
 

De KERK  

een Voortzetting van 
de Synagoge  

 

 
- geen copyright, slechts attributie - 

 
 
 
 
 
 
 

HUBERT LUNS 
 
 

juli 2017 
( laatste aanpasssing juni 2020) 

 

 
  



 - 2 -  

  
 
 

I N D E X  
 
 

    pagina 

 De KERK, een Voortzetting van de Synagoge  
 
§ 1 Paulus, Apostel  ‘eerst ’  voor de Joden en dan voor de Heidenen 03 
§ 2 Nu r icht ik mi j  Ui ts lui tend tot  de Heidenen 05 
§ 3 De Parabels van de Vi jgenboom en de ‘v ier predikingen’ 06 
§ 4 De Kerk, Eén Lichaam 09 
§ 5 Aldus werd Gods Hei lsplan openbaar 11 
§ 6 Geen Bewi js van het Tegendeel 15 
§ 7 Het doek is geval len, maar niet  voorgoed 20 
§ 8 Het Oude Verbond is ‘nooi t ’  Vervangen 21 
§ 9 De SYNAGOGE, een Voortzett ing van de Kerk 23 
 
 
 
 De Grote Visvangst  
 
§ 10 De Joden bl i jven het Leidersvolk 31 
§ 11 Een Nieuw Evangel isch Elan 33 
§ 12 Dat God hun Harten moge Openbreken 36 
§ 13 Het Getal  153 39 
 
 

 
 
Appendix  1:   Rooms Katholieke Opvattingen over de Positie van de Kerk 24 

Appendix  2:   De 153 die een Directe Zegening van Jezus ontvingen 43 

Appendix  3:   De Laatste Visvangst 45 

 
 
 
 
 
 

n 

 
 
 
 

 



 - 3 -  

 

‘De KERK, een Voortzetting van de Synagoge’ 
– en vice versa – 

 

 
Een veel gehoorde opvatting is dat de Christelijke kerk geboren werd bij de uitstorting van 
de Heilige Geest tijdens het grote Pinksterfeest, vijftig dagen na de kruisiging. De geboorte 
van de nieuwe Kerk zou gelijktijdig het afsterven van de oude zijn. Hoe gemakkelijk kan 
vanuit die visie het idee postvatten dat de nieuwe kerk in plaats van Israël is gekomen en 
het Oude Verbond voorgoed heeft afgedaan! De Kerk (de Kehal Chasidim) is er echter 
altijd geweest: de hernieuwde Kerk is een voortzetting van de Synagoge. Verschillende 
fasen kunnen in de totstandkoming daarvan worden onderscheiden gerelateerd aan het 
soort prediking. De Kerk, zoals wij die thans kennen, is geleidelijk aan het Jodendom 
toegevoegd, te beginnen bij de bekering van de Romeinse centurion. Na decennia 
evangelisatie bleek dat de edele olijfboom van het Jodendom geen vrucht wilde dragen. 
Op dat moment besluit de goddelijke tuinman haar takken af te breken, behalve de wilde 
twijgen die recentelijk aan de wortel waren toegevoegd, die van het heidendom, en ook de 
kleine ‘rest’ ongemoeid te laten, die van het bekeerde Jodendom, waartoe ook de Apostel 
Paulus hoorde. Tot dan toe was Paulus de verkondiger voor het Joden- én het heidendom 
geweest. Pas na die episode wordt hij de exclusieve verkondiger voor het heidendom. De 
reeds eerder geënte loten en de rest mogen dan onder zijn begeesterende leiding en die van 
de andere apostelen verder uitgroeien tot een fraaie kroon.  
 

1 – Paulus, Apostel ‘eerst’ voor de Joden en dan voor de Heidenen 
De sleutel tot het verstaan van Israëls plaats binnen het hernieuwde verbond in de aan-
vangstijd van het Christendom vinden we in het boek Handelingen van de Apostelen dat 
in feite een uitbreiding is van de historische boeken van het Oude Testament. Het voor-
naamste aandachtsgebied in de teksten daarvan is Israël, vanaf het allereerste begin als 
de discipelen Jezus vragen of voor ‘deze tijd’ het koninkrijk voor Israël zou worden 
hersteld, tot aan het eind van het boek, als God laat weten dat Israël zich ‘niet’ zal be-
keren en dat het heil voortaan naar de heidenen gaat. Na Jezus’ opstanding uit de dood 
en vlak voor zijn tenhemelopneming stellen zijn leerlingen Hem de vraag: “Heer, gaat 
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U in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Blijkbaar had Jezus hen tijdens zijn 
onderrichting ‘niet’ geïnformeerd dat het Jodendom zich in de toekomst tegen het 
nieuwe messianisme – later Christendom genaamd – te weer zou gaan stellen. Maar die 
afwijzing had nog niet plaatsgevonden. Eerst moest de prediking komen. Deze moest 
overtuigend zijn wat niet had gekund als de apostelen een mislukking voorzagen. Toch 
had Jezus vlak vóór zijn Kruisiging reeds aangegeven dat de Joden niet zouden luisteren, 
met de woorden: “Zij zullen u uit de synagoge bannen.” (Joh. 16:2) Maar dat zulks 
definitief en universeel was bleek daar niet uit. Er was dus nog hoop. De Joden kregen 
nog een kans want Gods liefde gaat tot het uiterste; tast alle mogelijkheden af. Echter, 
alles op zijn tijd, want er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Op de vraag of 
het koninkrijk voor Israël “in deze tijd” hersteld zou worden gaf Jezus een ontwijkend 
antwoord, duidend op de uitstorting van de Heilige Geest: “U zult kracht ontvangen van 
de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judeah 
en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde.” (Hand. 1:6-8) De uiteinden impliceerde 
de Joodse gemeenschappen die over heel de bekende aarde waren uitgestrooid in de 
zogenaamde diaspora. De Joden waren in de begintijd van de prediking de bijna exclu-
sieve doelgroep. Amy-Jill Levine merkt terecht op “dat de [bijbel]passages, waarin de 
twijfel tot uiting komt van verschillende vroege Christenen over de toenadering tot de 
heidenen heel moeilijk zijn uit te leggen ingeval Jezus zo expliciet was geweest over de 
universele zending van zijn leerlingen [dat ook de heidenen omvatte].” 1) Dit illustreert 
dat de evangelisatie in de aanvangstijd vooral voor de Joden was bedoeld, kinderen van 
Abraham. 
 

 
 
Om kort te gaan vertelt het Boek Handelingen over de roeping van het Joodse volk en 
hun afwijzing van deze roeping. Zeker – zo leert het verslag – als bij gelegenheid een 
synagoge het door Paulus verkondigde Evangelie afwees, ging hij verder in diezelfde 
stad met zijn verkondiging ten bate van de heidenen. Maar bij de volgende stad op zijn 
reis, trok hij altijd eerst naar de plaatselijke synagoge. Daarom is het Boek Handelingen 
op zichzelf ontoereikend om een samenhangend relaas te maken van de vroeg Christe-

 
1) “The Social and Ethnic Dimensions of Matthean Social History” van Amy-Jill Levine - 
Edwin Mellen Publisher # 1988 (p. 18). Zij is professor in nieuwtestamentische en 
Joodse studies aan de Vanderbilt University Divinity School in Nashville U.S.A. 
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lijke gemeenschappen als voorloper van de Christelijke Kerk zoals die later zou ontstaan, 
alhoewel het niet ontbloot is van het heidens element (voor ‘heidens’ lees telkens ‘niet-
Joods’). Zo bezien is het Boek Handelingen eigenlijk een door en door Joods boek. 
 

2 – Nu richt ik mij Uitsluitend tot de Heidenen 
Decennia later, nadat in de Griekse wereld veel kerkgemeenschappen door Paulus waren 
gesticht, wil hij naar Jeruzalem reizen met geldinzamelingen om de solidariteit te betui-
gen van de gelovigen uit de heidenen met het Joodse volk, hun milde voedstermoeder. 
(Hand. 20:1-6; 24:17) Tegen die tijd moet hij tot de conclusie zijn gekomen dat actieve 
evangelisatie aan het Jodendom als groep zinloos was geworden. Daar wordt op 
gezinspeeld in zijn brief aan de Christenen van Rome, ook wel de Romeinenbrief 
genoemd, die hij schreef toen hij op het punt stond zijn apostolaat in Klein-Azië en 
Griekenland te beëindigen. (Rom. 15:25) Hij schrijft: “Nu richt ik mij [uitsluitend] tot u 
die uit het heidendom zijt gekomen.” (Rom. 11:13) Het zij vermeld dat vanaf Paulus’ 
bekering hij het apostelschap had gekregen voor het gebied van de heidenen volgens zijn 
ontboezeming uit de Galatenbrief 1:15-16: “Toen Hij, die mij vanaf de moederschoot 
had voorbestemd, mij door zijn genade riep, besloot Hij zijn Zoon aan mij te openbaren 
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.” En wederom, maar nu in Galaten 
2:9: “Jakobus en Kefas en Johannes (…) hebben mij en Barnabas vriendelijk de hand 
geschud ten teken dat wij naar [het gebied van] de heidenvolken moesten gaan en zij 
naar [het gebied van] de besnedenen [de Joden].” Het is in de eerste en belangrijkste 
periode van Paulus’ zending een kwestie van prioriteit: in de diaspora éérst de Joden en 
daarna de heidenen. Als Paulus tot het vitale inzicht is gekomen dat de verkondiging aan 
de Joden zinloos is geworden (omdat ze niet wilden horen heeft God ten einde raad bij 
hen de oren toegestopt – een godsoordeel), pas op dat moment zegt hij: “Nu richt ik mij 
[uitsluitend] tot u die uit het heidendom bent gekomen.” De toevoeging van het woord 
‘uitsluitend’ dient om de ontboezeming in de Galatenbrief in logisch verband te zetten. 
Opmerkelijk is dat het einde van Paulus’ missie aan de Joden inhield dat de verkondiging 
van de ‘nieuwe leer’ in synagogen vanaf toen niet meer plaatsvond. Wél natuurlijk de 
prediking op persoonlijke basis aan Joden, want de heilsboodschap mag niemand ont-
houden worden. 
 
Het is nuttig stil te staan bij de details van Paulus’ reis naar Jeruzalem, hierboven aan-
gehaald. Na in Filippi het Pasen te hebben gevierd, gaat Paulus verder om nog vóór 
Pinksteren in Jeruzalem te zijn. Onderweg stopt hij in Milete waar hij het volk toe-
spreekt: “En nu bevind ik mij, gebonden door de Geest als ik ben, op weg naar Jeruza-
lem, zonder dat ik weet wat mij te wachten staat.” In diezelfde toespraak laat hij weten: 
“Ik bezwoer de Joden en Grieken zich tot God te bekeren en te geloven in onze Heer 
Jezus.” De reis gaat verder naar Caesarea, waar Agabus over Paulus profeteert: “De 
Joden in Jeruzalem zullen de man aan wie deze gordel toebehoort, binden en overleveren 
in handen van de heidenen [de Romeinen].” In Jeruzalem aangekomen begroet hij 
Jakobus en alle oudsten met de woorden: “U ziet, broeders, hoe geweldig groot het getal 
is van de Joden die gelovig zijn geworden en zij allen zijn ijveraars van de wet.”  
 
