Onbekenheid met heel de

waarheid vernietigt niet de gemeen-

schap, maar tegenstand tegen de

waarheid doet dit wel. Wij moeten

geen dwalingen goedkeuren, maar

liefde en gemeenschap tonen aan hen

die dwalen, zolang wij geen bewijs

hebben dat zij bewust het Woord der

Waarheid afwijzen. Want daar ein-

digt praktische gemeenschap, hoewel

liefde en vriendelijkheid altijd voort-

duren. Afwijzing van gemeenschap

uitsluitend wegens andere leerstelli-

ge opvattingen is fanatisme en onver-

draagzaamheid. Maar overeenstem-

men dat men niet overeenstemt en

waarheid en leugen als gelijken be-

schouwen is babylonische verwar-

ring.

De waarheid te kennen is ons voor-

recht. De waarheid te onderwijzen is

onze verantwoordelijkheid. Maar het

oefenen van gemeenschap met de rei-

nen en oprechten van hart is een on-

vrijwillig, spontaan en vanzelfspre-

kend feit.

Verdeeldheid is het resultaat van vle-

selijkheid.

"Want gij zijt nog vleselijk; want de-

wijl onder u nijd is, en twist, en twee-

dracht, zijt gij niet vleselijk, en wan-

delt gij niet naar den mens?" 1Kor. 3:3

Alleen heiligmaking vernietigt vlese-

lijkheid en daarmee zowel sektarisme

als haar oorzaak. De liefde Gods redt

de ziel, harmoniseert alle harten, leidt

hen in volkomen gehoorzaamheid aan

de waarheid en verdrijft allen, die zich

aan die waarheid niet willen onder-

werpen.

16. Wat is een sekte
Het woord "sekte" komt van het latijn-

se "secare" en heeft de betekenis van

afsnijden, scheiden. Het woord "sec-

tie" heeft dezelfde oorsprong. Een sek-

te of sectie is dus een afscheiding.

Het woordenboek geeft als betekenis:

"de gezamenlijke aanhangers van

een godsdienstige gezindheid die op

bepaalde punten afwijkt van een

meer oorspronkelijke waaruit zij is

voortgekomen; in de Christelijke

Kerken in toepassing op groeperin-

gen die zich afsplitsen van een kerk-

gemeenschap op grond van afwijken-

de opvattingen."

Volgens deze definitie zijn alle "chris-

telijke kerken" en denominaties, in-

clusief "Rome" sekten, daar zij afsplit-

singen zijn van "de ene algemene

Christelijke Kerk", n.l. het lichaam

van Christus. Erkenning en aanvaar-

ding van zulke afscheidingen of

"scheuringen" van dit lichaam is zon-

de tegen God en veronachtzaming van

Zijn Woord.

17. Wat de bijbel zegt over sekten
"Opdat geen tweedracht in het

lichaam zij, maar de leden voor el-

kander gelijke zorg zouden dragen."
1Kor. 12:25
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"En ik bid u, broeders, neemt acht op

degenen, die tweedracht en ergernis-

sen aanrichten tegen de leer, die gij

van ons geleerd hebt; en wijkt af van

dezelve. Want dezulken dienen onzen

Heere Jezus Christus niet, maar hun

buik; en verleiden door schoonspre-

ken en prijzen de harten der eenvou-

digen." Rom. 16:17-18

"Verwerp een kettersen mens na de

eerste en tweede vermaning; Weten-

de, dat de zodanige verkeerd is, en

zondigt, zijnde bij zichzelf veroor-

deeld." Tit. 3:10-11

"En er zijn ook valse profeten onder

het volk geweest, gelijk ook onder u

valse leraars zijn zullen, die verderfe-

lijke ketterijen bedektelijk invoeren

zullen, ook den Heere, Die hen ge-

kocht heeft, verloochenende, en een

haastig verderf over zichzelven bren-

gende; En velen zullen hun verderfe-

nissen navolgen, door welke de weg

der waarheid zal gelasterd worden.

En zij zullen door gierigheid, met ge-

maakte woorden, van u een koopman-

schap maken; over welke het oordeel

van over lang niet ledig is, en hun ver-

derf sluimert niet." 2Petr. 2:1-3

"En uit uzelven zullen mannen op-

staan, sprekende verkeerde dingen,

om de discipelen af te trekken achter

zich." Hand. 20:30

"Want eerstelijk, als gij samenkomt in

de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheu-

ringen zijn onder u; en ik geloof het

ten dele; Want er moeten ook kette-

rijen onder u zijn, opdat degenen, die

oprecht zijn, openbaar mogen worden

onder u." 1Kor. 11:18-19

Wij zien in deze verzen dat valse le-

ringen in de praktijk gelijk zijn aan

scheuringen en verdeeldheid. Paulus

verklaarde de broeders in Korinthe

vleselijk, omdat zij betrokken waren

in partijen:

"En ik, broeders, kon tot u niet spre-

ken als tot geestelijken, maar als tot

vleselijken, als tot jonge kinderen in

Christus. Ik heb u met melk gevoed,

en niet met vaste spijs; want gij ver-

mocht toen nog niet; ja, gij vermoogt

ook nu nog niet. Want gij zijt nog vle-

selijk; want dewijl onder u nijd is, en

twist, en tweedracht, zijt gij niet vle-

selijk, en wandelt gij niet naar den

mens? Want als de een zegt: Ik ben

van Paulus; en een ander: Ik ben van

Apollos; zijt gij niet vleselijk?" 1Kor. 3:1-4

Elders classificeert de apostel twee-

dracht tussen "Afgoderij, venijnge-

ving, vijandschappen, twisten, afgun-

stigheden, toorn, gekijf, tweedracht,

ketterijen," en zegt "dat die zulke din-

gen doen, het Koninkrijk Gods niet

zullen beërven." Gal. 5:20-21

God helpe de gelovigen te vluchten uit

deze partijen en volmaakt te zijn in

Christus. Waar Gods Woord deze par-

tijen afwijst kunnen zij niet Zijn ge-

meente zijn.

