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Eene beschouwing over de profetie 

en hare uitlegging 

 

 

De Profetie is eene bizondere vorm van de Openbaring Gods aan Zijn volk. Ze is de 

goddelijke waarheid, die ons de toekomst ontsluiert. Uit de waarzeggerij, die bij alle 

volken gevonden wordt, blijkt dat er bij den mensch een diepgevoelde behoefte 

aanwezig is om kennis van de toekomst te hebben. De Heere heeft Zelf die behoefte 

in den mensch gelegd en voor Zijn volk heeft Hij in haar voorzien door de 

hoofdtrekken der toekomst te openbaren in Zijn Woord. 

Er is meer profetie in de Schrift dan vele geloovigen meenen. Bij de opkomst van het 

Modernisme en de Hooge Critiek werd gedurig de stoute bewering herhaald, dat er 

zeer luttel voorzeggingen in de Schrift gevonden werden. En daar vele rechtzinnigen 

dit niet zelden goedschiks geloofden en herhaalden, zoo is de geloovige gemeente 

meer beïnvloed door deze bewering dan zij zelve misschien weet. Althans zij maakt 

niet veel ernst met de profetie, welke toch schijnt als een licht in deze donkere 

wereld. In zekeren zin is heel de Schrift profetisch. Doch in den zin zooals wij het hier 

bedoelen, beslaat de profetie bijna de helft van het geheele lichaam der Openbaring; 

indien wij namelijk de profetische Psalmen en Gelijkenissen en de vele 

voorzeggingen der historische boeken hierbij in begrijpen. 

Slechts een klein gedeelte van dit deel der H. Schrift is vervuld. Men kan ook hier 

veilig aannemen, dat de Gemeente des Heeren te zeer onder den indruk leeft dat 

bijna al de profetie vervuld is. Doch er is niets minder waar dan dit. Indien we het 

woord vervulling nemen in den zin van volkomen eindvervulling, dan is nog 

nauwelijks de helft der profetie vervuld. Een aanzienlijk deel werd vervuld in de 

verwoesting van Jeruzalem, in de verstrooiing der Joden en in de verwoesting der 

heidensche koninkrijken. Het is evenwel een bekend feit, dat er in de eerste komst 

van Christus maar een zeer klein gedeelte der O. T. voorzeggingen volkomen vervuld 

werden. Wanneer we nu de vervulde profetiën aftrekken van het geheel der profetie, 

dan komen we tot de verrassende ontdekking, dat nauwelijks de helft van het 

profetisch woord ten volle vervuld is, zoodat we tot de gevolgtrekking moeten komen 

dat ongeveer een vierde deel der gansche Schrift onvervulde profetie genaamd moet 

worden. De allereerste heilsvoorzegging, de moederbelofte, is nog niet ten volle 

vervuld, Rom. 16: 20; Openb. 20: 10. De tweede profetie aangaande de volken van 

Sem, Cham en Japhet is nog niet ten volle vervuld, maar treedt dagelijks nog voor 

onze oogen in vervulling. De derde profetie vinden we in de beloften, gegeven aan 

Abraham, Izak en Jakob, en ook deze zijn, zooals we later nader hopen aan te toonen, 

nog geenszins ten volle vervuld. De vierde profetie vinden we in Gen. 49, alwaar we 

lezen dat de stervende patriarch zijne zonen zegent. Doch een woord als we lezen in 

het tiende vers, dat n.l. de volkeren den Silo gehoorzaam zullen zijn, ligt nog te 

wachten op een grootsche toekomst. 
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Het is dus duidelijk, dat het van het hoogst belang geacht moet worden om de 

onvervulde profetie te verstaan, want wie haar niet verstaat begrijpt de Schrift slechts 

zeer ten deele. 

De noodzakelijkheid om dit deel der Heilige Schrift te kennen, volgt allereerst uit de 

noodzakelijkheid der gansche Schrift zelve. De Bijbel is noodig in zijn geheel en in 

zijne deelen. God heeft ook dit deel ten bate van Zijn volk gegeven. De Heilige Geest 

heeft geen overtollig werk gedaan, als Hij de thans nog onvervulde profetiën reeds 

duizenden jaren geleden openbaarde. De theorie dat de profetie bedoelt om eerst bij 

de vervulling verstaan te worden, is in strijd met de Schrift en ervaring beide. Tegen 

de Schrift: “Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze leering tevoren 

geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hoop hebben 

zouden.” Rom. 15:4. “Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot leering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is.” 2 Tim. 

3: 16. De Heere verweet de Emmaüsgangers dat ze zoo traag van hart waren om te 

gelooven alles wat de profeten gesproken hadden. De Heiland beschouwt de onkunde 

in de profetische schriften als vrucht van ongeloof en onverstand. Eveneens strijdt 

deze theorie tegen de ervaring, want de onvervulde profetie heeft in de oude 

bedeeling menigen Jood wijs gemaakt tot zaligheid. Zelfs de Schriftgeleerden van 

Jezus’ dagen wisten vele zaken uit de onvervulde voorzeggingen. En in de nieuwe 

bedeeling zijn ontelbare vromen verkwikt door ’s Heeren toezeggingen. Men denke 

slechts aan de nog niet vervulde belofte van Christus’ wederkomst. 