Zijn komst in Jeruzalem ontlokte een oproer waarin hij ten onder dreigde te gaan, maar 
gelukkig werd hij door Romeinse soldaten ontzet. Toen de bevelhebber Claudius Lysias 
van een aanslag hoorde die tegen Paulus werd beraamd, liet hij hem bij de landvoogd 
Antonius Felix (52 - 60) brengen. Na daar twee jaar te zijn vastgehouden, stuurde zijn 
opvolger Porcius Festus (60 - 62), in overleg met koning Herodes Agrippa, Paulus door 
naar Rome. In zijn betoog voor Agrippa vertelde Paulus hoe God hem indertijd had 
geroepen en hoe Jezus in een visioen tot hem sprak: “Ik heb u weggenomen uit uw volk 
en uit de heidenen en tot hen zend Ik u [tot Gods eigen volk en tot de heidenen] om hun 
de ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis tot het licht keren.” 
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3 – De Parabels van de Vijgenboom en de ‘vier predikingen’ 
De situatie was na een aantal jaren grondig gewijzigd zoals blijkt uit Paulus’ toespraak 
na zijn aankomst in Rome, waarin hij een citaat aanhaalt uit Jesaja 6:9-10 (hiermee zijn 
we aan het eind gekomen van het Boek Handelingen):  

«« Terecht heeft de Heilige Geest door de Profeet Jesaja tot uw vaderen 
gesproken: “Ga tot dit volk en zeg: ‘Met uw oren zult u luisteren en toch niet 
verstaan, met uw ogen zult u kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart 
van dit volk, en hun ogen doen zij dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun 
ogen, met hun oren horen en met hun hart verstaan, zich zouden bekeren en Ik 
hen genezen.’” Het zij dus aan u bekend dat aan de heidenen dit heil van God 
is gezonden. Zij zullen wel luisteren. »» (Hand. 28:25-28) 

 
Sommigen zouden de scheidslijn hier willen plaatsen in plaats van bij de beëindiging 
van Paulus’ missie in Griekenland omdat bovenstaande toespraak gericht was aan de 
Joodse gemeenschap in Rome. Dat was nadat hij van de vroege ochtend tot late avond 
een getuigenis had gegeven over de verwachting die in hem leefde. Dat deed hij op hun 
uitdrukkelijk verzoek want zeiden ze: “Van die [Joodse] sekte is ons bekend dat ze 
overal tegenspraak ondervindt.” (Hand. 28:22) De reden dat hij hen bij zich liet komen 
was voor hem een andere. Hij wilde weten of zij een klacht tegen hem wilden indienen 
net als de Joden in Jeruzalem. (Hand. 28:19-20) De discussie was bij hem thuis, waar hij 
onder huisarrest stond, en niet in een synagoge wat hem zo dikwijls in conflict had 
gebracht met de Joodse autoriteiten, hetgeen tot vijfmaal veertig-min-één zweepslagen 
had geleid en een poging hem dood te stenigen.  
 
De reden van het conflict van Paulus met zijn Joodse ‘broeders’ in Rome ging allereerst 
over kwesties aangaande de leer, maar het was niet alleen dat. Om andere punten van 
conflict te ontdekken tussen de rabbijnse autoriteiten en de Judeo-Christenen, waarvan 
Paulus een vooraanstaand lid was, kunnen we ons wenden tot de toespraak van Stefanus 
(Hand. 6), waarin een gebrek aan vertrouwen in het oude leiderschap wordt geëtaleerd. 
Meer nog is het een autoriteitsbotsing met een beschuldiging van het ergste soort; 
Stefanus’ toespraak was niet gericht op enig twistpunt of theologisch principe. Diezelfde 
autoriteitsbotsing wordt door de heersers van onze tijd gevoeld die Christenen geweten-
loos vervolgen, zelfs als ze tot de laagste klassen behoren. De botsing komt neer op de 
vraag van de vervolgden: “Wie is uw God, de boze opzet van deze wereld of is het Jezus 
Christus, die wij aanhangen?” Indien uw antwoord het eerste betreft, heeft u geen zeg-
genschap over ons aangaande essentiële zaken van geloof en moraal, want onze autoriteit 
is een hogere dan die van u. 
 
Dat overwegende wil ik de scheidslijn liever trekken in overeenstemming met het ge-
stelde in de Romeinenbrief, die enkele jaren eerder was geschreven. Opvallend in de 
hierboven aangehaalde tekst is het gebruik van de toekomstige tijd in “zij zullen wel 
luisteren”, wat duidt op een overgang. Nu werd de blijde boodschap exclusief aan de 
heidenen verkondigd, de gojim of volkeren, wat een fundamentele wijziging inhield. 
Sindsdien telden de Joden in zijn prediking als primair aandachtsgebied niet meer mee. 
De afkapping van het Jodendom, waar de Romeinenbrief over spreekt, was reeds door 
Jezus voorzegd in zijn parabel van de onvruchtbare vijgenboom: 

«« Hij vertelde nu deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom die in zijn 
wijngaard stond. Hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei 
hij tot de wijngaardenier: “Al drie jaar lang kom ik aan deze vijgenboom vruchten 
zoeken, maar vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij de grond nog uit?’ 
Maar de man antwoordde hem: ‘Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij 
eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt 
hij volgend jaar wel vrucht. Zo niet, mag u hem omkappen.” »» (Luc. 13:6-9) 
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Een opmerking in het Marcus-evangelie, die hierop slaat, benadrukt dat “het nog niet de 
tijd van vijgen was.” (Mc. 11:13) Wanneer dan wel? Nu kunnen wij dat beantwoorden. 
Toen was dat nog in nevelen gehuld. Christus vestigt de aandacht van zijn leerlingen 
opnieuw op de vijgenboom als hij spreekt over de vestiging van het Koninkrijk van 
Israël: “Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les. Wanneer zijn twijgen al 
zacht worden en beginnen uit te botten, weet u dat de zomer in aantocht is.” (Mt. 24:32-
33) Hieruit komt duidelijk naar voren dat de parabel van de vijgenboom doelt op een 
tijdelijke afkapping, zij het in onze menselijke optiek voor een bijzonder lange tijd. De 
stam wordt weliswaar afgekapt maar de wortel blijft gespaard. En deze is in onze tijd 
van de terugkeer van Gods volk naar het land van hun vaderen, begonnen uit te spruiten! 
Het verhaal in Mattheüs 21:18-19 sluit hierbij aan en gaat als volgt: 

«« ‘s Morgens vroeg, op de terugweg naar de stad, kreeg Jezus honger. Hij zag 
een vijgenboom langs de weg staan en ging ernaar toe maar vond er niets dan 
bladeren. Daarop sprak Hij tot de boom: “Tot aan de eeuw (ayon) zult u geen 
vrucht meer dragen.” Op slag verdorde de vijgenboom. »» 

Tot aan de eeuw wordt gewoonlijk vertaald met “in eeuwigheid zult u geen vrucht meer 
dragen”, wat ‘nooit’ betekent. Maar dat zet de lezer op het verkeerde been. Er staat in 
de Griekse grondtekst ‘deze ayon’ in de betekenis van ‘dit seizoen’. God deelt de 
geschiedenis van zijn heilshandelen in tijdperken in, getypeerd met het Hebreewse 
‘olam’ of het Griekse ‘ayon’, woorden die ook wereld betekenen. Conclusie: Het juiste 
seizoen was nog niet aangebroken. Toch is er respijt, want eerst worden de wortels 
bemest en wordt de grond nog omgespit, dat wil zeggen met de blijde boodschap gecon-
fronteerd van het nieuwe messianisme, dat van het aanstaande Vrederijk. ‘Aanstaande’ 
dient letterlijk te worden verstaan, maar na hun afwijzing was er een verdaging in termen 
van twee (duizendjarige) seizoenen. Dat vóór die verdaging (pas in het jaar 59), het aan-
staande Vrederijk ook in de menselijke termen heel nabij was, blijkt uit Jezus’ opdracht 
bij de uitzending van de twaalf tijdens zijn publieke optreden: 

«« Deze twaalf [apostelen] zond Jesus uit en Hij gebood hun: Ga niet op weg 
naar de heidenen en treedt niet de steden van de Samaritanen binnen, maar ga 
liever tot de verdwaalde schapen uit het Huis van Israël. Ga en preek: “Het rijk 
der hemelen is nabij!” »» (Mt. 10:5-7) 

 
In deze parabels staat de vijgenboom centraal. Deze boom is niet voor niets symbool 
voor het messiaanse Vrederijk. Volgens de 2007 Encyclopaedia Judaica vertegenwoor-
digt dat een ideaal verleden en de hoop op een vredige toekomst, gebaseerd op de teksten 
uit 1 Koningen 4:5 en Micha 4:3-4, overeenkomstig Joël 2:22-23, waar sprake is van de 
lerares der gerechtigheid: “Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en oorlog 
leren zij niet meer. Eenieder zal dan onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom 
en door niemand worden opgeschrikt.” In het Oude Testament vertegenwoordigen 
vijgen ook Israël. Israël als volk en als land blijkt ten nauwste verbonden met het 
Vrederijk. Hosea schreef: “Als de druiven in de woestijn zo vond ik Israël,2) als de eerste 
vruchten aan een vijgenboom, zijn eerstelingen.” (Hos. 9:10) De Profeet Jeremia had 
een visioen van twee manden met vijgen die Israël voorstellen: “Zoals voor deze goede 
vijgen, zo zorgt Israëls God goed voor de gedeporteerde ballingen van Judeah.” (Jer. 
24:5) 

 
2) De nieuwtestamentische wijngaardparabels houden verband met het oordeel over 
Jeruzalem. De wijnrank heeft in het Oude Testament een vergelijkbare betekenis als 
de vijgenboom. Ze worden vaak samen genoemd. Als bijkomende betekenis wijst ‘wijn’ 
op Christus’ bloedig Kruisoffer en ook op Gods toorn: “…om haar de beker met de wijn 
van zijn grimmige toorn te laten drinken. (…) En de engel wierp de trossen in de grote 
perskuip van Gods toorn. En de perskuip werd getreden buiten de stad, en bloed 
stroomde eruit.” (Op. 16:19; 14:19-20) Inderdaad heeft Christus de beker tot op de 
droesem uitgedronken, Hij die tot schuld- en zoenoffer werd gesteld. 
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De parabel van de vijgenboom zegt: “Al drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten 
zoeken.” De gebruikelijke uitleg is dat dit op Jezus’ openbaar leven slaat, dat ruim drie 
jaar duurde, en dat op het moment dat Hij zo sprak zijn prediking ten einde was 
gekomen. Het had met andere woorden geen zin meer verder te gaan. De tijd was aan-
gebroken voor het Kruisoffer. Deze uitleg moge correct zijn maar, zoals zo vaak met 
parabels, kunnen verschillende lagen worden ontdekt. Deze drie jaren kunnen daarom 
ook worden uitgelegd als wijzende op de drie stadia van evangelisatie, te beginnen bij 
Johannes de Doper, die met zijn missie in het jaar 19 startte. Zijn verkondiging was zo 
indrukwekkend dat sommigen onder het volk dachten dat hij de beloofde messias was. 
Na ongeveer drie en half jaar wordt hij door Jezus opgevolgd, van wie Johannes de 
Doper zei dat hij zelfs niet waardig was zijn sandalen uit te doen. De tweede prediking, 
die van Jezus, was glansrijker dan die van Johannes en duurt tot het jaar 26, tot aan zijn 
Kruisiging. In zijn tijd wordt Jezus door zijn discipelen geassisteerd die uitsluitend aan 
de verloren schapen van het huis van Israël mogen evangeliseren; in dat stadium zeker 
niet aan de heidenen. Na Jezus’ tenhemelopneming wordt Hij door de apostelen opge-
volgd, waarbij een weinig later Paulus een prominente rol zal gaan spelen. Daar aan 
voorafgaand had hij nog tot de fanatieke vervolgers behoord van de eerste Judeo-
Christenen. Deze derde prediking was nóg glansrijker dan de tweede, dankzij de ver-
diensten natuurlijk van Jezus’ Kruisoffer (en dat zou tot aan onze tijd voortduren). Dat 
is de diepere betekenis van: “U zult kracht ontvangen van de Heilige Geest om mijn 
getuigen te zijn.” Daarmee kwam ook de profetie van Johannes de Doper in vervulling: 
“Hij [mijn opvolger] zal u dopen in de Heilige Geest en met Vuur.” (Mt. 3:11) Trou-
wens, er is ook nog een vierde prediking, die tot veel later bewaard is gebleven, tot aan 
de drempel van Christus’ wederkomst en het komend Vrederijk, als er de door Petrus 
aangehaalde uitstorting zal zijn van de Heilige Geest – parafrase op Handelingen 2: 

«« Tijdens het Eerste Pinksteren na de Kruisiging werden allen vervuld van de 
Heilige Geest en begonnen verschillende talen te spreken naar gelang de Geest dat 
ingaf. Toen stond Petrus op en verhief zijn stem: Joodse mannen en en allen die in 
Jeruzalem woont: Neen, deze mannen zijn niet dronken want het is eerst het derde 
uur van de dag. [Opnieuw het getal 3] Maar hier geschiedt wat door de Profeet 
Joël is voorzegd: “En het zal geschieden op het einde der dagen dat Ik, uw 
God, van mijn Geest over alle vlees zal uitstorten; uw zonen en dochters zullen 
profeteren, uw jonge mannen visioenen schouwen, uw grijsaards dromen 
ontvangen; zelfs over mijn slaven en slavinnen in die dagen stort Ik uit van mijn 
Geest en ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen in de hemel daar boven en 
tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en walmende rook. De zon zal in 
duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de Dag des Heren komt, groot en 
heerlijk. Dan zal eenieder worden gered die de naam des Heren aanroept!” »»  