18. Doop en avondmaal
Het Nieuwe Testament toont duide-

lijk dat de Heere Jezus Christus doop
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en avondmaal aan Zijn gemeente

heeft gegeven. Maar wij behoeven niet

toe te treden tot een sekte om daaraan

deel te kunnen hebben. Zij zijn niet

gegeven aan bepaalde instituten

maar aan het lichaam van Christus

ter exclusieve onderhouding door zijn

leden.

19. Samenkomen buiten een sekte
Is het zo dat kinderen Gods niet kun-

nen samenkomen om Hem te eren

tenzij zij dat doen in de naam van een

sekte, een andere naam dan die waar-

in Christus ons zei te vergaderen?

Gode zij dank dat het geen probleem

is om samen te komen buiten alle sek-

ten of denominaties. Maar sektariërs

zijn in feite zo blind dan zij denken dat

de gelovigen niet kunnen samenko-

men tot Zijn eer of enige vorm van ge-

nade kunnen ontvangen, tenzij zij toe-

treden tot een menselijke organisatie,

alsof zo'n organisatie kan zaligmaken

en niet Christus alleen.

20. De zichtbare gemeente
Een veel gehoord argument voor sek-

tarisme is dat de kerk onzichtbaar is

zolang die niet door mensen is geor-

ganiseerd. De Heilige Geest, Die de

gemeente organiseert is inderdaad

onzienlijk, maar Zijn organisatie niet!

Zoals de onzichtbare wind, een sym-

bool van de Geest, zichtbare effecten

produceert, zo is de gemeente Gods

een zichtbaar resultaat van Zijn on-

zienlijke kracht.

Waar de gemeente bestaat uit man-

nen en vrouwen is en was zij altijd

zichtbaar en behoefde geen sekte-

stichter om haar zichtbaar te maken.

Paulus richtte zich niet tot ontli-

chaamde geesten toen hij schreef: "En

gijlieden zijt het lichaam van Chris-

tus, en leden in het bijzonder." 1Kor. 12:27

Ook is het niet alleen de inwendige

mens die deel uitmaakt van de ge-

meente. "Weet gij niet, dat uw licha-

men leden van Christus zijn?" 1Kor. 6:15

En onze zichtbare lichamen worden

niet plotsklaps onzichtbaar wanneer

God ons een plaats geeft in het

lichaam van Christus, totdat een sek-

te-leider ons organiseert tot zicht-

baarheid.

Niet alleen zijn de leden van de ge-

meente zichtbaar, maar de organisa-

tie zelf ook! Alle gaven of bedieningen,

die samen als de organen van het

lichaam de goddelijke organisatie ge-

stalte geven, worden in volle zicht-

baarheid uitgeoefend door de onzicht-

bare werking van "Een God en Vader

van allen, Die daar is boven allen, en

door allen, en in u allen" Ef. 4:6 en "Die

alles in allen werkt." 1Kor. 12:6

21. Een nieuwe sekte?
Moeten wij, wanneer wij een sekte

verlaten, weer een nieuwe sekte vor-

men? Indien dat zo was zou sektaris-

me een zonde zijn waaraan niet viel

te ontkomen. Maar de stem uit de he-

mel zegt: "Gaat uit van haar, Mijn

volk, opdat gij aan haar zonden geen

gemeenschap hebt." Op. 18:4 Er is dus

een uitweg "welke de heilige weg zal

genaamd worden; de onreine zal er
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niet doorgaan, maar hij zal voor deze

zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de

dwazen zullen niet dwalen." Jes. 35:8

Als een zondaar tot geloof komt en

wedergeboren wordt uit de Geest,

wordt hij daardoor lid van de gemeen-

te Gods, maar niet van een sekte. En

aangezien de Bijbel geen opdracht

geeft om tot een menselijke organisa-

tie toe te treden, kan hij geloven en

geleid worden in heel de waarheid

zonder ooit tot een sekte toe te treden.

En daarom kan elke gelovige op aar-

de hetzelfde doen.

En voorzover een willekeurig aantal

gelovigen door misleiding toch in een

menselijk instituut is terechtgeko-

men, is er niets wat hen kan beletten

uit te treden om daarna slechts lid te

blijven van de gemeente, die het

lichaam is van Christus.

Maar indien zij daarna zich verenigen

om weer een eigen belijdenis te creë-

ren vormen zij weer een eigen sekte.

Op deze manier wordt niet de gemeen-

te van de levende God gebouwd! Die

is het resultaat van mannen en vrou-

wen die gered zijn door de Heere Je-

zus Christus en die daarom door de

Heer "bekwamelijk samengevoegd en

samen vastgemaakt" Ef. 4:16 worden

door "de volmaakte band". Kol. 3:14

De vraag is niet: Welk systeem is het

meest praktische om te aanvaarden

als basis van eenheid? Maar: Op welk

fundament staan alle gelovigen feite-

lijk en noodzakelijk?

Door te "blijven in Hem" en daarmee

in Zijn lichaam staan alle gelovigen in

de hemel en op aarde op dat éne fun-

dament. Alleen in die positie zijn wij

één en zijn wij geheiligd en staan wij

voor God vrij van sektarisme.

Omdat elke verstandige bijbellezer

weet, dat geen enkele "kerk" de ge-

meente Gods is, en omdat elke "kerk"

zowel gelovigen als ongelovigen sa-

menbindt, en omdat zelfs de meest

misleidden erkennen dat een kerk

niemand kan zaligmaken, en omdat

Christus alleen ons kan redden en be-

waren, en omdat wij slechts volmaakt

zijn in Christus, Kol. 2:10 waarom dan

niet slechts lid zijn van Hem en daar-

mee van Zijn lichaam, de Gemeente

Gods?