En ten andere wijzen we er op dat onderzoek der Profetie ons nadrukkelijk bevolen 

wordt. Men zie Matth. 16: 3; Markus 13: 23, 28, 33; Dan. 9: 2, 3; 20-27; 2 Pet. 1:19; 

Openb. 1: 3, en andere plaatsen. Het is een bedroevend feit dat op de hooge scholen, 

waar men buigt voor het Woord des Heeren, meer onderzoek wordt ingesteld naar de 

beteekenis van allerlei heidensche gruwelen dan naar die van het onvervulde Woord 

Gods. Dit kan onmogelijk Zijne hooge goedkeuring wegdragen, want, dit vergete men 

nimmer, God stelt hoogen prijs op Zijn Woord. Hij ziet met een oog van welgevallen 

neder op degenen, die daarvoor beven en zich daarnaar gedragen. En het is Zijn wil 

dat we geheel Zijn Woord onderzoeken. De Hebreërs worden even sterk gelaakt, 

omdat ze bij de eerste beginselen van Gods Woord staan bleven, als de Bereërs 

worden geloofd, omdat ze vlijtig het Woord onderzochten. Als menschen hun woord 

hoogschatten, zal de Heere dit dan niet doen met Zijn onfeilbaar Woord? 

Dewijl de Heere voorzag dat Zijn volk het profetisch Woord in de toekomende 

eeuwen zeer veronachtzamen zou, heeft Hij, teneinde hun aan te sporen tot 

onderzoek, zelfs bizondere beloften gegeven. In Dan. 12: 10 wordt ons gezegd, dat de 

verstandigen, d.i. de wijzen, die zich nederig willen buigen voor Zijn Woord, de 

profetie verstaan zullen; en in het vierde vers de belofte gegeven, dat tengevolge van 

het naspeuren der profetie de wetenschap vermenigvuldigen zal. Het profetisch boek 

der Openbaring heeft een bizondere belofte aan het begin en aan het einde voor 

dezulken die het met belangstelling lezen, hooren en bewaren. 

In dit licht beschouwd nu kunnen we de verhouding van vele geloovigen tot het 

profetisch Woord niet anders dan diep schuldig noemen. Al de argumenten, die 
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vroeger en later tegen het onderzoek der profetie zijn ingebracht, zijn gewogen en te 

licht bevonden. Tegen het misbruik waren ze misschien geldig, maar niet ten aanzien 

van het onderzoek als zoodanig. Tegen het misbruik kan natuurlijk nooit genoeg 

gewaakt, maar een ieder zal moeten toestemmen, dat het niet genoeg is om hier 

alleen maar te waken en niet zelf op een schriftuurlijke wijze de profetie te 

onderzoeken. Wat zou men van een krijgsman denken, die alleen maar wilde waken 

en niet strijden of den vijand verkennen? En toch zoo ongeveer staat het met de 

Geref. Kerken in Nederland, Amerika en Zuid Afrika. Bij al hun angstvalligheid voor 

wilde fantasie op het gebied der profetie, staan ze hier zelve diep schuldig. En wel 

door onbruik en misbruik van het profetisch woord. 

Allereerst door onbruik. Hoe algemeen is niet de klacht, dat de profetie duister is. 

Deze is echter veelzeggend, want ze druischt vlak tegen het Woord des Heeren in, dat 

ons zegt, dat het een licht is schijnende in een duistere plaats. Elke geloovige die de 

profetie biddend en aanhoudend onderzocht, kan dit woord des Apostels van harte 

beamen. Waar tegenover staat, dat een ieder die klaagt over de duisterheid der 

profetie, hij zij dan professor of daglooner, hierdoor klaarlijk betoont, dat hij het licht 

der profetie nog geenszins naar behooren in zijn hoofd en hart heeft laten schijnen. 

De heidensche orakelen waren duister, doch niet alzoo het Woord Gods. De opening 

Zijner woorden geeft licht en verstand; maar alleen aan de eenvoudigen, niet aan hen 

die het reeds meenen te weten of die beweren dat het niet geweten kan worden. In 

Zijn licht zien we het licht. Niet duister is de profetie, doch wel diep, goddelijk diep; 

doch dit geldt evenzeer van het historisch en dogmatisch deel der Schrift. 

Anderen zijn er die zich laten verbijsteren door de zeer ver uiteenloopende 

verklaringen der profetie. Door de vele en soms wijd uiteenloopende profetie 

verbijsterd, zien ze dan niets meer dan een doolhof in de profetie, waarbij men wel 

het wijste doet, om zich er maar niet in te begeven. En wanneer ze dan uit dien 

vermeenden doolhof blijven, dan denken ze in vele gevallen een heel wijze zet te 

doen. Zelfgenoegzaam hoort men van hunne lippen: “Een ander wage zich er in, of 

aan, maar ik niet.” Zij zijn dan de lieden, die voorzichtiglijk wandelen. Ai mij, zulke 

Christenen zijn veel dwazer dan de mystieken, die zich laten verbijsteren door de vele 

kerkegroepen en daarom zich paaien met de gedachte, dat het maar het beste is, om 

zich in ’t geheel niet bij eenige Kerk aan te sluiten. Zich door de groote 

verscheidenheid of tegenstrijdigheid te onthouden van het onderzoek der profetie 

wijst op groote karakterzwakte of geestelijke zwakte, of misschien wel allebeide. 

Wie de profeten niet hoorde, moest onder Israël gedood worden. Waarom ? Omdat 

de profeet een boodschap Gods had. Wie een profeet verwierp, verwierp God Zelf. 