 
In het zicht van het Vrederijk, thans in de twintigste eeuw, was het niet meer dan logisch 
dat de Rooms Katholieke Kerk het thema van “De Nieuwe Evangelisatie” heeft 
opgepakt, hetwelk geïnitieerd werd door een synode onder Paus Paulus VI. Dat heeft in 
1974 geleid tot de publicatie van een encycliek onder de naam “Evangelii Nuntiandi” 
(de verkondiging van het Evangelie). Kardinaal Wojtyla, de latere Paus Johannes Paulus 
II (1978-2005), was intensief betrokken bij de opstelling van dat document. In 
“Redemptoris Missio” uit 1990 (zending van de Verlosser) gaf Johannes Paulus II een 
nieuwe synthese van de leer van de Kerk over de evangelisatie in onze moderne tijd. 
Zijn oproep voor een nieuwe evangelisatie was een profetische en revolutionaire uitno-
diging aan alle gelovigen. Op de drempel van het derde millennium streefde Paus Jo-
hannes Paulus naar een herbezinning over de prioriteiten van de Kerk en zei dat “het 
moment gekomen is om alle energie van de Kerk op de nieuwe evangelisatie te richten 
en op de zending ‘ad gentes’ (aan de volkeren). Geen gelovige in Christus, geen instel-
ling van de Kerk kan aan deze opperste plicht verzaken: om Christus aan alle volken te 
verkondigen.” (Redemptoris Missio 3) Dat initiatief heeft afgedaan met de machtsover-
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name in 2013 van Bergoglio, die zich Paus Franciscus noemt. Toch zal er een niet te 
weerhouden evangelisatie komen als uitvloeisel van De Innerlijke Verlichting van het 
Geweten, ook wel De Waarschuwing genoemd. Deze laatste evangelisatie kan als de 
vierde prediking in de geschiedenis van de Kerk worden gezien, waarbij de derde onaf-
gebroken heeft voortgeduurd vanaf het moment van de Pinksteruitstoring van de Heilige 
Geest tot aan de huidige tijd. 
 

4 – De Kerk, Eén Lichaam 
Wat de relatie tussen de zichtbare en onzichtbare Kerk betreft, die tezamen het lichaam 
van de Kerk uitmaken, wil ik om te beginnen het prachtige betoog aanhalen uit de “Paro-
chiale en Gewone Preken” van kardinaal John Henry Newman: 

«« De Kerk van Christus is, zoals de Schrift leert, een zichtbaar lichaam, 
geïnvesteerd met, of - mag ik zeggen - bestaande uit onzichtbare privileges. 
(…) In de komende wereld zal deze hele Kerk in één worden samengebracht, 
ongeacht de tijd waarin de afzonderlijke leden hebben geleefd. Dan zullen ook al 
zijn ongezonde en onvruchtbare leden worden afgebroken, zodat louter heiligheid 
overblijft. (…) Juist geformuleerd is de Ene Kerk het gehele lichaam dat vanuit 
alle tijden is verzameld, zodat de Kerk van onze eigen tijd [of die van de begin-
tijd] daar slechts deel van uitmaakt. (…) “Wat betekent”, vraagt u zich misschien 
af, “dat de Kerk van een bepaald tijdperk hetzelfde is als de Kerk van een ander?” 
— simpelweg dat daartussen geen echte demarcatielijn bestaat, dat het één een 
voortzetting is van het ander. (…) Het kan geen kwaad onderscheid te maken 
tussen de Kerk die enerzijds Zichtbaar is, en anderzijds Onzichtbaar, zolang we ze 
als een geheel blijven zien, bestaande uit één lichaam met verscheidene aspecten 
– als Zichtbaar, omdat het voor zijn leven en kracht afhangt van de onzienbare 
invloeden en gaven vanuit de Hemel. Dit is geen echte separatie in twee, net 
zomin als dat speelt, bij wijze van spreken, bij het onderscheid tussen concaaf 
en convex, termen die van toepassing zijn op de deling van een gebogen lijn, die 
van buitenaf bekeken convex is, maar van binnenuit concaaf. »» (preek 16) 

 
Kardinaal Newman zegt dat in de komende wereld de gehele Kerk tot één zal worden 
vergaderd, ongeacht de tijd waarin de afzonderlijke leden hebben geleefd. Tot de afzon-
derlijke leden behoren opvallend genoeg en volgens de pauselijke instructie in Lumen 
Gentium uit 1964 ook de ‘afgescheidenen’, die op een of andere mysterieuze wijze met 
de ene en ware Kerk verbonden zijn. Paragraaf 16 van deze dogmatische constitutie 
luidt: 

«« Zij die het Evangelie nog niet ontvangen hebben, ook zij zijn op verschillende 
wijze met het Volk Gods verbonden. (cf. Summa Theol. III, q8, a3 ad 1) Aller-
eerst is er dat [Hebreeuwse] volk aan wie de verbonden en beloftenissen werden 
verleend, en uit wie Christus naar het vlees werd geboren (Rom. 9:4-5), een volk 
dat de beminde is om der vaderen wil, want de gaven en de roeping van God 
zijn onberouwelijk. (Rom. 11:28-29) Maar het heilsplan omvat ook hen die de 
Schepper erkennen, in de eerste plaats de Moslims die het geloof van Abraham 
beweren te volgen en samen met ons de ene barmhartige God aanbidden, die op 
de jongste dag de mensen oordelen zal.106) Noch is God ver weg van die anderen, 
die de onbekende God in schaduwen en beelden zoeken, want hij geeft aan alle 
mensen leven en adem en alle goederen (Hand. 17: 25-28), want de Heiland wil 
dat alle mensen worden gered. (1 Tim. 2:4) Zij die zonder dat ze er schuld aan 
dragen het Evangelie van Christus en zijn Kerk niet kennen, maar nochtans God 
met een oprecht hart zoeken en er zich toe beijveren onder invloed van de genade 
aldus te handelen ter volbrenging van zijn Wil, zoals hun geweten dit openbaart 
en voorschrijft, ook zij kunnen tot het eeuwig heil geraken. Zelfs degenen die, 
zonder dat het hun fout is, nog niet tot een uitdrukkelijke kennis van God zijn 
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gekomen maar die eraan werken, niet zonder de goddelijke genade, om een 
rechtgeaard leven te leiden, weigert de goddelijke voorzienigheid de nodige 
hulp tot hun heil niet. »» 3) 

Deze uiteenzetting ontkracht niet de doctrine die Paus Pius IX in zijn encycliek uit 1863 
naar voren heeft gebracht, “Quanto conficiamur” geheten, waarin wordt benadrukt dat 
er geen redding mogelijk is buiten de Roomse Kerk, een mening die men reeds een 
generatie eerder in de geschriften van de zalige Augustines Anna-Katharina Emmerick 
tegenkomt. Ook zij beweerde dat er uitsluitend ‘door de sacramenten’ van de Roomse 
Kerk redding mogelijk is, daaraan toevoegend dat ook zij die niet tot het zichtbare 
lichaam van de Kerk behoren op velerlei wijze met haar verbonden kunnen zijn, al was 
het enkel dat zij van haar vruchten mogen plukken, alhoewel dat dikwijls ongemerkt en 
onnaspeurlijk plaatsvindt. Het kan niet anders, gaat zij verder, dat zij die tegen de Kerk 
ageren en haar vervolgen zich de vruchten daarvan ontzeggen, alhoewel ook daarná voor 
hen haar vruchten voor het oprapen liggen. 
 
In de vormingstijd van de Kerk lag dat anders. Johannes de Doper had zijn volgelingen 
die net als Jezus actief waren in het doen aangroeien van de kudde. Tenslotte was er 
groei dankzij de prediking volgend op de uitstorting van de Heilige Geest. (Hand. 2) Dit 
alles paste onder het thema van eerste kerk- en gemeenschapsvorming. De mystieke een-
heid van de Kerk ‘in Christus’ is iets anders en werd ‘in Christus’ op het Kruis geboren 
dat telkens weer in de doop wordt verzegeld voor wie het aanbelangt. (cf. 1 Kor. 12:13) 
We praten nu echter over het zichtbaar instituut, gefundeerd op de Apostel Petrus. In die 
zin is Petrus Christus’ plaatsbekleder, niet plaatsvervanger, zoals alle (wettelijke) pausen 
nadien. (Mt. 16:18) Jezus noemt hem Kephas dat net als Petrus ‘stuk rots’ betekent. (Joh. 
1:42) Pas na Jezus’ tenhemelopneming werd zijn plaatsbekleding gerealiseerd, ten eerste 
voor wat betreft het zichtbare deel van de Kerk en ten tweede voor wat de ‘pauselijke 
uitspraken’ betreft. Frappant is de klankovereenkomst tussen Kephas en Kaiaphas, de 
toenmalige Joodse hogepriester. Petrus volgde hem als het ware op, want het Sanhedrin 
als heilig en richtinggevend instituut had afgedaan… 

Evenwel kreeg de tegenwoordige kerk ‘uit de heidenen’ pas een herkenbare vorm aan 
het eind van het apostolaat van Paulus in Klein-Azië en Griekenland, vóór de epistels 
aan de Romeinen en de Korintiërs en waarschijnlijk ná de epistels aan de Galaten en 
Tessalonicenzen. Op dat moment werden sommige van de oorspronkelijke takken van 
de edele olijfboom (het Jodendom) door God weggebroken en bleef een vitale rest over 
samen met de wilde loten, die al eerder daartussen waren geënt om deel te krijgen aan 
het sap van de wortel van de olijfboom. Toen pas werd Paulus uitsluitend apostel voor 
de heidenen.  
 
In de voorafgaande tijd moeten we hem zien als de apostel voor de Joden en dan de 
heidenen. Hij was werkelijk een hoogst uitzonderlijk mens. Hij was de enige geleerde 
onder de apostelen en begiftigd met een van de helderste en sterkste geesten. “Een ras-
echte Hebreeër en voor zover het de Wet betreft, was Paulus een Farizeeër.” (Fil. 3:5) 

 
3) De uitdrukking dat “de Moslims (…) samen met ons de ‘barmhartige’ God aanbidden” 
is onacceptabel. Bedacht moet worden dat het wereldwijde Islamitisch terrorisme toen 
nog niet was uitgebarsten en men de Islamitische leer nog niet doorzag. Destijds zag 
men het Arabische geweld in Israël als een lokaal gebeuren en niet als een Islamitisch 
probleem. De prelaten uit de Derde Wereld, waaronder de kardinaal van Indonesië, 
drongen er tijdens het Vaticaans Concilie op aan deze formulering van het Islamitisch 
geloof in het document op te nemen op grond van hun positieve ervaringen daarmee. 
Die waren inderdaad positief want de Moslims hadden toen in hun landen het koloniaal 
verleden nog niet van zich afgeschud. Het kolonialisme had de macht verwijderd van de 
Islam, heilige oorlog en territoriale overheersing, een weldadige kracht overlatend die 
zich op gebed en goede werken concentreerde. 
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Maar tevens was hij van geboorte een hellenist (behorend tot de Griekse cultuur) en ook 
een Romeins staatsburger. Als apostel voor de Joden was hij de meest geschikte kandi-
daat, wat hijzelf beaamde: “Ik ben een Joods man te Tarsus in Cilicië geboren, maar 
ben hier in Jeruzalem opgevoed als leerling gezeten aan de voeten van Gamaliël, en ben 
strikt volgens de voorschriften van de Bijbelse wet van onze voorouders onderwezen. Ik 
ben een vurig ijveraar voor God net als u allen die hier aanwezig zijt.” (Hand. 22:3) 
Tarsus had een gerenommeerde universiteit die met de topsteden Athene en Alexandria 
wedijverde als hellenistisch centrum voor onderwijs. In Tarsus stonden de Joden bekend 
om hun nauwgezette naleving van de Bijbelse Wet, meer nog dan elders. Hij com-
bineerde bij wijze van spreken de drie grote identiteiten van de oude wereld. Zijn leraar 
Gamaliël was de kleinzoon van de beroemde rabbi Hillel en bekleedde een plaats in het 
Sanhedrin (de Joodse Raad) en het is terecht hem als leraar te noemen. Gamaliëls 
importantie blijkt uit het gezegde dat is opgetekend: “Toen Rabban Gamaliël de oudere 
stierf, hield de glorie van de Thora op en stierven reinheid en onthouding.” (Sothah 
9:15) Dientengevolge kon Paulus met de Farizeeërs op hun eigen intellectueel niveau 
discussiëren en kon hij de Grieken in hun mooie taal aanspreken met de kracht van hun 
nieuw ontdekte logica. Maar hij kon ook veilig door het gehele keizerrijk reizen als ‘civis 
romanus sum’ (Romeins staatsburger). Niet dat Paulus zichzelf als een groot prediker 
zag. Opzettelijk bracht hij soms een eenvoudige boodschap, in het bijzonder als hij tot 
het gewone volk sprak, zoals hen aan wie hij deze brief richtte: 