Als er dan geen kerken zijn in de he-

mel, waarom dan wel op aarde? Waar-

om de wijsheid van Christus beledigd

door het idee dat de gemeente waar-

van Hij Fundament en Hoofd is niet

praktisch genoeg is en één of meerde-

re mensen een betere hebben gesticht

die onze voorkeur verdient?

Wij doen een beroep op alle gelovigen

om zich los te maken van alle sektari-

sche banden en zich te laten voegen

tot de "éne algemene Christelijke

Kerk", het "huis Gods, de pilaar en

vastigheid der waarheid." 1Tim. 3:15

'k Dien geen partij of sekte,

Ook daarvan maakt Hij vrij;

'k Behoor tot Zijn gemeente,

En dat is genoeg voor mij.

Lied 494 uit de bundel van Joh. De Heer.
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Het Chiliasme in het licht der historie (4)

Sinds de Hervorming

door Ds. Harry Bultema (1919)

D. De Herleving in de Studie der Profetie.

1. In de Lutherse Kerken.
Joh.  Albrecht Bengel, professor aan

het seminarie te Denkendorf, heeft

door zijn profetische studiën de on-

schatbaarste verdiensten. Van hem

dateert de herleefde belangstelling

voor de profetie. Zijn invloed is onbe-

rekenbaar groot tot op de huidige dag,

voornamelijk op het vasteland. Hij

leefde in de dorre tijd van het rationa-

lisme, zodat het ons niet behoeft te

verwonderen, dat deze fijnbesnaarde

ziel aldus moest klagen: "Het is alsof

het in 't geestelijke naar de winter

gaat; het is een ellendige, kolzinnige

tijd; er moet een wekker komen." Door

Gods bestel werd hij zelf tot een wek-

ker voor zijn tijdgenoten, doordien hij

de profetische schriften voor hen

opende. Schriftonderzoek was zijn da-

gelijkse bezigheid.

En daarbij stelde hij zichzelf drie re-

gels, die nog behartigenswaardig ge-

naamd mogen worden. Ze zijn de vol-

gende:

a. Laat de Bijbel uw bron zijn. Niet

boeken, niet grote mannen, niet de

publieke opinie, maar alleen en geheel

de Bijbel.

b. Lees niets in den Bijbel. Dit wijst

op het onbevooroordeeld en kinderlijk

Schriftonderzoek.

c. Laat niets links liggen in de Heili-

ge Schrift, want al de Schrift is van

God ingegeven.

 Zijn voornaamste profetische werken

zijn Een Verklaring van de Openba-

ring en Ordo temporum, een verhan-

deling over de tijdrekening. Zijn Gno-

mon of Wegwijzer in het Nieuwe Tes-

tament is echter zijn hoofdwerk. Dat

hij chiliast was, spreekt haast vanzelf,

zo we bedenken, dat hij ijverig de pro-

fetie naar bovengenoemde regelen on-

derzocht. Het kan evenwel niet ge-

noeg bejammerd worden, dat Bengel

de datum (1836) heeft vastgesteld

voor de komst des Heeren en de aan-

vang van 't millennium. Hij koester-

de en verkondigde het denkbeeld, dat

de Heer later aan Johannes de tijd

Zijner toekomst heeft bekend ge-

maakt. De Adventisten en andere sek-

ten schijnen deze gedachte van hem

overgenomen te hebben. Dit heeft zijn

roem aanmerkelijk verduisterd en

heeft er toe geleid, dat men hem veel-

al ziet gerangschikt onder mystieken

en fantastische dwepers, hoewel hij
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een van de reinste en nuchterste zie-

len was, die ooit deze aardbodem heb-

ben betreden. Velen hebben nu laat-

dunkend al zijn arbeid om die ene feil

verworpen. Op ieder ander gebied zou

men zo dwaas niet doen, doch op het

gebied der profetie stelt men gewoon-

lijk de strengste eisen.

Zijn bekwaamste leerlingen hebben

zijn roem onvergankelijk gemaakt.

Hier moeten allereerst genoemd: Oe-

tinger, Steinhofer, Fr.  Hiller, Fricker,

Burk, Flattich, Roos, en Michael

Hahn. En verder: Hartmann, Lavater,

Jung Stillung, Hess, Storr, Steudel,

Schmid, de twee Hofackers, Knapp,

Kapf, Bahrdt, Beck en de pas ontsla-

pen Bettex. Eindelijk nog de bekende

godgeleerden: Rothe, Ebrard, Stier,

Lange, Dächsel, Kurtz, de Hofmanns,

Keerl, Hebart, Delitzsch en anderen.

2. In de Engelssprekende wereld.
In de Engelssprekende wereld wordt

aan Manuel Lacunza, een Chiliaans

Jezuïet, de eer toegekend van de stoot

te hebben gegeven tot het hedendaags

onderzoek der profetische schriften en

de daarmede in verband staande hoop

op de toekomst des Heeren. Deze Je-

zuïet schreef een werk in het Spaans

dat de titel had: De Komst van de Mes-

sias in Heerlijkheid. Dit werk is tot op

de huidige dag een standaardwerk

over de wederkomst van Christus ter

oprichting van het vrederijk. Het ver-

scheen in 1812 en weldra werd het in

het Frans en Latijn vertaald. In 1826

kwam het Edward Irving, de beken-

de stichter van het Irvingianisme (Ka-

tholiek Apostolische Kerk) in handen.

Deze was er zodanig mede ingeno-

men, dat hij zich terstond voornam,

om het in het engels te vertalen. In het

volgende jaar gaf hij zijn vertaling in

twee lijvige delen uit.