Maar wat zullen we dan zeggen van degenen, die niet hooren naar de stem der 

profetie? Hebben de schriften der profeten dan geen boodschap? Of durven we in 

gemoede verklaren, dat hun boodschap te duister is om te aanhooren? Indien de 

bazuin der profetie zulk een onzeker geluid gaf, wie zou zich dan ten strijde bereiden? 

Volgens zulk eene beschouwing zijn de profeten barbaren, want Paulus zegt in 1 Cor. 

4:11, dat als iemand tot mij spreekt en ik versta hem niet, dan is hij voor mij een 

barbaar. Zulke menschen legt Paulus het zwijgen op, vers 28. 
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Zeer groot is echter, naar het ons voorkomt, het aantal dergenen in de geloovige 

gemeente, die wel gevoelen, dat de algemeene houding der geloovigen tot de profetie 

niet in orde is. De nevelachtige verklaringen der profetie bevallen hun niet. Ze zijn 

hun te onwerkelijk. Ze gevoelen instinctmatig dat in vele gevallen lang niet genoeg 

met het echt natuurlijk en het echt menschelijk element der profetie gerekend wordt, 

dat de profeten vaak zelve in de verste verte niet gedacht hebben aan de dingen, die 

vele verklaarders ze in den mond leggen. En nog minder bevredigt het hun, dat de 

bediening des Woords een groot gedeelte der profetie stelselmatig verzwijgt. Doch 

hoewel deze stand van zaken hun geenszins bevredigt, missen ze toch zelf ook den 

sleutel tot recht verstand der profetische schriften. En daarom doen ze er dan maar 

liever het zwijgen toe, zonder ook maar eenige pogingen in het werk te stellen om zelf 

tot licht en klaarheid te komen. 

Dit veronachtzamen van de profetie heeft de schadelijkste gevolgen gehad voor de 

Kerk des Heeren. De Bijbel bleef hier voor een aanzienlijk deel een verzegeld boek 

met zeven zegelen van achteren en van voren. We kunnen het ons niet ontveinzen: 

ten spijt van al ons prediken en leeren, kent de Gemeente haren Bijbel nog niet, 

zooals ze die moest kennen. Ze laat zich niet leiden in deze donkere wereld door het 

goddelijk licht der profetie. In steê van een bruikbare kennis der Schrift te 

ontmoeten, vinden we bij onze lieden een betreurenswaardige onkunde voornamelijk 

ten aanzien der profetische schriften. De eeuwigheid zal het misschien eenmaal aan 

het licht brengen, hoe bij de massa’s de verwijdering van de Kerk en bij de theologen 

de zoogenaamde hooge critiek mede het gevolg van de veronachtzaming der profetie 

geweest is. 

Misbruik der Profetie  

Is het niet-achtnemen op de profetie zondig en schadelijk, dit geldt nog meer het 

misbruik in de uitlegging der profetie. We wenschen hier op enkele van de 

voornaamste misbruiken de aandacht te vestigen. 

Dan noemen we het allereerst een misbruik, dat men veelal voorbijziet dat niet de 

vernederde, maar allermeest de verhoogde Christus het middenpunt der profetie is. 

Zeker, de profeten hebben ook van Christus’ lijden gesproken. Luk. 24:26; Hand. 3: 

18; I. Pet. 1: 11. Dit neemt evenwel niet weg dat de profeten krib en kruis meer 

onderstelden en gewoonlijk heenblikten naar den Koning der heerlijkheid. Zelfs op 

de voornaamste plaatsen van des Messias’ vernedering als Ps. 22, Jes. 53 en Zach. 9 

en 11, spreken ze over Zijn vernedering als terloops en in verband met Zijne 

verhooging. Over Zijne vernedering weiden ze nimmer uit tot in eenige lengte, terwijl 

ze dit wel doen over Zijne verhooging. Dit was natuurlijk geene kortzichtigheid van 

de profeten. Evenzeer als zij. uitweiden over den Messias der heerlijkheid, hadden ze 

dit kunnen doen over den Messias in Zijne vernedering. Want de Geest des Heeren 

dreef hen en bekwaamde hen. We hebben hier dus nog minder aan toeval te denken. 

We hebben hier goddelijke wijsheid. Op het einde te blikken is het geheim van alle 

ware wereldbeschouwing. Daar kregen niet alleen Asaf en Habakuk, maar daar 

kregen alle patriarchen, psalmisten en profeten den vrede des gemoeds. Alles wat 

adem heeft love den Heere!—ziedaar hun aller beginsel en grondtoon, en ziet, dit zal 
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eerst dan ten volle komen, wanneer alle knie zich buigt voor den Christus en alle tong 

belijdt, dat Hij de Heere is tot heerlijkheid des Vaders. Het einde van den weg is de 

rechtvaardiging van den weg en de verzoening van den lijdensweg. Uit het einde 

blijkt de waarde van het begin. Daar ligt geheel Gods raad vervuld. De eigenlijke 

vertroosting der profetische schriften komt eerst dan, wanneer men leert blikken op 

dat groote einde. Dan worden de geloovigen navolgers van den apostel, wanneer hij 

het lijden dezes tegenwoordigen tijds als niet acht in vergelijking met de toekomende 

heerlijkheid; meer nog, navolgers van den Christus die vanwege de vreugde Hem 

voorgesteld het kruis verdroeg en de schande verachtte. 

Zoo bleven de profeten niet stilstaan bij het kruis, maar ze blikten naar de 

ontknooping van het groote wereld-drama. Niet in Christus’ priesterlijk werk,—dat 

ook wij dit toch nimmer vergeten !—maar in Zijn Koninklijk werk zagen ze het doel 

van Zijn komst. Christus ging in de kribbe om aan het kruis en aan het kruis om op 

den troon te komen. Die Koning der heerlijkheid sluit het kruis dus niet uit, maar in. 