«« Christus heeft mij niet gezonden om het Evangelie met wijsheid van woorden 
te verkondigen opdat het Kruis van Christus niet van zijn kracht ontroofd zou 
worden. (…) En ik broeders, toen ik tot u kwam, u Gods geheimnis verkondigend, 
ben niet gekomen met welsprekendheid of eruditie. Ik had mijzelf voorgenomen, 
toen ik bij u was, geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus en 
zijn Kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig [deze manier 
van preken ging in tegen alles wat hij van huis uit gewend was]. De boodschap 
die ik toen bracht, had niets te danken aan de overredingskracht van menselijke 
wijsheid, maar getuigde van de kracht van de Geest. »» (1 Kor. 1:17, 2:1-4) 

 

5 – Aldus werd Gods Heilsplan openbaar 
In dit perspectief ligt Handelingen op een fundamenteel ander niveau dan de Evangeliën, 
de latere epistels en het profetische Boek Openbaring. De tegenwoordige kerk onstond 
niet, zoals men vaak denkt, bij de uitstorting van de Heilige Geest op het groot Pinksteren 
– dat reikte de middelen aan. Het boek Handelingen is conform de opdracht van Jezus 
om getuigen te zijn volgens de doorgaande oproep die bij Johannes de Doper begon: 
“Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij”, alsook: “Reeds ligt de bijl aan de wortel. 
Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgekapt.” (Mt. 3:2, Luc. 3:9) Dit 
thema vinden we terug in de brief aan de Romeinen (11:16-18, 23-24) : 

«« Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken. Als nu sommige van die 
takken zijn weggebroken, en u, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt 
gekregen aan de wortel en het sap van de olijf, verhef u dan niet boven de takken. 
(…) God echter is bij machte de weggebroken takken opnieuw te enten. U bent 
van de wilde olijfboom, waartoe u krachtens uw oorsprong behoort, afgebroken, 
en tegen uw aard in geënt op de edele olijf. Des te gemakkelijker zullen zij die er 
van nature bijhoren weer op hun eigen stam terug worden geënt! »»  

 
De olijfboom, weer zo’n symbool! De zalving met olijfolie heeft een lange geschiedenis. 
In het Oude Testament betekent zalving het tot kracht, inzicht en heiligheid brengen van 
de gezalfde personen, hun apartzetting voor God, en het vertegenwoordigt ook goddelijk 
gezag. Zalving met olie wordt geassocieerd met de uitstorting van de Heilige Geest in 
zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. (bijv. 1 Sam. 16:13; Jes. 61:1; 1 Joh. 2:20; 
Hand. 10:38) De olijfboom symboliseert daarom geestelijke zegeningen, hier gedragen 



 - 12 -  

door de wortel van de edele olijfboom waarop normaal Israël thuishoort en waarop nu 
in onze recente geschiedenis reeds een deel van Israël opnieuw geënt is geworden 
(geschreven in 2019). 
 
Wat in de Romeinenbrief opvalt is dat de nieuwe takken niet in de plaats komen van de 
oude. Het blijkt dat de nieuwe takken al waren geënt voordat de oude uit het Jodendom 
werden afgebroken. Nadat de oude en verdorde takken zijn afgebroken, groeien de nieu-
we scheuten, plus de oude levensvatbare rest uit het Jodendom, zelfstandig verder. Er is 
dus geen sprake van een schisma, zoals sommigen het willen doen voorkomen, want een 
schisma veronderstelt het uiteenscheuren van twee levende delen. Trouwens, het is God 
zelf die als straf, zij het een tijdelijke, de oude verdorde takken afbrak. (Rom. 11:8-9) 
De Joden uit de verstoktheid werden toen als het ware tot het Voorhof verbannen: de 
toegang tot de Tempel werd hun ontzegd. We kunnen niet spreken van de geboorte van 
de nieuwe kerk ‘uit de heidenen’ op het moment van de afbreking, want het is een gelei-
delijke ontwikkeling geweest. Hoe zullen we het dan wel noemen? Ik stel voor: de ver-
zelfstandiging of apartzetting van de nieuwe kerk na een periode van bevoogding. Histo-
rische ontwikkelingen zijn meestal complex. Waarom de realiteit geweld aandoen met 
extreme categorieën? 
 
De nieuwe kerk ‘uit de heidenen’ is geleidelijk aan het Jodendom toegevoegd, te 
beginnen met de bekering van de Romeinse legerofficier, verhaalt in Handelingen 10. 
De eerdere bekering uit Handelingen 8 van de opperschatmeester van de heerseres van 
Ethiopië telt niet geheel mee voor wat betreft de aanwas vanuit het heidendom, want het 
Ethiopische koningshuis had van oudsher bloedbanden met het huis van David. Duizend 
jaar eerder bracht koningin Sheba een bezoek aan de wijze koning Salomo, zoon van 
David. Uit hun vereniging kwam een zoon voort, Menelik. Zijn nakomelingen hebben 
zich altijd “de zegenvierende Leeuw van de 
Stam van Juda” genoemd (artikel 2 van de 
Ethiopische grondwet van voor 1975). Der-
halve trok de opperschatmeester uit Hande-
lingen 8, zoals te doen gebruikelijk, op pel-
grimstocht naar Jeruzalem. Echte heidenen 
deden dat niet. 
 
De bekering van de Romeinse legerofficier, 
Cornelius de Centurion (of honderdman), is 
een bijzondere vanuit het oogpunt van de tus-
senpositie die hij innam ten aanzien van het 
reguliere Jodendom. Ook hij was niet een 
‘echte heiden’, maar in dat opzicht authen-
tieker dan de opperschatmeester van Ethiopië. 
Hij was een Yirei Hashem of Yirei Shama-
yim, een zogenaamde ‘godvrezende’ net als 
die centurion uit Kafárnaum die bij Jezus 
kwam om zijn knecht te laten genezen. Lucas 
laat weten dat een delegatie van Joodse ouder-
lingen een goed woordje voor hem kwamen 
doen. “Ze smeekten Jezus dringend: ‘Hij ver-
dient dat U dit voor hem doet want hij is ons 
volk genegen. Hij heeft zelfs voor ons een 
synagoge gebouwd.’” (Luc. 7:1-5) Het Joden-
dom genoot in die tijd een hoge status en 
velen uit het heidendom, misschien zelfs 
miljoenen, kozen ervoor het monotheïstisch 
geloof aan te hangen zonder zich daarmee tot 
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het Jodendom te bekeren. De mate waarin zij besloten het Jodendom te volgen stond 
geheel vrij en werd aan de ‘godvrezende’ overgelaten.4) De eerste ‘godvrezende’ is 
Jethro, de schoonvader van Mozes. Een ander prachtig voorbeeld is de legeroverste van 
de koning van Aram. Hij was een heiden die in Gods gunst stond, want God had hem 
een overwinning geschonken. Na zijn genezing door de profeet Elisa riep hij uit: “Nu 
weet ik zeker dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde.” Hij nam 
twee vrachten aarde naar huis voor een offerplaats om alleen aan Jahwe offers op te 
dragen en hij zwoer alle andere goden af. (2 Kon. 5) In de intertestamentaire periode 
lieten sommige godvrezenden zich uit liefde voor de God van Israël zelfs besnijden 
zonder toe te treden tot het Jodendom, maar dat zullen er niet veel zijn geweest. Er waren 
er die zich tot het Jodendom toetraden, maar die werden pas na een zware voorbereiding 
als volle Jood aanvaard. Zij vielen dan niet meer onder de term Yirei Hashem. Er is een 
synagoge-inscriptie in de Romeinse stad Aphrodisias (niet ver van Izmir in Turkije) met 
een lijst geldschieters waarbij de ‘godvrezenden’ apart staan vermeld, wat aangeeft dat 
ze de synagogediensten bezochten. Ditzelfde wordt in Jakobus’ toespraak bevestigd aan 
de kerkvergadering van apostelen en oudsten: “Ik ben van mening dat aan de bekeerden 
uit het heidendom geen onnodige lasten moeten worden opgelegd. Immers, in elke stad 
wordt in de synagoge de wet van Mozes voorgelezen en gepredikt.” (parafrase Hand. 
15:19-21) Deze vergadering heet ook wel het Concilie van Jeruzalem, een concilie want 
in vers 28 is sprake van: “Want wij en de Heilige Geest hebben besloten…” Vanzelf-
sprekend kon deze groep ‘heidenen’ zich vanuit hun natuurlijke affiniteit moeiteloos bij 
het Christendom aansluiten. Zij hoefden ook geen verantwoording af te leggen aan de 
gevestigde Joodse orde, wat de zaak zou hebben bemoeilijkt. Vanuit dit perspectief komt 
Handelingen 10 in een heel ander licht te staan: 

«« In Caesarea woonde een zekere Cornelius, een centurion van de Italiaanse 
cohort. Hij was een vroom man, die met al zijn huisgenoten tot de ‘godvrezenden’ 
behoorde, veel aalmoezen gaf aan het volk [i.h.b. de Joden] en geregeld tot God 
bad (de God van de Joden). Op een middag, zo rond drie uur, zag hij in een 
visioen duidelijk een engel van God zijn huis binnenkomen, die tegen hem zei: 
“Cornelius!” Hij staarde hem aan en zei verbaasd: “Wat is er, heer?’ Hij zei 
tegen hem: “Uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn 
steeds in zijn gedachten. Stuur nu meteen enkele mannen naar Joppe om een 
zekere Simon te halen die ook Petrus genoemd wordt.” (…) Toen de engel die tot 
hem sprak was vertrokken, riep hij zijn twee huisknechten en een vrome soldaat 
uit de kring van zijn getrouwen [dus ook een ‘godvrezende’!], legde hun alles uit 
en stuurde hen naar Joppe. (…) [Toen de afgezanten bij Petrus waren gekomen 
zeiden ze tegen hem:] “De centurion Cornelius, een rechtvaardig man, een 
‘godvrezende’, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft van een 
heilige engel opdracht gekregen u bij hem thuis uit te nodigen om te horen wat 
u te zeggen hebt.” [Nadat Petrus naar het huis van Cornelius was gegaan en 
zijn verhaal had aanhoord, zei hij:] “Nu weet ik zeker dat God geen aanzien 
des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, 
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. U kent het woord 
dat Hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus 
Christus – deze is de Heer over allen.” »» 

 
Als uiteindelijk de vruchteloosheid blijkt van de derde prediking aan het Joodse volk, 
vervalt de opdracht hen nog langer de blijde boodschap te brengen. De derde prediking 

 
4)  Louis H. Feldman heeft de zaak van de Yirei Hashem diepgaand bestudeerd in “Jew 
and Gentile in the Ancient World” – Princeton University Press # 1993, alsook “The 
Omnipresence of the God-Fearers” – Biblical Archaeology Review 12:5 # Sept/Oct 1986 
(pp. 58-69). Zie ook Saul Lieberman: “Jew and Gentile in the Ancient World” – The 
Jewish Theological Seminary of America # 1994 (pp. 77-90) en Bernard J. Bamberger: 
“Proselytism in the Talmudic Period” – KTAV Publishing House # 1968 (pp. 133-140). 
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De besnijdenispraktijk in de Tweede Tempel Periode 
De term ‘onbesnedenen’ hoeft niet letterlijk te worden opgevat. Het He-

breeuwse Orlah duidt de voorhuid aan van het orgaan, maar het duidt ook op 
iemand die niet vloeiend spreekt (Ex. 6:12, 30), of het hart of het oor van iemand 
die onredelijk is (Jer. 6:10; 9:25). In Handelingen 7:51 staat: “Hardnekkigen en 
onbesnedenen van hart en oren, u verzet zich altijd tegen de Heilige Geest.”  