Het werk van Lacunza geeft naar al-

ler toestemming blijk van zeldzame

bijbelkennis. Als Jezuïet onderwees

hij in Chili het volk reeds uit de Bij-

bel en uit alles blijkt, dat hij verliefd

was op zijn Bijbel. Hij schreef onder

het joodse pseudoniem Ben Ezra en

daarom menen velen dat hij een jood

was. Dit is lang niet zeker, hoewel er

twee dingen voor pleiten, want hij

heeft een joodse kop, èn hij heeft een

joods inzicht in de  Schriften. Zijn

werk zal gelezen worden tot aan de

toekomst des Heeren.

Sedert het begin der 19de eeuw leid-

de de Geest des Heeren duizenden in

al de landen van Europa tot een ver-

nieuwd onderzoek van de Schrift, met

name de profetische gedeelten. En

bijna zonder uitzondering was hier-

van het gevolg, dat men meer vurig

begon te verlangen naar en te bidden

om de komst van Christus ter opna-

me van de gelovigen in de lucht.

In Engeland zijn gedurende de 19de

eeuw als uitnemende vertegenwoordi-

gers van de schriftuurlijke verwach-

ting van een duizendjarig rijk op aar-

de nog te noemen mannen als:

Alexander Keith. Hij schreef het be-

roemde werk over de Vervulde Profe-

tie, Tekenen der Tijden, Harmonie van

het Profetisch Woord.
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R. M. McCheyne, de in Geref. kringen

zo geliefde schrijver.

Edward Greswell schreef een stan-

daardwerk in vijf delen over de Gelij-

kenissen. Blijkens dit werk is hij bij-

bels chiliast.

R. C. Trench, die over de gelijkenissen

en de wonderen schreef, doet zich in

zijn Christus de Wens aller Heidenen

kennen als een chiliast.

Henry Alford, de uitnemende uitleg-

ger, doet zich in zijn aantekening op

Openbaring 20 kennen als een voor-

stander.

S. L. Tregelles was een man wiens exe-

getische en kritische verdiensten al-

gemeen hoog geschat worden.  Hij

schreef een verklaring van Daniël en

van de Openbaring en had het chilias-

me van de Plymouth Brethren (Ver-

gadering van Gelovigen), waartoe hij

behoorde.

C. J. Ellicot geeft in zijn uitstekende

commentaren meermalen chiliasti-

sche verklaringen en wordt ook ge-

woonlijk gerekend tot de duizendja-

rig-rijkers.

John Cumming predikte over weinig

anders dan over de toekomst van

Christus met al hetgeen daaraan ver-

bonden is. Hij was een machtig predi-

ker, doch soms wat al te bespiegelend.

Van Grattan Guinness moet hetzelf-

de gezegd.

J. C. Ryle, de bekende uitlegger van

de Evangeliën, openbaart zich in zijn

Toekomstige Feiten en Tegenwoordige

Plichten en andere geschriften als een

vurig chiliast.

Thomas Chalmers, vader van de Af-

scheiding in Schotland, diepzinnig

geleerde en uitmuntend schriftvorser,

was overtuigd chiliast. Zie het Voor-

woord van Capadose voor de Eschato-

logie van Hebart.  Chalmers' opvolger,

Candlish, had dezelfde toekomstver-

wachtingen.

Maar waar zouden we blijven, indien

we u verhalen willen van de beide Bo-

nars, Bickersteth, Birks, Brooks, Be-

verly, Bellett, Darby, Kelly, Mackin-

tosh, Wigram, Elliot, de Wilkinsons,

de McNeils, Saphir, Spurgeon, Has-

lam, Andrews, Fausset, Guthrie, Mül-

ler, Morgan Campbell, Meyer, Pem-

ber, Baxter, Anderson, Walter Scott,

Baron, en tientallen anderen daar te

lande? Dit zijn alle mannen van gro-

te bekwaamheid, ijver en godsvrucht

en overtuigde pre-millennialisten.

Op een enkele uitzondering na is al

wat thans nog orthodox is in de engel-

se staatskerk deze beschouwing toe-

gedaan. En niet in mildere vorm, zo-

als men het gelieft te noemen. Zij be-

strijden de zogenaamde matige vorm

van het chiliasme als het onbijbels

post-millennialisme, dat van een vre-

derijk droomt buiten de Vredevorst.

Maar om de hedendaagse pre-millen-

nialisten nu te beschuldigen van grof

zinnelijke of ook maar zinnelijke chi-

liasten, ziet, dit gaat nog minder.

Er is in gereformeerde kringen nog

maar zelden enige aandacht gewijd

aan het chiliasme en daarom schijnt

men ook zelfs de mogelijkheid, in elk

geval niet de werkelijkheid, te willen

erkennen van een zedelijk en geeste-
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lijk-lichamelijk chiliasme. Men maakt

nu de tegenstelling veelal tussen ge-

matigd en zinnelijk, zodat men onwil-

lekeurig moet vragen, of er dan ook

een gematigde zinnelijkheid bestaat.

3. In Frankrijk en andere plaatsen.
Er is één trek, die zelfs door zijn bit-

terste vijanden niet aan het chiliasme

kan ontzegd worden en dat is zijn ka-

tholiciteit. Het wordt in alle tijden,

aan alle plaatsen en bij alle klassen

van mensen gevonden. Hoe ook ge-

smaad door een trotse wetenschap of

een enghartige rechtzinnigheid, het

treedt telkens weer fier en vrij te voor-

schijn, zich ten volle verzekerd hou-

dend van zijn goed recht. Het is zich

ten volle bewust te staan op de on-

wrikbare grondslag der Schrift.