Christus komt weder als de Gekruisigde. De gekroonde Christus is de gekruisigde 

Christus. Men late toch Zijn kruis altoos in het midden staan, maar men merke ook 

altoos Zijn kroon aan als het eindpunt. Dan zal de prediking niet langer bloot 

soteriologisch zijn, en zich enkel met de zaligheid van den enkelen zondaar inlaten, 

maar kosmologisch, en zal het wereldomvattend karakter van Christus’ werk helder 

in het licht treden. Wie derhalve bloot soteriologisch wil prediken, die kan in den 

regel niet bij de profeten terecht. Men zal ons tegenwerpen of dan Paulus in 1 Cor. 2: 

2 niet gezegd heeft, dat hij zich niet voorgenomen had iets te weten dan Jezus 

Christus en dien gekruisigd. Deze bekende tekst wordt evenwel meer op den klank af 

aangehaald dan goed begrepen. Volgens sommigen wil Paulus zeggen, dat hij altoos 

over het kruis of de kruisiging als daad wil spreken, doch de Apostel zegt niets van 

dien aard. Hij wil niets anders weten dan Jezus Christus. Maar dien Christus niet 

beschouwd als beroemd Rabbi of wereldwijze, zooals sommige Corinthiërs het 

misschien gaarne hadden, maar dien Christus in de altoosdurende beteekenis van 

een gekruisigden. Hij gebruikt het deelwoord dat ons wijst op de eeuwige waarde van 

het kruis. Al predikt hij derhalve ook den verheerlijkten Christus, dan zal hij Hem 

toch in de hoedanigheid van een gekruisigden Christus voorstellen. Christus’ dood en 

het daardoor aangebracht rantsoen is het zwaartepunt des Evangelies en zal dit 

eeuwig blijven. Maar dit neemt niet weg, dat de dood des Heeren het ontzagwekkend 

middel is tot een hoog verheven doel. Het kruis is geen doel maar middel. En de 

profeten zagen veelal over het middel heen naar het verheven doeleinde aller dingen. 

Wie dit uit het oog verliest, kan niet anders dan enkele teksten uit de profeten 

gebruiken, zooals het dan ook veelal geschiedt. 

Een niet minder ernstig misbruik van de profetie, en met het voorgaande ten 

nauwste verbonden, bestaat hierin, dat men in de profetie overal de Kerk wil vinden. 

Evenals het vorige komt ook dit misbruik voort uit misverstand. Als we hier dus van 

misbruik gewagen, dan denke niemand daarbij aan boosaardigen toeleg. Naar onze 

vaste overtuiging, gegrond op de Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds, hebben 

we hier echter met een schromelijk misverstand te doen. En dit is hieraan te meer te 

betreuren, daar dit misverstand zeer algemeen en reeds zeer oud is, zoodat het 
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bevreemding moest wekken, zoo niet vermetel schijnen, om hieraan te durven 

tornen. We zijn echter ten volle overtuigd, dat indien men overal of ook maar ergens 

de Kerk wil vinden in de profetie, men al weder ten eenenmale niet bij de profeten 

terecht kan, om de eenvoudige reden, dat ze van de Gemeente van Christus niets af 

wisten. Zooals de Schrift ons duidelijk leert, was dit voor hen eene verborgenheid, 

een mysterie, ja, het mysterie, dat alle vorige eeuwen door voor alle heiligen en 

profeten ten eenenmale verborgen was. De Schrift zegt ons dit herhaaldelijk en 

nadrukkelijk. Zie b.v. Hand. 10:45; Rom. 16:25, 26; Ef. 3:5, 6; Col. 1: 26, 27; I. Tim. 3: 

16. Later komen we op dit uiterst gewichtig beginsel in de studie der profetie terug, 

want niet alleen de uitlegging der profetie is hiermede gemoeid, maar ook heel ons 

Kerkbegrip en bijgevolg geheel onze levensroeping en praktijk der godzaligheid. 

Meent men echter, dat de Kerk als het lichaam van Christus overal gevonden moet 

worden, en men gaat met deze gedachte naar de profetie om haar uit te leggen, dan 

zal men zich schuldig maken aan de vreemdste ongerijmdheden en 

schriftverdraaiingen. De zes dikke deelen van Vitringa en de vier logge deelen van 

Hellenbroek over Jesaja zijn daar ten bewijze, dat geleerde en godzalige mannen, 

uitgaande van deze gewraakte beschouwing, aan allerlei tegenspraak met zichzelven 

geenszins ontkomen. Zeer verschillende begrippen als Jakob, Sion, Juda, Israël, 

Efraïm, worden altemaal op de Kerk toegepast. Alleen echter wanneer het gaat over 

de toekomstige heerlijkheid. Want heerlijk zal de staat der Kerk of de Kerkstaat in de 

toekomst zijn. Worden er evenwel oordeelen aangekondigd aan dezelfde personen, 

dan ziet dat veelal op de Joden. Met zijn Kerkbegrip moet men het dan van zelf niet 

te nauw nemen. De Kerk is op het eene oogenblik het wormpje Jakobs en op het 

andere oogenblik een Koninkrijk, dat heerscht over alles en waarvan de koningen der 

aarde de voedsterheeren zijn en de koninginnen de zoogvrouwen. Wat van Christus’ 

eerste komst gezegd wordt geldt alles letterlijk, doch wordt er in één adem van de 

heerlijkheid van Zijne tweede komst gewaagd, dan vergeestelijkt men dit alles veelal 

naar believen. 