Onder de Romeinen was het bij veel Joden gebruikelijk uitsluitend de eerstge-
borene te besnijden, en zelfs dat soms niet. Deze verzwakking van de geloofsprak-
tijk was het gevolg van de hellenisatie (vergrieksing) van de maatschappij. Op-
vallend is dat noch de Mishna, noch de Gemara, een paragraaf aan de besnijdenis 
wijdt, wat toch een uiterst belangrijke rite is. Het is daarom heel moeilijk de exacte 
praktijk vast te stellen in Jezus’ tijd. De verplichtingen van een vader voor zijn 
zoon werden destijds gedefinieerd als: 1) besnijdenis, 2) zoenoffer voor de 
eerstgeborene, 3) een beroep aanleren en tenslotte 4) een geschikte vrouw vinden. 
Door een samentrekking van de eerste en tweede verplichting kan het uit macht 
van de verslonzing zijn gedoogd dat het niet zondig was om uitsluitend de eerst-
geborene te laten besnijden. Dit zou de besnijdenis identiek hebben gemaakt aan 
een offer voor de eerstgeborene. Luisa Piccarreta, het dochtertje van de goddelijke 
Wil, verhaalt tot tweemaal toe, bij de bespreking van Jezus’ besnijdenis, dat het in 
die dagen wettelijk geoorloofd was om alleen de eerstgeborene te besnijden, wat 
bovenstaande onderschrijft. 

De mate van hellenisatie onder de Joden is voor deze periode onzeker, maar 
het was zeker niet onbeduidend. Aan het begin van de 2e eeuw v. Chr. geeft Jezus 
Ben Sirach een antwoord op dit soort denken (zie Boek Sirach), waarin trouw aan 
de traditionele waarden wordt benadrukt. Jubileeën 15, van iets later datum, is fel 
in zijn verdediging van dit soort fundamentele zaken als besnijdenis. Het 
benadrukt tweemaal dat de besnijdenisrite op ‘alle’ mannelijke zuigelingen moet 
worden gedaan, een aandrang die overbodig lijkt vanuit het duidelijk schrif-
tuurlijk gebod, waar dat slechts eenmaal ter sprake komt. De 2007 Encyclopaedia 
Judaica vertelt onder ‘Besnijdenis’ dat “in hellenistische tijden de Joden de be-
snijdenis op grote schaal negeerden”. (Jub. 15:33-34) Als bevestiging dat deze 
bewering klopt zegt de Talmoed dat Jeruzalem aan de Romeinen werd overgele-
verd en de Tempel verwoest omdat de Joden “het verbond hadden verbroken 
omdat ze hun zonen niet lieten besnijden”. (Menahot 53b) 

In de Griekse en Romeinse samenlevingen was publieke naaktheid heel ge-
woon. Maar ze verafschuwden het zien van het ontblote opperste deel van de penis 
dat de eikel heet. Vrijetijdsbesteding in een Grieks gymnasium en Romeins bad, 
die zich in Jeruzalem bevonden, waar men naakt rondliep, was erg populair en 
getuigde van goede zeden. Daar sprak men over politiek en deed men zaken. 
Omdat een besneden penis iemand tot een outcast maakte besloten veel jonge 
Joden hun besnijdenis te verbergen door het overblijvende stukje voorhuid naar 
voren te trekken (epispasme), wat niet kan met een totaal ontblote eikel; tijdens 
de Exodus werd uitsluitend de top van de voorhuid afgesneden, een ingreep die 
‘brit milah’ heet. De ‘bris’ hield meer dan tweeduizend jaar stand tot aan de Bar 
Kochba Opstand (132 AD) toen het Joods leiderschap uitsluitend nog de peri’ah 
toestond (van Grieks περί/perí), of het totaal ontbloten van de eikel, om epispasme 
een halt toe te roepen. Het belang van peri’ah wordt benadrukt in de ondersteu-
nende midrash, die was opgesteld om deze praktijk op de Torah terug te voeren. 
Het bestaat uit twee afzonderlijke ingrepen: 1) het bloed van de milah, wat de 
voor-besnijdenis is, en 2) het bloed van de peri’ah-incisie. Dit is thans de gangbare 
praktijk. *) Peri’ah kon een traumatische ervaring zijn voor de boreling, maar ook 
voor de moeder die moest toekijken, terwijl de milah veel zachtaardiger was. 

*) Laat twaalfde eeuw stelde de grote Maimonides dat “eenieder die zijn voorhuid verlengt 
(om de besnijdenis te verbergen) geen deel krijgt in ‘de komende wereld’ [het Vrederijk].” 
(Mishneh Torah, Hilchot Teshuvah 3:6) Dit schijnt aan te geven dat de peri’ah toen nog niet 
overal werd toegepast, wat inderdaad moeilijker te doen is dan de milah. Vroegere gevallen 
zijn bekend dat daardoor kinderen gestorven zijn. 
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concentreert zich nu op de heidenen. Zoals Jezus reeds had voorspeld zou het Joodse 
volk de tijd van genade niet weten te appreciëren en werd daarom aan zichzelf over-
gelaten met alle dramatische gevolgen van dien. (Luc. 19:41-44) Op deze scheidslijn van 
de zinloosheid der prediking wordt Paulus apostel voor uitsluitend het heidendom en dan 
pas treedt de verdaging in werking. Doorgaans wordt het eind van het Boek Handelingen 
begin jaren zestig geplaatst, waarin ik mij kan vinden. De demarcatielijn tussen het 
Joden- en Christendom ligt echter twee jaar eerder, toen Paulus door Felix werd 
vastgezet. Ik ben zo vrij dit in het jaar 59 te situeren, 40 jaar na aanvang van de prediking 
van Johannes de Doper. Dat past mooi, want dat is een veel voorkomend Bijbels getal. 
Gods Wil voor de kerk uit de heidenen komt in de epistels in een veel groter en prachtiger 
licht te staan nadat de scheiding een voldongen feit was geworden, volgens de belofte: 
“Dat u in liefde geworteld en gegrondvest blijft en in staat mag zijn mét alle heiligen te 
vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus 
die alle kennis te boven gaat, opdat u de volheid mag bereiken die de volheid van God 
zelf is.” (Ef. 3:17-19) Aldus werd Gods heilsplan voor de wereld openbaar. 
 
Paulus predikte twee jaar lang in Rome onder huisarrest. Daar eindigt het boek Hande-
lingen, maar nog niet zijn opdracht. Dominee Hoite Slagter zegt over de brieven van de 
Apostel Paulus aan het heidendom, de niet-Joden: 5) 

«« Wie Paulus’ brieven leest in overeenstemming met de volgorde waarin ze 
oorspronkelijk geschreven werden, krijgt meer zicht op de betekenis van deze 
brieven en Gods bedoeling daarmee. Dan ga je namelijk zien dat alleen in Paulus’ 
late brieven – brieven die geschreven zijn na de verwerping van het heil door 
het Joodse volk – gesproken wordt over de verborgenheid van het lichaam van 
Christus. En alles wat Paulus daarvóór schreef staat in het licht van Gods plan 
met zijn volk Israël. Zetten we Paulus’ late brieven op een rij, dan krijgen we de 
volgende volgorde: de Efeziërs, de Kolossenzen, Filemon [gelijktijdig of vlak ná 
Kolossenzen], Filippenzen, 1 Timoteüs, Titus en tenslotte 2 Timoteüs. De eerste 
vier brieven uit deze opsomming schreef Paulus vanuit zijn eerste gevangenschap 
in Rome. Na zijn vrijlating schreef hij de eerste Timoteüsbrief en de brief aan 
Titus. Hierna werd hij opnieuw gevangen genomen en schreef hij vanuit zijn 
tweede gevangenschap in Rome zijn laatste brief: de tweede Timoteüsbrief. »» 

 

6 – Geen Bewijs van het Tegendeel 
Wat de in de vorige hoofdstukken naar voren gebrachte stelling betreft, bestaat geen 
bewijs van het tegendeel. Samuele Bacchiocchi zegt in zijn bespreking over het vroege 
onderscheid tussen de Joden enerzijds en Christenen anderzijds: 6)  

«« In het jaar 49 AD werden volgens de Romeinse historicus Suetonius “de 
Joden [door keizer Claudius] uit Rome verbannen omdat ze voortdurend onrust 
stookten, waar ze door Chrestus toe werden aangespoord” [Chrestus is een foute 
spelling van de Latijnse naam ‘Christus’].110) Het feit dat tijdens deze gebeurtenis 
bekeerde Joden zoals Aquila en Priscilla samen met andere Joden uit de stad 
werden gejaagd [zie Hand. 18:2] geeft aan, zoals Monseigneur Pierre Batiffol 

 
5)  “De Brieven aan Filemon & Titus – vers voor vers” van H.B. Slagter – Everread 
Uitgevers, Wijk bij Duurstede # 2010 (p. 5). 
6)  “From Sabbath to Sunday - A Historical Investigation of the Rise of Sunday 
Observance in Early Christianity” van Dr Samuele Bacchiocchi – The Pontifical 
Gregorian University Press, Rome # 1977 (pp. 167-69). In zijn noten refereert hij 
aan “The Spreading Flame” van F.F. Bruce - Eerdmans Pub. # 1954 (p. 140). Bruce 
citeert uit het boek van Leonard Goppelt: “Apostolic and Post-Apostolic Times” # 1977 
(p. 42 noot 3). P. Batiffol werd door Ernest Renan geciteerd in “The Antichrist” # 1892 
(p. 20 noot 6), wat wederom werd geciteerd door F. F. Bruce. 
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opmerkt, “dat de Romeinse politie in die tijd nog geen onderscheid maakte tussen 
Christenen en Joden.” 111) Maar veertien jaar later zag Nero de Christenen als een 
aparte groep, die duidelijk anders was dan de Joden. De keizer legde volgens de 
[Romeinse Consul] Tacitus “de schuld [voor brandstichting] bij de Christenen 
en paste op hen de meest geraffineerde martelingen toe, op een categorie mensen 
die om hun gruwelen werden gehaat en die het gewone volk Christenen noemde.” 
 (…) Indien Christenen zich oorspronkelijk met de Joden identificeerden om 
mee te kunnen meeprofiteren van de Romeinse wet die het Joodse geloof en zijn 
gebruiken in bescherming nam, was het tegen de zestiger jaren, zoals F. F. Bruce 
vaststelt, “niet langer mogelijk het Christendom als een gewone variant van het 
Jodendom te beschouwen [uitgezonderd Judeah en in het bijzonder Galilea,112) 
waar toen praktisch alle Christenen van Joodse afkomst waren].” Leonard 
Goppelt komt tot ongeveer dezelfde conclusie: “In de keizerlijke stad worden in 
64 de Christenen van de Joden onderscheiden, maar dat was nog niet het geval in 
het jaar 49. De staatserkenning van hun speciale status vond ergens tussen deze 
twee data plaats, indien we van Romeinse bronnen uitgaan.” Wellicht hebben 
de Joden zelf het initiatief genomen om zich van de Christenen te distantiëren, 
waarvan destijds de meesten in het Romeinse rijk buiten Judeah en Galilea uit 
‘onbesnedenen’ bestond. 7) 8) 9) 
 De omstandigheden lijken gunstig te zijn geweest voor zulk een geforceerd 
onderscheid, vooral in Rome. Feitenlijk vertegenwoordigde na het jaar 62 de 
persoon van keizerin Poppea Sabina de Joodse invloed. Als Joodse bekeerlinge 
was zij de Joden goedgezind. In dat jaar trouwde Nero met haar. Adolf Harnack 
(en later J. Zeiller) concludeert dat Nero, om zich van de beschuldiging te ontdoen 
dat hij de brand zou hebben aangestoken [die grote delen van Rome verwoestte], 
hij ertoe besloot – daar door de Joden toe aangespoord – de schuld op de 
schouders van de Christenen te leggen. Het is een feit, waarop Pierre Batiffol 
attendeert (p. 20), dat alhoewel de Joodse woonwijk Trastevere niet door het vuur 
was aangetast,“de Joden geen moment van brandstichting werden verdacht; de 
beschuldiging daarentegen viel wel op de Christenen: ze werden reeds toen in 
algemene zin en in hun persoonlijke hoedanigheid apart van de Joden gezien.” »» 

Het citaat van Batiffol is aan de volgende passage ontleend: 
«« Indien dan, als algemeen aanvaard, de Romeinse Jodengenoten zich uitermate 
stoorden aan de opmars van het Christendom, ‘impulsore’ Chresto, is het feit dat 
Claudius de orde herstelde door de Joden uit Rome weg te jagen – tezamen met 
Christenen zoals Aquila en Priscilla – reeds voldoende om aan te geven dat de 
Romeinse politie in die tijd nog geen onderscheid maakte tussen Christenen en 
Joden, of dat zij nog niet bereid was zich bezig te houden met die aspecten waarin 
zij van elkaar verschilden. Wat in Korintië plaatsvond, tezelfdertijd of iets later, is 
in dit perspectief van belang. Toen Sint Paulus door Sostenes, de overste van de 
synagoge, en de Joodse Zeloten (ijveraars) voor de proconsul Annaeus Novatus 