In Frankrijk heeft het sedert de dagen

der Hervorming nimmer aan getuigen

voor deze waarheid ontbroken. De be-

roemde verklaring van Charles Dau-

buz was chiliastisch. Dit werd niet al-

leen daar te lande, maar door gans

Europa als een standaardwerk be-

schouwd. De vervolgde Hugenoten

waren deze waarheid veelal toege-

daan; de Camisarden eveneens, hoe-

wel deze soms de zonde van anticipa-

tie op de beloofde heilstaat begingen.

Tijdens de dagen van het Reveil zijn

aldaar de drie gebroeders Monod, de

Pressencé, Guers e.a. voorstanders en

verkondigers.

In Zwitserland zijn waardige mannen

als Malan, Gaussen en Godet de getui-

gen voor deze veel gesmade waarheid

geweest.

In Zuid Afrika zijn te noemen S. J. Du

Toit, Prof.  N. J. Hofmeyer en Lion

Cachet, de schrijver van Naar het

Land der Vaderen. Du Toit schreef het

uitnemend werkje over de Onvervul-

de Profetie.

De zendelingen dezer nieuwe tijden

hebben het chiliasme gedragen tot

aan de einden der aarde.

Karl Gutzlaff droeg deze waarheid,

achtervolgd door Da Costa's chiliasti-

sche zangen, naar China's miljoenen;

Bettleheim van Hongarije naar Japan;

Alexander Duff van Schotland naar

Indië;

John Eliot naar de Indianen;

John Paton naar de Nieuwe Hebri-

den;

Josef Wolf naar alle landen waar zich

joden bevonden;

Josef Rabbinowitch en Lord Radstock

predikten het in Rusland.

Het zal moeilijk gaan, om uit de nieu-

were tijd een tiental grote zendelin-

gen op te noemen, die deze waarheid

niet waren toegedaan. Ook hierin zien

we een vaste en overal terugkerende

trek der chiliasten.  Steeds zijn ze

warme zendingsvrienden.

De in 1890 ontslapen hoogleraar

Franz Delitzsch in Duitsland, heeft

door zijn Instituut voor de joden veel

belangstelling opgewekt voor de jo-

denzending. Op zijn voorbeeld zijn

dergelijke stichtingen in het leven ge-

roepen te Leipzig, Erlangen en Chris-

tiania.
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Grattan Guinness is de stichter van

een grote Zendingsschool in London,

die in het jaar 1888 reeds over 500

zendelingen had uitgezonden.

"The Christian and Missionary Alli-

ance" in Amerika heeft onder leiding

van de diepgeestelijke A. B. Simp-

son, die meermalen als de hoofdtolk

van het Amerikaans pre-millennia-

lisme beschouwd wordt, tientallen

van zendelingen uitgezonden naar

alle landen.

De zendings-gemeente van Ds. H. W.

Witteveen te Ermelo, heeft tal van

boden des vredes uitgezonden naar

Sumatra, Java, Egypte en andere

landen.

Er is eigenlijk maar één chiliastische

kerkgemeenschap geweest, en dat is

die der Hernhutters, die tevens be-

kend staat als de uitnemendste zen-

dingskerk. Ongeacht bovengenoemde

feiten, die van genoegzame histori-

sche bekendheid zijn, wordt nochtans

meermalen de beschuldiging neerge-

pend of uitgesproken, dat het pre-mil-

lennialisme de dood is voor de Zen-

ding.

E. Het Chiliasme in Amerika.
Er valt geen denken aan, om hier naar

volledigheid te streven, want een vol-

ledige geschiedenis zou ongeveer ge-

lijk staan met de helft der Amerikaan-

se kerkgeschiedenis. Dan zou moeten

worden aangevangen met de kolonia-

le tijden, want volgens Taylor, Silver,

e.a. waren de Puriteinen en Indepen-

denten chiliastisch. Van de vroegste

tijden zijn genoemd John Clark, In-

crease en Cotton Mather, John Eliot,

Thomas Prince, B. Gale, Joshua

Spalding.

De Duitse Piëtisten brachten hun ver-

wachting van een vrederijk op aarde

mede met Het Ware Christendom van

J. Arndt, de werken van Bengel en

Stilling en Die Berlenburger Bibel, een

werk van vier folio delen, dat chilias-

tische verklaringen geeft.

Verder zijn als besliste verdedigers te

noemen:

Philander Chase, president van Cin-

cinnati College en stichter van Ke-

nyon en Jubilee Colleges.

C.P. McIlvaine, eerst hoogleraar in

New York, later het hoofd van Kenyon

College.

Mark Hopkins, president van Willi-

ams College.

Nathan Lord, president van Dart-

mouth College. (Doch de valse ver-

wachting van een heilsstaat der kerk

op aarde, gekoesterd door Jonathan

Edwards, heeft hier te lande veel

kwaad gedaan. Hij is de Amerikaan-

se Augustinus.)

Als hoofdvertegenwoordigers der

laatste eeuw zijn te noemen:

Dr. George Duffield, predikant der

eerste presbyteriaanse gemeente te

Detroit. Zijn werk over de Profetieën

aangaande de Tweede Komst van Je-

zus Christus is een standaardwerk.

Zijn vurigste tegenstander was de be-

roemde Mozes Stuart, die overigens

zelf meermalen als een chiliast be-

schouwd wordt, omdat hij overtuigd

voorstander was van de letterlijke

verklaring der Schrift en, zichzelven



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

NBC juli 1998 pagina 23

gelijk blijvende, een chiliastische ver-

klaring van Openbaring 20 heeft ge-

geven.

Prof.  J. T. Duffield van Princeton is

meermalen de vader van het heden-

daags pre-millennialisme genoemd.

Men moet deze twee niet verwarren,

zoals wel eens gedaan wordt.