Niet de Gemeente zoeke men in de Profeten, maar Israël en zijne beloofde 

heerlijkheid. Wel kan men alle waarheden mede toepassen op de Gemeente, doch 

toepassen is nog heel iets anders dan verklaren. Van de Gemeente geldt: alles is uwe, 

dus ook de Oud-Testamentische profeten. Zij heeft deel aan den vollen Christus en 

dus ook aan al de beloften, die in Hem ja en amen zijn. Hoeveel men derhalve ook op 

de Kerk wil toepassen, men bega nimmer de fout van ook maar iets van de Kerk te 

verklaren. Bij deze beschouwing zal het woord der profetie geen licht bevonden 

worden, en ook geen licht maar wel veel duisternis kunnen verspreiden. 

Weder met het voorgaande ten nauwste verbonden noemen we in de derde plaats de 

vergeestelijkings-methode in de verklaring van de profetie. Het is moeilijk te zeggen, 

waarin deze methode bestaat, want haar meest in ’t oogloopende trek is gebrek aan 

methode en belijnd beginsel. Er is door hare voorstanders nimmer eene formeele 

definitie of uiteenzetting harer regelen gegeven. David N. Lord zegt er van in zijn 

“Laws of Figurative Language”: “Het is een onwetenschappelijk en lomp verzinsel 

zonder eenigen grond, om het terzijde stellen van klare en ondubbelzinnige taal te 
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rechtvaardigen.” Zoo is het inderdaad. Terecht noemt Bettex haar “een der sluwste 

verzinsels van den leugenaar van den beginne.” De beroemde Jood, Adolph Saphir, 

zegt met droefenis: “Het is uit het tuighuis der rechtzinnigen, dat de wapenen 

genomen zijn, waarmede de grondwaarheden des Evangelies zijn aangevallen.” Dr. 

A. B. Simpson noemt haar “de grootste ketterij van den tegenwoordigen tijd.” En—

om uit vele getuigen nog slechts een bevoegde en onbevooroordeelde te noemen—Dr. 

J. Valeton, Jr., zegt: “Men heeft geen recht om alles eenvoudig zoo te 

vergeestelijken.” 

Met deze wijze van verklaring zijn de meest bespottelijke dingen uit de Schrift 

gehaald, of beter, er ingelegd. Ze heeft den kansel eeuwenlang ontluisterd en de 

nuchtersten van ons geslacht met weerzin tegen de profetie vervuld. De oorzaak 

dezer methode ligt in de dwaling, die toch bijbelsch willend wezen, dit middel 

aangreep, om aan den klem der woorden te ontkomen. Origenes, de ketter onder de 

kerkvaders, wordt algemeen als de vader der spiritualistische verklaring beschouwd. 

Het was bij hem een kunstgreep om het duizendjarig rijk uit te schakelen uit de 

geloofsleer en het behoud aller menschen en duivelen te rechtvaardigen. De groote 

Kerkvader Augustinus maakte er zich ook reeds schuldig aan. In zijn beroemd werk, 

“De Stad Gods,” gebruikt hij haar in toepassing op de Kerk, en hij is hiermede de 

vader niet alleen van Rome’s Kerkbegrip, maar van onderscheidene dwalingen 

geworden. Hij loochent hiermede de toekomstige opstanding; en Rome kan zich voor 

onderscheidene van hare ketterijen op hem beroepen, als: de leer van het vagevuur, 

de leer dat de geloovigen geene geloofsverzekerdheid kunnen hebben, de leer van de 

noodzakelijkheid der ketter-vervolging, enz.—Het wil ons voorkomen dat de 

Reformatorische en de oude Gereformeerde schrijvers te veel Rome’s Kerkbegrip 

hebben overgenomen. En dit kon wel niet anders, omdat ook zij, op een enkele 

uitzondering na, de profetie vergeestelijkten. Het is ten zeerste te bejammeren, dat 

men in de verklaring der profetie niet van vaststaande en eenvoudige en natuurlijke 

regels uitging, dat men de telkens weder voorkomende begrippen: Jakob, Juda, 

Jeruzalem, Sion, Efraïm, Kanaan,—geene belijnde en definitieve beteekenis heeft 

gegeven. In alle andere takken van wetenschap zou dit stellig gedaan zijn, doch hier 

bleef men op een schuldige wijze nalatig en sprong men op willekeurige wijze om met 

dergelijke fundamenteele begrippen. En bij de verklaring der profetie was men 

blijkbaar aldoor behept met de hoog-kerkelijke idee van staatskerk. ’t Was net alsof 

de wereld draaide om eigen Kerk. Stelselmatig onterfde men Israël van zijn glorie en 

geeft men hem de vloekspraken. 

Men ging terecht van de gedachte uit, dat men de profetie diep geestelijk moest 

opvatten, doch eene geestelijke verklaring is heel iets anders dan eene vergeestelijkte. 