 
7)  Uit het Leven van Claudius 25:4. In het Leven van Nero 16:2 geeft Suetionius meer 
inzicht in de oorzaak waarom de volgelingen van ‘Chrestus’ als onruststokers werden 
gezien als hij vertelt over de campagne tegen de Romeinse Christenen die in het jaar 
64 op touw werd gezet. Hij beschrijft deze mensen als “een klasse mensen die zich had 
overgegeven aan een nieuw en boosaardig bijgeloof”. 
8)  “Primitive Catholicism” (Begintijd van het Katholicisme) van Mgr Pierre Batiffol – 
Longmans, Green & Co., London, New York # 1911 (p. 19), herdruk in 2010; herzien en 
vertaald naar de 5e Franse editie: “L’Église Naissante et le Catholicisme”. 
9)  “Schismatics, Sectarians, Dissidents, Deviants: The First One Hundred Years of 
Jewish-Christian Relations” (Schismatieken, sectariërs, dissidenten, afvalligen: De 
eerste honderd jaar Joods-Christelijke relaties) van Jack T. Sanders - SCM Press, 
Londen # 1993 (p. 61). 
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Gallio werd gesleept, de broer van Seneca, en ervan werd beschuldigd zich tegen 
de Wet te keren, sprak de proconsul (Hand. 18:12-17, cf. 23:29): “Joden, als er 
sprake was van een misdrijf of ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht 
uiteraard ontvankelijk hebben verklaard, maar aangezien het een geschil betreft 
over woorden en namen en over die wet van jullie, moet jullie zelf maar zien wat 
je doet; over die zaken wil ik geen recht spreken.” In Handelingen 24:5 dient de 
redenaar Tertullos een klacht in tegen de apostel Paulus bij Felix de landvoogd 
als zijnde een der kopstukken van “de sekte van de Nazoreeën”. Voor Tertullos 
(zeker in die tijd) was het Christendom slechts een Joodse sekte. »» 

 
Een interessant geval doet zich in de Talmoed voor in onder andere de Abodah Zarah 
16b-17a, wat Dan Jaffé uitgebreid op tafel legt.10) Hij onderwijst religieuze geschiedenis 
aan de Bar Ilan universiteit en het Ashkelon Academisch College in Israël en heeft dus 
kennis van zaken. De Talmoed passage uit de Abodah Zarah 16b-17a leest voluit: 

«« Toen Rabbi Eliëzer ben Hurcanus11) door de overheid gevangen werd gezet 
op beschuldiging van een min te zijn [apostaat], werd hij naar het tribunaal 
gebracht om te worden verhoord. De aanklager zei tegen hem: “Een wijze als u 
dient zich niet met zoiets onwaardigs bezig te houden.” Waarop hij antwoordde: 
“Ik stel mijn vertrouwen in Hem die mij oordeelt.” De aanklager dacht dat hij 
hem bedoelde, maar hij doelde op de hemelse rechter. En zei: “Omdat u mij 
vertrouwt, zweer ik bij Dimissus [zijn afgod] dat u van deze beschuldiging wordt 
vrijgesteld.” Toen Rabbi Eliëzer thuiskwam werd hij door zijn leerlingen omringd 
die hem wilden troosten, maar hij wilde niet worden getroost. Rabbi Akiba 
zei tegen hem: “Rabbi, sta mij toe een van de dingen te zeggen die u mij heeft 
geleerd.” Hij antwoordde: “Ga je gang.” Toen zei hij tegen hem: “Rabbi, 
misschien heeft u woorden van ‘minuth’ gehoord [religieuze dissidentie] die u 
bevielen, en werd u daarom verdacht en gevangen genomen.” Hij antwoordde: 
“Akiba, ik herinner het mij. Op zekere dag wandelde ik op de bovenmarkt van 
Sepphoris [ten noorden van Nazareth] toen ik een van de minim van Jeshua ha-
notsri [Jezus de Nazarener] tegenkwam,12) Jakob [de Rechtvaardige] geheten, die 
uit Kefar Sechanja kwam, en die zei tegen mij: “In onze Torah staat geschreven: 
Gij zult geen hoerenloon brengen… (Deut. 23:18) Wat vindt u? Mag met dit soort 
geld een retirade [openbaar toilet] voor de hogepriester worden gebouwd?” En ik 
zweeg. Waarop hij continueerde: “Zo werd door Jeshua ha-notsri onderwezen, 
die zei: Er staat geschreven: Zij heeft van hoerenloon vergaderd en het zal tot 
hoerenloon wederkeren. (Micha 1:7) Aldus mag het geld dat van een plaats van 
onreinheid komt, aan een plaats van onreinheid worden gespendeerd.” – en deze 
uitleg beviel mij. Dit is waarom ik wegens minuth [ketterij] ben gevangengezet. 
Ik heb overtreden wat in onze Wet staat: Houd u verre van een buitenstaander 
die een min is! Nader zelfs niet tot de deur van zijn woning. (Spr. 5:8) »» 

 
10)  “Le Talmud et les Origines juives du Christianisme – Jésus, Paul et les judéo-
chrétiens dans la littérature talmudique” (De Talmoed en de Joodse wortels van het 
Christendom) van Dan Jaffé – Les Éditions du Cerf # 2007 (pp. 40, 53-54, 61-70). 
De citaten zijn uit pp. 40 en 53-54; die tussen haakjes zijn ontleend aan pp. 61-70. 
11)  Eliëzer stond bekend als Eliëzer ha-Gadol (de Grote). Hij was leerling van rabbi 
Johanan ben Zakkai en een collega van Gamaliël II met wiens zuster hij trouwde. Met 
betrekking tot zijn groot halachitisch inzicht en onpartijdige rechtspraak, werd het 
gezegde van Deuteronomium 16:20: “Gij zult alleen gerechtigheid najagen” aldus 
verklaard: “Zoek een betrouwbaar gerechtshof op door naar rabbi Eliëzer te gaan in 
Lydda of Johanan ben Zakkai in Beror Hel”. (Sanh. 32b) 
12)  Zoals op zoveel plaatsen in de Talmoed gebruikt de Tosephta Chulin 2:24, waarin 
hetzelfde verhaal staat, in plaats van Jeshua ha-notsri de naam “Yeshu’a zoon van 
Pantéra”, naar aanleiding van de laster dat onze geliefde Heer en Heiland zou zijn 
voortgekomen uit een overspelige relatie met een Romeinse soldaat, Pantéra genaamd. 



 - 18 -  

Professor Martin Goodmann was van 2014 tot 2018 de directeur van het Oxford Centrum 
voor Hebreeuwse en Joodse studies. Hij gaat dieper in op de betekenis en oorsprong van 
het woord ‘min’: 13) 

«« Het feit dat de tannaïm [de schriftgeleerden van na 70 AD] een totaal nieuw 
woord kozen om de ‘afgescheidenen’ aan te duiden, vraagt om uitleg, want de 
Bijbel heeft veel Hebreeuwse woorden voor slechte Joden. (…) Nog opvallender 
is de constructie van de term minuth, of ketterij, want het gebruik van een abstract 
naamwoord om een religieuze stroming aan te geven was anders ongebruikelijk 
in de tannaïtische teksten. (…) Dat deze minim door de tannaïm tot de slechten 
werden gerekend, blijkt ruimschoots uit alle verwijzingen naar hen. (…) Toch 
dient erkend te worden dat de exacte betekenis van het woord min [het enkelvoud 
van minim] erg onzeker is. (…) De manier, die door de tannaïtische rabbi’s wordt 
voorgesteld om met minuth om te gaan, bestond uit het vermijden van contact. 
(…) Als het nu zo was dat deze vermijding een groot succes was, zou men ervan 
uit kunnen gaan dat ketterijen totaal geen invloed hadden op de tannaïm. Maar 
aansporingen om elk contact te vermijden zijn slechts nodig als daar gevaar toe 
bestaat. »» 

 
In zijn publicatie over de Joodse wortels van het Christendom bespreekt Dan Jaffé hoe 
de Judeo-Christenen – in de veel later geschreven Talmoed als de ‘minim’ aangeduid 
(afgescheidenen of apostaten) – tijdens de Tweede Tempel periode een respectabele 
plaats en identiteit hadden verworven binnen de socio-religieuze pluraliteit die toen nog 
het Jodendom eigen was. Hij schrijft:  

«« Deze identiteit komt naar voren als men bijvoorbeeld de geschiedenis bekijkt 
van de ontmoeting tussen rabbi Eliëzer ben Hurcanus [toen nog jong] en “Jakob 
de min”. [Deze Jakob de min zou volgens de Joodse historicus Jozef Gedaliah 
Klausner (1874-1958) dezelfde persoon zijn als Jakob de Rechtvaardige, de 
allereerste bisschop van Jeruzalem.] Deze nu werpt zich op een schriftuurlijke 
interpretatie van Deuteronomium 23:19, wat duidelijk aangeeft dat hij heel goed 
op de hoogte was van de door de wijze mannen gebruikte exegetische methoden. 
Bovendien geeft de uitdrukkelijke melding van Jezus als de inspiratiebron van zijn 
opvatting aan dat hij tot de Judeo-Christelijke kring behoorde. Men dient daarom 
te benadrukken dat hij, een Jood, ongetwijfeld thuis was in het exegetisch arsenaal 
dat in de wereld van de wijze mannen werd gehanteerd, en aldus kan hij met het 
grootste gemak een discussie voeren over de Torah [de Bijbelse wet] met de 
grootste schriftgeleerde uit zijn tijd: Rabbi Eliëzer ben Hurcanus. Deze laatste is 
trouwens onder de indruk van Jakobs uiteenzetting en die vindt dan ook letterlijk 
genade in zijn ogen. Dit verhaal is belangrijk, want het toont in feite aan dat de 
Judeo-Christenen een alternatieve benaderingswijze konden geven, die eventueel 
op gelijke voet stond met die der wijze mannen. 
 (…) Tijdens deze ontmoeting luistert rabbi Eliëzer naar Jakob, niet als naar 
een ‘min’ (afvallige) die van het rechte pad zou zijn afgeweken, maar als naar 
een andere Jood die in staat is hem een punt van de ‘halacha’ [rechtsoordeel] 
te verduidelijken met een opvatting die van een meester komt die Jezus de Naza-
rener heet [Jeshua ha-notsri]. Dit fundamentele aspect toont aan dat gedurende 
een zekere periode, rond de jaren zestig, niets een Jood van een Judeo-Christen 
onderscheidde [in de pluriforme maatschappij van toen, waar de nog niet 
vernietigde Tempel het focale punt was]. [Echter, na het verlies van de Tempel 
moest de pluriformiteit plaats maken voor een veel grotere eenheid van denken 
zoals die tenslotte gestalte kreeg in de Talmoed. In de Talmoed zullen we daarom 

 
13)  “Ancient Judaism and Early Christianity - Collected Essays” (Judaïsme en het 
vroege Christendom – verzamelde artikelen) van Martin Goodman - Brill, Leiden/ 
Boston # 2007 (pp. 166-68). 
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vergeefs zoeken naar een getrouwe weergave van de opkomst en neergang van de 
Judeo-Christenen met de fricties die dat teweegbracht.] Vooral gold – we spreken 
nu weer over de ontmoeting tussen Eliëzer en Jakob – dat het geoorloofd was een 
rabbi, zoals Jezus de Nazarener, te bestuderen en daar lering uit te trekken.14) Hier 
ontdekken wij dus de conditie van een vrije uitleg van de Torah, die voor ieder 
openligt, en vooral de aanvaarding van de ‘ander’ die een nieuwe richting mag 
aangeven voor inzicht in een of ander geopenbaarde tekst. 
 Veel later, als de omstandigheden zijn gewijzigd en daarmee ook de mening 
van de wijze mannen over de Judeo-Christenen, betreurt rabbi Eliëzer zijn 
ontmoeting van enkele decennia eerder met Jakob de ‘min’ [na door de Romeinen 
een verhoor te hebben ondergaan ergens aan het eind van de eerste of begin 
tweede eeuw op grond van ‘minuth’, dat volgens de talmoedische terminologie 
wil zeggen: ‘religieuze dissidentie’]. De ‘overgang’ openbaart zich op 
dramatische wijze: de Romeinen vervolgen de Christenen en rabbi Eliëzer wordt 
verdacht één van hen te zijn. Zijn oude leerling rabbi Akiba brengt hem die 
noodlottige ontmoeting in herinnering en spoort hem aan die te betreuren. »»  

 

 
Een schema ontleend aan het intenet (waar 70 CE/AD staat, dient volgens mijn schema 59 CE te staat). 