Dr. Nathaniel West heeft door zijn be-

roemd werk, The Thousand Years in

Both Testaments, veler ogen geopend.

J. T. Demarest en W. R. Gordon, bei-

de predikanten van de gereformeerde

kerk, zonden in 1867 een werk over de

Christusregering de wereld in. Dit

werk maakte veel opschudding. Van

twaalf godsdienstige bladen en tijd-

schriften was er destijds nog maar één

het eens met deze leraars.

Prof. Berg van de Gereformeerde

School te New Brunswick, heeft in de

Christian Intelligencer en in een afzon-

derlijk werk gepoogd om de gevoelens

van dit werk te weerleggen, doch is

hierin volstrekt niet geslaagd. Hij ver-

kondigde zelf de vreemdste stellingen.

H. P. Scholte, de stichter van Pella,

was zeer ingenomen met het werk de-

zer twee predikanten.

Prof. Winter was op het gebied der

eschatologie een discipel van de vuri-

ge Chiliast Scholte.

Dr. George S. Bishop was in die kerk

een voorname voorstander dezer leer.

Ds. G. H. Hospers is aldaar nog een

zeer kundig schrijver over het calvinis-

tisch karakter van het chiliasme. Van

Prof. Steffens werd ons van vertrouw-

bare zijde gemeld, dat hij kort voor zijn

heengaan zich een voorstander van het

pre-millennialisme genoemd heeft.

Dr. Joseph A. Seiss was de hoofdtolk

van het chiliasme in de Lutherse kerk.

Hij was een man van aanleg en stu-

die, werkkracht en werklust en zeer

belezen. Hij was voor vele jaren de re-

dacteur van The Lutheran, het orgaan

der lutherse kerk. Zijn werken over de

Openbaring, Daniël, De Laatste Tij-

den en Het Millennium zijn thans

reeds in geheel Europa bekend.

Dr. A. J. Gordon te Boston, kan veilig

beschouwd worden als gedurende vele

jaren de uitnemendste vertegenwoor-

diger in de baptistische kerk. Hij was

een vurig kampioen voor de woorde-

lijke ingeving en de woordelijke ver-

klaring der Schrift. Zijn werk Ecce

Venit (d.i. Ziet Hij Komt!) zal steeds

een zeer lezenswaardig werk over de

toekomst des Heeren blijven. Thans is

Dr. Haldeman de voornaamste woord-

voerder dezer kerk.

Dr. William Nast, de vader van de

Duitse methodistische kerken, is ook

tevens de hoofdtolk van deze dingen

in die kerken geweest. Hij was een

man van brede geleerdheid en onver-

droten ijver en met een zeer vaardige

pen. Hij was redacteur van Der Chris-

tliche Apologete en stond met woord

en pen in het Duits en Engels de leer

van het vrederijk voor.

Dr. L. V. Munhall is de vurigste voor-

stander dezer leer in de M. E. Kerk.

Zijn werk over De Wederkomst van

Christus is zeer leerzaam. Hij is te-

vens de sterkste tegenstander van de

wereldgelijkvormige stroming in de

methodistische kerken. Zijn werk

Methodism Adrift! dwingt eerbied en

bewondering af voor de man, die de
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moed der overtuiging heeft, om zijne

ganse kerk van afval en ontrouw te

durven beschuldigen.

Dr. W.  J. Erdman was voor vele ja-

ren de voornaamste getuige in de con-

gregationalistische kerk. Deze kerk is

door de "hogere kritiek" en de leer der

evolutie bijna totaal verwereldlijkt,

doch de weinige trouwe getuigen, die

er nog zijn, zijn ook haast zonder uit-

zondering voorstanders van een dui-

zendjarig vrederijk op aarde. Hier

moet ongetwijfeld mede gedacht wor-

den aan de invloed van de befaamde

Dr. Campbell Morgan. Erdman heeft

veel voor deze zaak geijverd en heeft

er onderscheidene grotere en kleine-

re werken over geschreven.

Dr. W. G. Moorehead, president van

het Seminarie te Xenia, Ohio, was de

bezielde strijder voor de rechtzinnig-

heid in de U. P. Church. Hij was de ziel

van menige Prophetic Conference. Die

van 1914 te Chicago is nog mede sa-

mengeroepen door hem. Hij verzweeg

het voor zijn studenten niet, maar

leerde het hen als de waarheid der

Heilige Schrift. Zijn werk over de

Openbaring is voortreffelijk. Hij was

blijkbaar "machtig in de Schriften."

Dr. W. R. Nicholson, bisschop van de

Reformed Episcopal Church, was een

even bekwaam als vrijmoedig belij-

der dezer leer. De episcopaalse ker-

ken zijn veelal bevangen in de hoog-

kerkelijke idee van de Staatskerk.

Daarom moet het ons te meer ver-

wonderen, dat ook deze kerkengroep

naar verhouding vertegenwoordigers

dezer leer heeft voortgebracht. Van-

uit deze hoek kwam gewoonlijk felle

bestrijding. Op de conferentie van

1878 waren er 43 presbyterianen, 27

baptisten, 7 methodisten, en 15 epis-

copalen als voorstanders van het mil-

lennium. Wij gaan hier voorbij de tal-

loze sekten, die geheel of ten dele chi-

liastisch gekleurd zijn en in enkele

gevallen de verderfelijkste dwalin-

gen voortplanten.