De Rationalistische schrijvers pasten deze wijze van verklaring ook toe op het Nieuwe 

Testament, met name het onderwijs van Christus, en zoo kwam men ten slotte uit bij 

de symbolische verklaring van David Strauss. De mannen der hooge critiek passen 

haar toe op de historische boeken, terwijl deze nu omgekeerd de profeten uitsluitend 

historisch-gramatisch verklaren. 
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Dat ook de Gereformeerde schrijvers heden ten dage nog niet geheel met deze 

methode van Schriftuitlegging hebben gebroken, valt zoomin te ontkennen als het 

diep te betreuren valt. Men zie de Eschatologie zooals die beoefend is door onze 

voormannen Kuyper en Bavinck. Voorts: Sikkel, “De H. Schrift en Hare Verklaring”; 

Dr. J. Woltjer, “Het Woord: Oorsprong en Uitlegging”; Dr. F. W. Grosheide, ‘Nieuw-

Testamentische Exegese”; Dr. Warfield, “The Apocalypse and the Millennium”; Ds. 

H. Hoekstra, “Het Chiliasme.” Eindelijk blijkt dit genoegzaam uit tal van preeken en 

meditaties door Gereformeerde schrijvers. Alles draait hier om de Kerk of den enkele 

geloovige. Men kan met deze methode alles leeren en alles wegredeneeren, en het is 

alleen aan Gods weerhoudende genade te danken, dat dit nog niet meer geschied is. 

Zeegers geeft in zijne “Logica” een treffend staaltje van deze wijze van uitlegging, dat 

we hier vrij weergeven. Drie zonen vonden, bij het openen van het testament huns 

vaders daarin o.a. deze woorden: “Ik gelast en beveel mijne zonen, dat ze in de eerste 

drie jaren na mijn overlijden in geen geval een gouden knoop op hun kleed dragen.” 

Hierop volgde een lange strafbepaling. De oudste der drie zonen was echter zeer 

bedreven in de talen en in de critiek. Vol zelfvertrouwen, gaf hij te kennen, dat het 

woord knoop, waarvan in het testament sprake was, niet zoo letterlijk maar figuurlijk 

moest worden opgevat. Knoop, zoo sprak hij, in ’t Hoogduitsch Knopf, Zweedsch 

knapp, Deensch knap, Angelsaksisch cnaep, Engelsch knob, is verwant aan het 

Nederlandsch knobbe, knubbe, knoest, knap, heuvel, het Yslandsch gnipa, 

vooruitsteken, verheven zijn, en kan dus, in betrekking gebracht met rug geene 

andere beteekenis hebben dan bochel, bult. Met die geleerde uitlegging kon de 

jongste evenwel niet instemmen, nademaal het bijvoegelijk naamwoord gouden voor 

knoop, toch niet wel kon slaan op een vleeschelijk uitwas op den rug. Maar zijn 

geleerde broeder betoogde hem, dat dit volstrekt geene zwarigheid was, daar gouden 

hier in een allegorischen, mythologischen zin moest worden opgevat. Hierop 

antwoordde de jongste weder dat de Vader toch geen straf op een gebochelde wilde 

hebben toegepast, waarop de oudste broeder hem scherp en schamper antwoordde, 

dat iemand, die er zoo over dacht, niet bevoegd was om over uitlegging mede te 

praten. 

Het schijnt wel dat deze methode ook deze eigendommelijkheid bezit, dat ze zeer 

ingenomen maakt met eigen inzichten, want bijna zonder uitzondering, zien de 

vergeestelijkers met groote minachting neder op degenen, die zich eenvoudig aan de 

woorden houden, zooals ze er staan. Dit komt zeker, omdat de vergeestelijking zoo 

echt geestelijk schijnt en daarentegen de eenvoudige en voor de hand liggende zoo 

aardsch en vleeschelijk schijnt. De schijn is ook hier weder voor het kwade en tegen 

het goede. Men vergete nimmer dat aan het kruis van Christus de schijn van het 

verkeerde kleeft. Dit is het tragische van heel het geloofsleven. 

De gevolgen van de vergeestelijkings-methode zijn altoos heilloos geweest. Israël is 

en blijft ook hier alle eeuwen door het waarschuwend voorbeeld. Israël 

vergeestelijkte en verdampte het lijden van Christus met al den aankleve van dien, 

zooals wij de toekomstige heerlijkheid van Christus met alles wat er bij behoort. 

Israël had geleerde en geloovige leiders. Er was geen haartje op hun hoofd, dat 

twijfelde aan de ingeving der Schrift. Ze hadden daarbij groote geleerdheid in de 
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Schriften. Ze wisten welke het grootste gebod was. Ze wisten waar de Messias 

geboren moest worden, en ze onderwezen het volk in het algemeen zóó uit de Schrift, 

dat de Heiland kon zeggen: doet wat ze u zeggen, en daarbij legden ze grooten ijver 

aan den dag in de bewaring en verdediging der Schriften. En ziet, toch heeft dit volk, 

toch hebben deze Schriftgeleerden in den lijdenden Borg niet hun Messias erkend, 

maar integendeel op grond hunner schriften ter dood gebracht. Ze geloofden de 

schriften der waarheid en toch niet al de waarheid der Schriften. 

Israëls schuld is groot. Het heeft Zijn Souvereinen Koning vermoord. Maar onze 

schuld is veel grooter dan van Israël. Want de oude profeten, we zagen het reeds, 

spreken betrekkelijk zeer weinig over de eerste komst en zeer veel over den Messias 

der heerlijkheid in Zijn tweede komst. De verhouding is ongeveer van 350 over de 

tweede tegen 10 over de eerste komst. Wij hebben veel. meer licht en veel meer 

hulpmiddelen dan Israël. De oorzaak der dwaling is in beide gevallen traagheid en 

onverstand van hart om te gelooven al wat de profeten gesproken hebben. De 

gevolgen zijn in beide gevallen schrikkelijk: Israël vermoordde zijn Koning, het 

Christendom greep naar de teugels van het bewind, om te heerschen over de volken 

der aarde, en heeft hierdoor ontelbare jammeren teweeggebracht, waarvan we de 

gevolgen nog dagelijks voor oogen zien in allerlei secten, ketterijen en anti-

christelijke stroomingen. 