 
De oude literatuur getuigt van het feit dat de Judeo-Christenen in een aflopende situatie 
verkeerden vanaf het uitbreken van de eerste Joodse oorlog (66-70 AD). Door hun 
afzijdige situatie ten aanzien van de aanwassende groep Christenen uit de ‘goj’ (heide-
nen) werden de Judeo-Christenen na die oorlog door de goj steeds meer als ketters 
beschouwd. De reden waarom is niet goed bekend. Omdat zij niet aan de Joodse oorlog 
hadden meegedaan koesterden de Joden sindsdien weinig symphatie tegenover Christe-

 
14)  In zijn commentaar op het Evangelie van Mattheüs zegt Origenis dat “Het eerste 
[Evangelie], geconcipieerd in de Hebreeuwse taal, door Mattheüs werd geschreven (…) 
ten behoeve van hen die vanuit het Jodendom tot geloof waren gekomen.” Als zodanig, 
indien waar, moet het tot het corpus van de Joodse literatuur hebben behoord. In 
de eerste decennia na Jezus’ Kruisdood moet dat het sentiment hebben versterkt 
dat de Judeo-Christenen een acceptabele stroming vormden binnen het Jodendom. 
Later, nadat de Judeo-Christenen rond het jaar 66 naar Pella waren uitgeweken bij het 
uitbreken van de ‘ha-Mered Ha-Gadol’ of Grote Opstand (66-70 AD) werd dat anders, 
want dat werd als landverraad beschouwd. In die oorlog werd de Tempel verwoest. 
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nen in het algemeen. Daarom mogen we veronderstellen dat degenen die toen in het 
Joodse lichaam bleven een ander soort Christendom praktiseerden, in feite ophielden 
Christen te zijn. Het lijkt logisch dat alleen zij binnen het Joodse lichaam werden geto-
lereerd die geloofden dat Jezus ‘een’ messias was volgens het Talmoedische Ben-Jozef 
of lijdende-dienstknecht-type en dat zij zich niet bezighielden met zaken zoals het Heilig 
Misoffer. Ik las ergens zonder bronvermelding dat deze aparte groep standhield tot aan 
de tiende eeuw. 
 
Het is opvallend dat twee messiassen in de Joodse traditie worden genoemd in de volg-
orde waarmee wij vertrouwd zijn: de lijdende en de glorieuze. De komst van die mes-
siassen wordt in de Talmoed tractaten Sukka 51B, 52A and 53A besproken. De eerste, 
Messias Ben-Jozef (ben = zoon van), zou de lijdende dienstknecht zijn. Hij wordt zelfs 
vergeleken met “degeen die zij doorstoken hebben” (Zach. 12:10) Grote rouw is van 
node, zegt de Talmoed, vanwege het doden van hem. De tweede, Messias Ben-David, 
zou als een zegevierende autoriteit komen en als de redder van zijn volk. De tweede zou 
niet dezelfde persoon zijn als de eerste. Het wordt benadrukt (in teksten na de tweede 
eeuw) dat de lijdende dienstknecht een ander is dan de Christelijke, want de Joodse Ben-
Jozef zou uit een andere stam komen (Efraïm). Wel, ieder argument is een argument, 
maar niet per se valide. 
 

7 – Het doek gevallen, maar niet voorgoed 
De veertig-jaren-termijn, reeds vermeld in verband met de missie van Johan de Doper 
die in het jaar 19 begon, vinden we terug bij de aanvang van de eerste Joodse oorlog die 
in 66 begon, precies veertig jaar na de kruisiging.15) In 70 AD werd de Tempel verwoest 
en de dagelijkse offerande gestaakt: het doek was gevallen. 
 
Maar er is een voortzetting! Te situeren in 1840, jaar dat samenvalt met het Joodse jaar 
5600. Rabbi Judah Hai Alkalai zag het als zijn opdracht luid en duidelijk te verkondigen 
– aan wie wel, en vooral aan wie niet wilde luisteren – dat dit bijzondere jaar het begin 
inluidde van de messiaanse eeuw. We zouden het de ingangzetting van de ontsluiting 
kunnen noemen met daaropvolgend de geboorteweeën. Alkalai’s profetie betekent dat 
Jesaja 29:18 in dat jaar tot vervulling was gekomen: “Op die dag zullen de doven de 
woorden van het Boek horen; en de ogen van de blinden zullen vanuit de donkerheid en 
duisternis zien”, wat de profetie van vers 10 opheft, door Paulus in zijn brief aan de 
Romeinen aangehaald (11:8): “God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven; ogen 
om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag.” 

Hoe wonderbaar zijn Gods wegen, want in de zomer van 1840 werd onder de inspi-
rerende leiding van parlementslid Lord Ashly een publieke discussie gestart “om het 
Joodse volk in het land van hun vaders te planten, wat [zoals werd aangekondigd] een 
serieuze politieke overweging was.” Ashly werd door een religieuze ijver van het 
zuiverste soort bezield; om precies te zijn de vurige ijver van een Anglicaans Christen 
die de Bijbelse waarheden als eeuwige waarden zag. Hij meende dat de tijd rijp was voor 
de ‘restauratie’ van Gods oude volk, zoals hij ze placht te noemen. Opvallend genoeg 
betekende de ‘restauratie’ vanuit zijn standpunt en tal van invloedrijke mensen, een mas-
sabekering van de Joden tot het Christelijk geloof, hetwelk door missionaire arbeid zou 
moeten worden bereikt. Maar ook hier is sprake van een evolutie, die nog steeds gaande 
is, zodat we niet verbaasd hoeven zijn dat deze missionaire arbeid destijds zo weinig 
vruchten droeg. Maar het begin was er, en het eind is in zicht. 

 
15)  Zie “Proofs of the Life and Death of Jesus”, een boek van ondergetekende, waarin 
wordt aangetoond dat Jezus tijdens de volkstelling in 8 BC is geboren dus in 26 AD werd 
gekruisigd, en ook dat de missie van Johannes de Doper in 19 AD een aanvang nam. 
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Terwijl christenzionistische initiatieven tot aan het eind van de negentiende eeuw onver-
anderlijk streefden naar de bekering van het Joodse volk tot het Christelijke geloof, heb-
ben de evangelischen leren inzien dat de weg tot het hart van de Jood een onvoor-
waardelijke vriendschapsbetuiging is. Ze nemen nu meestal een voorzichtig uitgangs-
punt in, misschien zelfs té voorzichtig. Ajith Fernando benadrukt in zijn afsluitende 
opmerkingen over het Boek Handelingen16) dat we nooit Paulus’ grote gedrevenheid 
voor evangelisatie uit het oog mogen verliezen waarbij de Redding “eerst voor de Jood 
was en daarna voor de heiden”. (Rom. 1:16) En gaat hij verder:  

«« Evenwel, als oprichter van “Joden voor Jezus” zei Moishe Rosen tijdens 
het Lausanne II Congres in Manilla in 1989 dat het Joodse volk onder de meest 
Evangelie vijandige volken in de wereld behoort. Het rapport van dat congres 
geeft hier redenen voor aan: “Volksherinneringen aan de verschrikkingen van 
de Middeleeuwen doven moeilijk uit: voor veel Joden roept de naam Christus 
uitsluitend de herinnering op van staatsvervolging; het Kruis uitsluitend het 
beeld van het zwaard, en alleen al het woord ‘missie’ uitsluitend de ervaring 
van gedwongen bekering.” Anders dan in Paulus’ dagen dient de Christelijke 
evangelist naar de Joden te gaan in een houding van berouw voor wat de 
Christenen hen in het verleden hebben aangedaan. »» 

 
Twintig jaar na die conferentie in 1989 blijkt de wind te zijn gedraaid. Het is de vaste 
overtuiging van “Joden voor Jezus”, zoals geformuleerd in hun nieuwsbrief uit mei 2009, 
dat het Joodse volk in Israël nu meer open staat voor de evangelische boodschap dan 
enig andere gemeenschap in de actuele wereld! Veel is sinds het Manilla Congres 
veranderd. Zoals hun directeur David Brickner aangaf: 

«« De reacties die we hebben gekregen op ons “Aanschouw uw God Israël” 
campagnes, hebben bewezen dat de tijd rijp is voor een massale inspanning om 
de Redder in het land van Israël bekend te maken. (…) Nu meer dan ooit is de tijd 
gekomen voor echte Christenzionisten om zich voor de fenomenale gelegenheid 
in te zetten die aansluit bij de oorspronkelijke visie om [de Joden] voor Jezus te 
winnen, opdat zij met God weer in het reine kunnen komen. »» 

 

8 – Het Oude Verbond is ‘nooit’ Vervangen 
Jezus is God. Dat geloven wij. Maar omdat de moordenaars dat niet wisten, niet kónden 
weten, kunnen zij en hun nageslacht daar niet op worden aangesproken. Ja, zelfs de be-
schuldiging dat de Joden medeplichtig waren aan het doden van ‘een profeet’ mag niet 
meer gebezigd worden, daar we volgens Jeremia 31:29 thans de tijd beleven dat “men 
niet meer zal zeggen: De vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der 
kinderen zijn slee geworden.” Na Jeremia 31:29 volgt dat een nieuw verbond zal worden 
gesloten, niet zoals het verbond dat de Israëlieten verbroken hadden toen zij rond het 
gouden kalf dansten, verbond dat werd hernieuwd op de daaropvolgende Yom Kippur 
(de rite van Azazel). Er zal een hernieuwing van het verbond zijn, zo staat in vers 33, als 
bij een wet die in ieders binnenste is gelegd. Maar dat is momenteel niet kenbaar, zelfs 
niet onder Christenen! Niemand zal in de nog komende tijd, zo gaat het vers, de ander 
hoeven voor te houden: “Leer uw God kennen.” De conclusie is dat de voorwaarden van 
het hernieuwde verbond reeds zijn vervuld met Jezus’ alomvattend kruisoffer, maar dat 
het nog wacht op zijn volledige uitwerking. 
 
Het kan niet genoeg worden gezegd: “Het Oude Verbond is nooit verbroken maar 
hernieuwd, is verder uitgebreid.” Als er dan geen verbreking is, hoe moet dan de con-
troverse tussen Jeremia 31:32 en Hebreeën 8:13 worden opgelost waarin het eerste 

 
16)  “The NIV Application Commentary – ACTS” van Ajith Fernando – Zondervan 
Publishing House, Michigan #1998 (p. 628). 
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verbond verouderd wordt verklaard? De oplossing kan worden gezocht in de bijzondere 
constructie van het Sinaïtisch verbond. De Sinaïtische code valt in vier delen uiteen: de 
inzettingen, de rechtsoordelen, de verordeningen en het geestelijk leiderschap. De 
inzettingen zijn de wetten betreffende elke fase van menselijke werkzaamheid op gods-
dienstig, zedelijk, sociaal, economisch en politiek terrein. De rechtsoordelen zijn de 
inzettingen in bijzondere gevallen, de precendenten. En dan zijn er de verorderingen: die 
gaan over de liturgische aspecten, de bouw en inrichting van het tabernakel, de gewaden 
en functies van de priesterklasse, de feesten, de vasten en de verschillende offerdiensten.  
 
Men kan moeilijk volhouden dat de Christelijke bedeling de inzettingen en rechtsoor-
delen heeft vervangen, zij het dat ze voor de gojim (de niet-Joden) minder stringent zijn. 
De verorderingen zijn een andere zaak. Die hebben in Christus’ kruisoffer hun uiteinde-
lijke bestemming gevonden. Toch moeten we voor ogen houden dat in dit hele concept 
het oude Sinaïtische verbond zijn betekenis houdt inclusief de liturgische kalender en 
zijn gebruiken. Als iemand een belangrijke promotie krijgt, in dit geval Israël, kan het 
gebeuren dat zijn arbeidscontract wordt herzien en een heel nieuw pakket wordt onder-
tekend terwijl de meeste voorwaarden van het vroegere contract behouden blijven. 
 