Wij moeten hier evenwel nog de naam

noemen van één man, die geacht

wordt meer dan een ander voor de ont-

vouwing van de leer der laatste din-

gen in de hier bedoelde zin gedaan te

hebben. Wij bedoelen:

Dr. James H. Brookes. Hij was een

gegradueerde van het Princeton Se-

minarie. Voor meer dan 25 jaren be-

diende hij een grote presbyteriaanse

gemeente in St. Louis, en daar was

hij gedurende een twintigtal jaren de

redacteur van The Truth, dat ge-

roemd wordt als een goudmijn voor

de kennis der Heilige Schrift.  Door

woord en pen heeft hij zich ver bui-

ten dit land naam verworven. Zijn

hoofdwerk Maranatha, is een van de

uitnemendste werken over de weder-

komst des Heeren. Zijn studie over

Israël en de Gemeente is het meest

verhelderende, dat misschien ooit

over dit onderwerp geschreven is. In

een nagelaten traktaat vertelt hij,

hoe hij chiliast, of zoals men het hier

te lande gewoonlijk noemt, pre-mil-

lennialist, geworden is. Gedurende

de eerste jaren zijner bediening had

hij bijna een weerzin tegen de laat-

ste dingen. Op zekere morgen, nadat
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hij opzettelijk het lezen uit de Open-

baring bij de huiselijke godsdienst

vermeden had, vroeg hij zich af,

waarom hij zulks deed. En daar zijn

geweten hem veroordeelde, besloot

hij om nu en voortaan de Openbaring

biddend te lezen, te meer daar de za-

ligspreking van Op. 1:3 niet spreekt

van verstaan, maar van lezen en ho-

ren. De Openbaring leidde hem tot

Daniël en deze tot de andere Profe-

ten, en gevolg van zijn biddend

schriftonderzoek was, dat hij ten vol-

le overtuigd werd van de volgende

drie zaken: a) De Heere Jezus Chris-

tus komt lichamelijk en zichtbaar

weder; b) Er komt een vrederijk op

aarde; c) Dit heerlijk Koninkrijk

komt niet vóór, maar ná de toekomst

des Heeren. Evenals Dr. Arthur Pier-

son en anderen spreekt ook hij het als

zijn ervaring uit, dat deze waarheid

de sleutel is tot recht verstand der

Schrift.

Gaebelein, Scofield, Gray, Torrey, Ri-

ley, Jennings, Pettingill en Blacksto-

ne zijn heden ten dage mede van de

uitnemendste kenners der profetische

Schriften en voorstanders van het chi-

liasme.

Het is zeker geen overdrijving, wan-

neer wij zeggen, dat uitgezonderd het

Seminarie van Princeton en de gere-

formeerde kerken, ongeveer alles wat

nog positief vasthoudt aan de woorde-

lijke ingeving der Schrift in dit land

Chiliast is. Vroeger kwam er sterke

tegenstand uit de gereformeerde

kerk, doch thans horen wij er haast

niet meer van. Eveneens woei de te-

genwind krachtig vanuit de presbyte-

riaanse kerk, doch ook hier is de wind

aanmerkelijk gaan liggen. Sedert Dr.

D. Brown van Schotland is er niets

nieuws meer tegen ingebracht. Ook

niet door de bekwame presbyteriaan-

se geleerden als: Rice, Patterson,

Charles Hodge, Warfield, Vos, Ran-

kin, en nu onlangs door McKnight.

Verreweg de meeste bezwaren komen

bij deze geleerden voort uit een vals

beginsel van uitlegkunde nl. de jam-

merzalige vergeestelijking der onver-

vulde profetie. Tegenover een onver-

standige almanak-letterlijkheid zijn

zij volkomen in hun recht.  Maar tus-

sen deze twee ligt de gulden midden-

weg der letterlijke verklaring, die te-

vens nauwkeurig rekening wil hou-

den met het vele beeldsprakige en met

de dichterlijke inkleding van vele

voorstellingen.

De Methodisten als Dr. D. Steele en

George W. Wilson, bestrijden het chi-

liasme om een heel andere reden dan

de Presbyterianen. Deze twee armini-

anen wijzen op het verderfelijk calvi-

nistisch karakter van het chiliasme.

Wij zijn genoodzaakt hier toe te geven,

dat het bijbels chiliasme geheel op de

lijn der uitverkiezing ligt. En als Cal-

vijn en Luther in onze dagen leefden,

dan waren ze stellig volbloed chiliast.

Een veel gehoorde beschuldiging hier

te lande is dat het onder de chiliasten

zoveel hoofden zoveel zinnen is. Feit

is echter, dat de mannen, pas als de

voornaamste woordvoerders der ver-

schillende genootschappen aange-
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haald, het allen met elkander eens

zijn in de volgende punten:

a.  een lichamelijke wederkomst van

Christus vóór het duizendjarig rijk;

b. een lichamelijke opstanding der

gelovigen bij Zijn komst;

c. de duivel voor een duizend jaren

gebonden;

d. de opstanding en het oordeel der

goddelozen aan het eind van het vre-

derijk.

Daarbij is het voor een chiliast haast

vermakelijk om te zien, dat de anti-

chiliasten het op zeer gewichtige, ja

wezenlijke punten bij lange niet eens

zijn. Wij stippen slechts aan:

a. Een congregationalistisch predikant,

die zijn naam niet noemt, maakt bij zijn

bestrijding van het chiliasme van de

wederkomst des Heeren de komst des

Heiligen Geestes in het hart des zon-

daars. Zie "The Coming of Christ in His

Kingdom," pag. 79. Dit werk werd zelfs

door C. G. Finney aanbevolen.

b. J. Stuart Russell in zijn Paroussia,

een kritisch onderzoek, bestrijdt het

chiliasme, maar leert, dat Christus

reeds is wedergekomen in de verwoes-

ting van Jeruzalem. Dr. Agar Beet be-

strijdt in zijn The Last Things even-

zeer deze theorie als het chiliasme.

c. Moses Stuart, S. M. Merrill en D.