De duivel gebruikt heden ten dage meer dan ooit te voren deze methode, en hij 

vervluchtigt er alle waarheden mede die hem in den weg staan. Hij heeft niets op den 

Bijbel tegen mits ge hem maar niet in zijn natuurlijke en ongedwongene beteekenis 

vat en verklaart. En zoo gaat het eveneens bij de secten en stroomingen die in zijn 

voetspoor wandelen. 

De Zwedenborgianen gebruiken deze methode en met de innigste overtuiging en 

zonder eenige moeite redeneeren ze de wederkomst van Christus weg. 

De Vrijmetselaars hebben den Bijbel verdampt tot een symbool. Letterlijk zeggen ze 

in een van hun geschriften: “De Bijbel moet niet letterlijk verstaan maar 

overeenkomstig zijn zin.” Zonder eenige moeite redeneeren ook zij het toekomstig 

werk van Christus en laten het alles vernevelen in de overwinning van heerlijke 

beginselen en een gelukkige tijd van broederschap en verlichting. 

De moderne Reform Jood doet slechts met Jes. 53 wat vele Gereformeerden doen 

met Jes. 54: vergeestelijken, en dan ziet hij daar zijn lijdend volk. 

Het Christian Sciëntisme en de Theosophisten hebben eveneens volstrekt geen 

bezwaar tegen den Bijbel, mits ge dit boek maar in figuurlijken, of juister, 

symbolischen zin verstaat. Kortom, van heel het Modernisme in al zijne vertakkingen 

kan gezegd, dat het volstrekt geen weerzin heeft tegen den Bijbel, zoo ge hem maar 

wilt opvatten in oneigenlijken zin, d.i. zoo ge hem maar wilt vervalschen. Maar al de 

wapenen van haat en spot gebruikt Satan tegen een woordelijke ingeving en eene 

woordelijke verklaring der Schrift. 
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Na het gezegde, mag een opzettelijk woord van principiëele critiek niet ontbreken. 

Wij wenschen kortelijks aan te toonen, dat deze gewraakte verdampings-methode 

indruischt tegen a) de woordelijke ingeving; b) de wet der taal; c) de wet der 

gedachte. 

1. Eene poëtische of spiritualistische opvatting der Profetie is tegen eene gezonde 

opvatting der inspiratie. De Schrift zelve legt er grooten nadruk op, dat we in de 

Schrift eene woordelijke ingeving hebben. De zaken staan niet aldus, dat we Gods 

gedachten moeten zoeken in de eigen woorden der menschen. Mozes schreef meer 

van den Bijbel dan eenig ander heilige schrijver. Welnu deze godsman doet in Exodus 

niet minder dan tachtig-maal in zijn spreken een beroep op Gods gezag; in Leviticus 

vierenveertig keer, en in Numeri zeven en tachtig keer. Van David wordt hetzelfde 

getuigd. 2 Sam. 23:2; 1 Kon. 8: 15. Salomo getuigt alweder hetzelfde: 1 Kon. 8: 56. Bij 

de profeten vinden we telkens weder hetzelfde: Jes. 1:2; Jer. 1:4; Ez. 1:3. Deswege nu 

is de Schrift zeer nauwkeurig. Elk prediker, die ernst maakt met den grondtekst en 

met het verband, moet zich gedurig verwonderen over de keuze der heilige woorden. 

Welnu, is het dan met deze feiten voor oogen aan te nemen, dat de Heere, wanneer 

Hij spreekt door den mond Zijner profeten tot Juda en over Juda, Zijne woorden 

opgevat en verklaard wil hebben alsof ze tot en van de Kerk uit de volken gesproken 

zijn? Als Hij van aardsche glorie voor Jeruzalem gewaagt, zullen wij er dan 

geestelijke glorie voor de Kerk van maken? Gabriël wil dat Daniël zijne woorden 

verstaan zal. In de woorden zit immers de zin en de meening des Geestes. Israël heeft 

het in den regel zoo begrepen; reden waarom men bij de bewaring der Heilige Schrift 

zelfs de letters en stipjes angstvallig telde. In de dagen van Jeremia waren Israëls 

leidslieden zeer ontaard, doch ze hechtten zich nog steeds vast aan de woordelijke 

beteekenis van hetgeen de profeet Micha gesproken had, Jer. 26: 11 vergel. Micha 3: 

12. Zoo vatten het Daniël en de man Gods van Bethel op, Dan. 9 en 1 Kon. 13: 9, 10. 

Verstaat de woorden. Deze regel wordt geëischt door de woordelijke ingeving. Deze 

waarheid wordt door de vergeestelijkings-methode ten eenenmale veronachtzaamd. 