Steele verklaren in hun werken tegen

't chiliasme (Op. 20:4, 5) van een let-

terlijke eerste opstanding, terwijl

daarentegen C. W. Wilson in zijn The

Sign of Thy Coming terecht klaagt,

dat het juist de chiliasten zijn, die dit

leren.

d. H. T. Adamson, George W. MacMil-

lan, George Bush en R. L. Haan heb-

ben allen een werk over het millen-

nium geschreven in anti-chillastische

zin, doch hun beschouwingen lopen

hemelsbreed uit elkander, wanneer ze

ons zeggen zullen, waarin het millen-

nium bestaan zal.

Over deze in het oog vallende onenig-

heid onder de anti-chiliasten ware nog

heel wat breder uit te meten, doch het

lust ons niet om hierop thans verder

in te gaan. Ware het niet, dat gedurig

weder dit verwijt gemaakt werd van

die zijde, we zouden hierop in 't geheel

niet hebben gewezen. Men heeft hier

reeds genoeg om zich te overtuigen,

dat de rechte eenheid van zienswijze

is aan de zijde dergenen "die het Ko-

ninkrijk Gods verwachten."

De zonde, die in de laatste maanden

het chiliasme wordt aangewreven,

bestaat hierin, dat het niet helpen wil,

om de wereld of de maatschappij te

hervormen. Hierop kunnen we ant-

woorden, dat het bijbels chiliasme er

diep van overtuigd is:

a. Dat de Heer geen wereldverbete-

ring met de wereld beoogt, zoals die

thans bestaat;

b. Dat er nergens een voorschrift of

voorbeeld tot reform gegeven is;

 c. Dat bij sociale misstanden Jak. 5:1-

8 de goddelijke en onfeilbare weg aan-

wijst.
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Agenda
Bijbelstudies o.l.v.  Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder

voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:

't HARDE zaterdag  26 sep, 28 nov,
10.00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58

Nederlands Bijbelstudie  Contactdag

HARMELEN maandag 28 sep,

12/26 okt, 9/23 nov, 20.00 uur;

H.I. -gebouw,

Willem  Alexanderlaan 1

De profetieën van Ezechiël

LEERDAM zondag  9 aug, 20 sep,

4/18 okt, 1/15/29 nov, 10.00 uur;

West-End, v Gentstraat t/o nr. 19

NIEUWLEUSEN zondag 30 aug,

25 okt, 19.30 uur;

Chr. Mavo De Rank

OLDEBROEK dinsdag 29 sep,

13/27 okt, 10/24 nov, 20.00 uur;

Stationsweg 43;

Johannes over Jezus

OLDEBROEK zondag 9 aug, 20 sep,

4/18 okt, 1/15/29 nov, 17.30 uur;

L.H.N.O., Van Sytzamalaan 3

SCHEVENINGEN dinsdag 6/20 okt,

3/17 nov, 1/15 dec, 20.00 uur;

W.O.S., Badhuisstraat 175

De 2e brief aan Timotheüs

URK vrijdag 9/23 okt, 6/20 nov, 4/18

dec, 20.00 uur; Kantine v.d. Lee,

Schulpengat 2

VROOMSHOOP vrijdag 2/16/30 okt,

13/27 nov, 20.00 uur;

't Flierpark, Bevert 2a

Verhandelingen in Handelingen

ALKMAAR donderdag 1/15/29 okt,

12/26 nov, 19.45 uur;

"Delta", Noorderkade 50

De brief aan de Romeinen

AMSTERDAM zaterdag 17 okt,

14 nov, 15.00 uur;

Postjesweg 150

BEVERWIJK zondag 30 aug, 11 okt,

6 dec, 10.00 uur; B.H.K.-gebouw,

Groenelaan 74

BOLSWARD woensdag 7/21 okt,

4/18 nov, 2/16 dec, 20.00 uur;

Gebouw Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

De Gemeente in het O.T.

BOLSWARD zondag 13 sep, 8 nov,

16.30 uur;

Gebouw Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

DRACHTEN donderdag 8/22 okt,

5/19 nov, 3/17 dec, 20.00 uur;

Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

De brieven van Johannes

DRACHTEN zondag  13 sep,

14.00 uur; Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 30 sep,

14/28 okt, 11/25 nov, 20.00 uur;

Emmaüskerk, Barrierweg

EMMEN maandag 5/19 okt,

2/16/30 nov, 19.30 uur;

Ichthuskerk, Walstraat 21

De brief aan de Filippenzen
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Geliefde lezer,

Wij zijn dankbaar u hierbij weer een

Nederlands Bijbelstudie Circulaire te

kunnen aanbieden. We vertrouwen er

op dat de inhoud zal zijn tot ontwik-

keling en groei van uw geestelijk leven

en uw kennis van Christus.

Onze, inmiddels vertrouwde, zomercon-

ferentie in Wuppertal staat voor de deur.

De camping is mudvol, maar intern

kunnen we nog deelnemers plaatsen.

Onze reis naar Rome is zo goed als vol,

maar als u ook nog meewilt lossen we

dat wel op. We gaan naar plaatsen

waar de meeste toeristen niet komen,

en waarbij u dingen te horen zult krij-

gen, die nooit aan de toeristen verteld

worden.

We zijn dankbaar aan onze Heer, over

de gaven, die we van u mochten ont-

vangen en waardoor we verder kunnen

gaan met het werk in zijn dienst.

Een persoonlijk woord van dank aan

allen die ons blijken van medeleven

hebben gezonden, hetzij voor de ziekte

van onze Seth, hetzij naar aanleiding

van mijn ongeval. Na 5 van de 6 che-

mokuren, die hij bijzonder goed door-

staat, lijkt de kanker van Seth onder

controle. Met mijzelf komt het ook wel

weer goed.

U groetend in onze Heiland en Heer

verblijven wij,

Han Klein Haneveld