2. Ten tweede druischt zulk eene uitlegging in tegen de wetten der taal. In de taal 

liggen goddelijke wetten, die niet veronachtzaamd mogen worden. De taal is het 

voertuig der gedachten. Ze drukt de ideeën uit en verbergt haar niet. Prof. L. Berkhof 

zegt op pag. 193 van zijn Hermeneutiek: “Wijders moeten we ons niet laten verleiden, 

om te denken, dat de taal der profeten geheel symbolisch is, en dat zij er dus 

onderling een soort samenstel van symbolische gedachtenvormen op na hielden, 

waarin zij hun prediking steeds goten. Sommigen hebben gemeend, dat dit werkelijk 

het geval was, en oordeelden dat men de profeten geen recht liet wedervaren zoo 

men hunne woorden in hun gewone beteekenis nam.” God is geen man dat Hij liegen 

zou en daarom bedoelt Hij precies wat Hij zegt, niet meer en niet minder. Als de 

Waarachtige heeft Hij elk woord zijn eigen meening gegeven. Zal Hij Zich dan niet 

gelijk blijven, en eischen dat de verklaarders aan elk woord zijn eigenlijke beteekenis 

geven? Hij verbergt immers niet Zijne gedachten, maar Hij openbaart ze in Zijne 

woorden. Hij spreekt daarin tot de kinderkens. En Hij spreekt volmaakt. De Heilige 

Geest is een uitnemend taalkenner, ja Hij is welbezien de eenige volkomen 

taalkenner. Is het nu dan denkbaar, dat deze onfeilbare taalkenner de dingen anders 
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bedoelt dan Hij ze zegt ? Deze vraag ook maar te stellen is haar in ontkennenden zin 

te beantwoorden. We kunnen hier veilig zeggen, dat de vergeestelijkers zoowel de 

taal miskennen als het doel der openbaring. 

3. En ten derde moet deze wijze van profetie verklaring terzijde gesteld als in strijd 

met de wet van het denken. Ze is ten zeerste inconsequent en onlogisch. Veel behoeft 

hier thans niet van gezegd. Door DaCosta e. a. is meermalen opgemerkt, dat, 

wanneer de groote hoop der verklaarders aan de vloeken en oordeelen op de Joden 

toekomen, ze den term Israël dan nemen, zooals die steeds voorkomt in het Oude 

Testament. Doch is er enkele verzen verder van zegeningen sprake, dan worden de 

Joden plotseling de Kerk. Dit nu strijdt tegen den logischen en hermeneutischen 

regel, dat men in hetzelfde verband de termen in denzelfden zin moet gebruiken, 

zonder er iets bij of af te doen. Dat dit oneerlijk en onlogisch is, zal ieder moeten 

toestemmen. En dat we hier niet met laster te doen hebben, daarvan kan een ieder 

zich overtuigen, zoo hij zich slechts de moeite wil getroosten van enkele oude en 

nieuwe schrijvers over de profeten op dit punt na te zien. 

Hetzelfde onbillijke geschrijf vindt men ten aanzien van de eerste komst van Christus 

en Zijne tweede komst. In betrekking tot Zijn eerste, legt men allen nadruk op de 

letterlijke vervulling, en terecht, want tot in de kleinste bizonderheden is alles 

letterlijk vervuld. Maar komen dezelfde verklaarders dan toe aan Christus’ toekomst, 

Zijn toekomstige regeering en al het Middelaarswerk, dat Hij ook dan nog doen zal, 

dan laten ze alles in mist en nevelen vervliegen. De latere Joden spraken van twee 

Messiassen (Messias-ben-Josef was de lijdende, Messias-ben-David noemden ze de 

regeerende Messias). De verklaarders hebben wel geen tweeërlei Messias, maar toch 

iets dat weinig beter is, n.l. tweeërlei regel van verklaring in betrekking tot de 

Messiaansche profetie: een letterlijke en een vergeestelijkte. Zou het niet hoog tijd 

zijn, dat we de zaken in verband met Christus’ tweede komst gaan verklaren in het 

licht van de letterlijk vervulde profetie van Zijn eerste komst? 

En al weder zien we hetzelfde in betrekking tot het verleden en de toekomst der 

Joden. Ten aanzien van de verledene oordeelen en verstrooiing der Joden verklaart 

men met een zekere mate van welbehagen alles letterlijk. En geen wonder, want men 

ziet in de verstrooiing der Joden de Schrift letterlijk bevestigd. Maar nu willen velen 

niet erkennen, dat Hij, die Israël letterlijk verstrooide onder alle volken, het ook 

letterlijk weder bijeenvergaderen zal vanuit alle volken. Hier dus al weder hetzelfde. 

De vloek en verstrooiing neemt men letterlijk, doch het vergaderen en de zegeningen 

vergeestelijkt men tot de bekeering der Heidenen, de uitbreiding der Kerk of iets 

dergelijks. En zoo zouden we verder tal van ongerijmdheden kunnen aanwijzen. Nog 

slechts een enkele. Zach. 14:20, 21 wordt door de meeste Gereformeerden op de N. T. 

Kerk toegepast en dus alles vergeestelijkt. Maar waarom vat men dan in 9: 9 den ezel 

ook niet op als een geestelijken ezel, en de dertig zilverlingen van 11:12 niet 

eveneens? Waarom dan ook niet de wonden in de handen van 13:6 of de herder van 

vs. 7? De verstrooiing der Joden, waarvan in de eerste hoofdstukken gesproken 

wordt, is letterlijk. Dit stemt men toe. Maar als in hoofdstuk 12 de restoratie der 

Joden met nadruk wordt geprofeteerd, dan vat men dit alles heel anders op. Dat 
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Christus’ voeten op den Olijfberg zullen staan in Zijne toekomst, vanzelf dat moet van 

den hemelvaart verklaard of van heel iets anders. Niemand geeft iemand het recht 

om het vervulde letterlijk en het nog onvervulde geestelijk te verklaren. 