De ontmoetingsplaatsen van de eerste Christenen waren synagogen 
In de Evangeliën en epistels wijst ‘ekklesia’ eerder op een samenkomst van men-
sen, terwijl ‘synagogay’ de sabbats-vergaderruimte aangeeft. Wij weten bijvoor-
beeld dat de gelovigen zichzelf aanduidden als de ekklesia. Toch bespreekt de 
apostel Paulus alle synagogen van het Jodendom in 1 Korintiërs 11:16 met het-
zelfde woord – wat zowel de gelovigen in Christus omvat alsook de typische Joden. 
De eerste ontmoetingsplaatsen van de gelovigen waren synagogen; in Jakob 2:2 
staat geschreven: “Veronderstel dat iemand in uw vergadering (sunagogay) 
binnenstapt…” De Nederlandse vertalers van de vroege en late bijbeluitgaven, 
Protestants en Katholiek, hebben hier altijd voor een term gekozen zoals verga-
dering, samenkomst of bijeenkomst, in plaats van ‘synagoge’. Het lijkt erop dat zij 
niet wilden aangeven dat gelovigen elkaar in synagogen ontmoetten. Maar dat is 
nu eenmaal een feit en het staat vast dat de eerste gelovigen hun ontmoetings-
plaatsen ‘synagogen’ noemden. 

Uit: “The Weekly eDrash”, 3/11/2012, door vine of david.org | torahclub.org 

 
De vergelijking van het Sinaïtisch verbond met een arbeidscontract dient niet theolo-
gisch te worden doorgetrokken, want het verbond dat God met Israël sluit is eenzijdig, 
zoals ook bij Noach, David en de stam Levi. Het is een eenzijdige belofte, alhoewel ook 
verplichtingen worden gestipuleerd. Het verbond met Abraham, de grootvader van 
Israël, was zelfs onvoorwaardelijk en wordt daarom wel het Koepelverbond genoemd, 
waardoor de verplichtingen van de latere verbonden bij de niet nakoming daarvan nooit 
totaal ontbindend kunnen zijn. Een betere vertaling voor het Hebreeuwse ‘brith’ is 
belofte, eed of testament, in plaats van verbond. Er mag ook van een huwelijkspact 
worden gesproken, waarbij het element van wederzijdse trouw en Gods zorgzaamheid 
vooropstaan. Ons woord verbond is tot ons gekomen via de Septuagint (oude Griekse 
vertaling), waar ‘foedus’ voorkomt, en via de Vulgaat (een latere Latijnse vertaling), 
waar ‘pactum’ staat. En zo zijn we gaan denken dat de verbonden tussen God en Israël 
gewone contractsluitingen zijn tussen twee partijen. In de lofzang van Zacharias staat: 
“…om Zijn heilig verbond te gedenken, de eed die Hij zwoer aan Abraham.” (Luc. 1:72-
73) Hier is het gebruikte woord eed synoniem voor verbond (brith. 
 
Tenslotte is er het vierde deel van het Sinaïtisch verbond. Dat betreft het geestelijk 
leiderschap dat conform Leviticus 10:10 onderscheid moet maken tussen het heilige en 
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het onheilige, het onreine en reine, wat nog ten volle telt voor het orthodoxe Jodendom. 
Het niet-Joodse Christendom heeft zich reeds in den beginne van de desbetreffende 
regels gedistantieerd en wel rondom het discussiepunt ‘wel of geen besnijdenis’. 
 

9 – De SYNAGOGE, een Voortzetting van de Kerk 
Ter afsluiting mogen we stellen dat het oude Sinaïtisch verbond nooit herroepen is. Het 
staat wel dicht tegen zijn veroudering aan in afwachting van de apotheose in het komend 
Vrederijk, als dan de wetten in ieders hart zijn geschreven en niemand een ander hoeft 
voor te houden: leer God kennen! (Hebr. 8:10-11, Jer. 31:33-34) Het is mijn vaste 
overtuiging dat Gods plan met de wereld in de verbonden met Israël ligt opgesloten, niet 
alleen het Abrahamitische maar, zoals nu blijkt, ook het Sinaïtische. Het hedendaags 
Jodendom is geen reliek uit duister tijd dat in theologisch opzicht heeft afgedaan. Zij 
zullen het leidersvolk zijn onder de heilsbestemming waar de wereld op afstormt, naar 
het woord: (Jes. 49:6, 46:13, 49:23)  

«« Het is te gering dat u mijn dienstknecht zou zijn, om op te richten de stammen 
van Jakob en Israëls overlevenden terug te brengen: Ik stel u aan om een licht 
voor de naties te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde. (…) Ik 
breng in Zion redding en geef aan Israël mijn heerlijkheid. (…) Koningen zullen 
voor u op hun aangezicht vallen en het stof van uw voeten likken. »»  

Kijk eens hoe Israël zich misdraagt, zullen sommigen zeggen; het is een gotspe deze 
teksten aan te halen. Waarop ik zeg: “Luister naar dit woord” : 

«« Ik weet dat Israël door en door trouweloos is. U wordt rebels genoemd van de 
moederschoot af. Zie Ik heb u gelouterd en beproefd in de smeltoven van ellende. 
Omwille van Mijzelf handel Ik nu, want mijn glorie, hoezeer ook geschonden, 
deel Ik met geen ander. »» (Jes. 48:8-11) 

Hier mag niet de conclusie aan worden verbonden dat de Christelijke Kerk zal hebben 
afgedaan waarvoor het Jodendom dan in de plaats komt in een omgekeerde repetitie van 
toen het Joodse volk had afgedaan ten gunste van de geroepenen uit de heidenen. Dat 
zal niet gebeuren. Niet voor niets heeft Christus na zijn plechtige zelfopenbaring voor-
zegd dat “de poorten der Hel de Kerk niet zullen overmeesteren”. (Mt. 16:15-18) Deze 
profetie kan niet los worden gezien van het gegeven dat de Kerk en Christus één zijn. 
Dat is wat die zelfopenbaring inhoudt. Het instituut, het zichtbare lichaam, is derhalve 
secundair, hoe belangrijk dit ook door de geschiedenis heen is geweest. In plaats van 
vervanging zal er een nieuwe relatie ontstaan met het Jodendom, waarbij in de vervulling 
van de oudtestamentische beloften de Joden in het organiek verband primus inter pares 
zijn. Hoe dat precies vorm zal krijgen staat mij niet helder voor ogen. Dat hoeft ook niet. 
Alles op zijn tijd. 

 

g 
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.APPENDIX 1. 
 

ROOMS-KATHOLIEKE OPVATTINGEN 
OVER DE POSITIE VAN DE KERK 

 
 
Dit artikel werd geïnspireerd door het artikel van Dr. Gregg R. Allison “Roman Catholic 
Theology and Practice”, dat in december 2014 verscheen en aan zijn boek was ontleend: 
“Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (beoordeling)”, dat in 
datzelfde jaar op de markt kwam. Hij trachtte vanuit een evangelisch standpunt aan te tonen 
dat de Rooms-Katholieke theologie op het verkeerde spoor zit. Echter, zijn ‘bewijs’ bleek 
juist in het tegendeel te verkeren. (De veelvuldige citaten zijn niet aangegeven.) 
 
 

Er staan twee hoofdthema’s op het speelveld: de natuur-genade verwevenheid en het 
onderlinge Christus-Kerk verband. 

• De eerste vertrekt vanuit de gedachte dat de natuur en de genade door God zijn 
ontworpen om in onderlinge samenwerking met elkaar te functioneren. Inderdaad moet 
de natuur een genadekanaal zijn en de genade moet onze gevallen menselijke natuur 
opheffen dat eenmaal verzoend en verlost een voortdurend verzoening verlangt zolang 
het zijn ultieme perfectionering nog niet heeft bereikt en aan de zonde schatplichtig blijft. 
Het zal pas in het hiernamaals zijn dat dat die schatplichtigheid wordt afgeschud. 
 Neem bijvoorbeeld water (in het domein der natuur). Water is in staat om genade 
te ontvangen en een voertuig van genade te worden dat voor het sacrament van de doop 
kan worden gebruikt (elk water is bruikbaar; het hoeft niet te worden geconsacreerd). 
Zodoende deelt het aan de ontvanger een zekere natuur mee (die van Christus – Kol. 
2:12), die dan ontvankelijker voor de genade wordt en minder vatbaar is voor de ver-
vloekingen van ‘den boze’. Hetzelfde geldt voor het sacrament van de heilig olisel of het 
chrisma (in het domein der natuur), dat door de genade een bijzondere natuur overdraagt 
aan degeen die wordt gezalfd – en wel zo dat zijn nieuwe natuur hem tot een persoon 
maakt voor de ontvangst en de toekenning van bepaalde soorten genade. 
 Op deze wijze zijn brood en wijn (in het domein der natuur) in staat om te worden 
getransubstantieerd: dat wil zeggen dat ze door Christus’ belichaming worden gereïn-
carneerd om de gelovigen dankzij zijn genade te voeden indien ze deze belichaming van 
Jezus Christus (lichaam en bloed) tot zich nemen en ook ernaar verlangen zo te worden 
gevoed (een geloofsdaad is nodig om de gunstige effecten te ervaren). Dit klinkt vreemd, 
maar we moeten wel beseffen dat het totale universum een reïncarnatie van Christus is 
(Kol. 1:15-17), net als het lichaam van Christus tijdens de ontvangenis in de Maagd 
Maria. Op vergelijkbare wijze is het geconsacreerde brood van de Heilige Hostie een 
reïncarnatie: het gelimiteerde kan het oneindige bevatten net als er tussen elke twee 
willekeurige getallen altijd een oneindig aantal getallen bestaan. 
 De natuur-genade verwevenheid maakt begrijpelijk waarom de sacramenten van de 
Heilige Katholieke Kerk het meest effectieve middel voor onze redding zijn. Genade 
wordt altijd dankzij de concrete middelen van de natuur aan het ‘vlees’ meegedeeld. Dit 
geldt zelfs voor die begunstigden die zich buiten het Rooms-Katholieke instituut 
bevinden. Aan de andere kant van het spectrum ligt de verwerpelijke supervergeeste-
lijking dat door de beoefening van New Age praktijken op de loer ligt. 
 
• Het tweede thema behelst het onderlinge Christus-Kerk verband. De genade ont-
moet de natuur en het is door de natuur dat het kerkelijk instituut kerk op aarde – die 
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door haar paus, bisschoppen en andere priesters wordt vertegenwoordigd (zij voeden de 
kudde en bemiddelen bij God) – op een bijzondere manier de levenbrengende genade 
laat doorvloeien (er is ook een algemene manier, want Gods genade is als het water dat 
elke kier opzoekt). Deze werking is niet anders dan een verlenging of uitwaaiering van 
Jezus’ vleeswording, alhoewel de Kerk altijd een onvolmaakte replica van Jezus is 
gebleven, alleen al omdat priesters ook mens zijn, uitgezonderd om het feit dat een echte 
paus altijd vrij van dwaling is geweest in termen van moraal en leer indien officieel 
verkondigd. Niettemin, ondanks dat de uiterlijke kerkverschijning door menselijke 
zwakheid onvolmaakt is, is de geestelijke kern altijd volmaakt gebleven, wat vergelijk-
baar is met de uiterlijke verschijning van Christus tijdens zijn kruislijden terwijl zijn 
goddelijke kern onaangetast bleef. Het is Christus die zich in zijn oneindigheid klein 
maakt om in elkeen en ieder van de gelovigen binnen te dringen, die gezamenlijk de 
Kerk, die Christus is, als een natuurlijke en geestelijke werkelijkheid, waarmee de weg 
is opengelegd om in Gods oneindige grootheid binnen te dringen. 
 Er is natuurlijk ook de kerk van de gemeenschap der heiligen, dat de heiligen in 
deze aardse verblijfplaats omvat alsook de overleden zielen in de gelukzalige perfectie, 
maar tevens hen die in het Vagevuur lijden. We moeten de heiligen op aarde niet ver-
geten die zich binnen de Protestantse denominaties bevinden, maar gescheiden zijn van 
de Katholieke Kerk; in plaats van dat ze door de Heilige Hostie worden gevoed, worden 
ze door Gods Woord gevoed. Al deze categorieën vertegenwoordigen de ene Kerk; in 
het Vrederijk zullen ze zijn samengesmolten in de ene zegevierende Kerk. 
 Tweeduizend jaar geleden deelde de vleesgeworden Godmens Jezus Christus ge-
nade aan de natuur mee, zijn volmaakte natuur, ter redding van zondige mensen. Als een 
voortzetting van Christus’ vleeswording deelt de Kerk genade aan de natuur mee, die 
van ons. Het is zo dat idealiter de Kerk als een andere Christus-persoon handelt, die 
tussen de wereld instaat (in het domein der natuur) én God (in het domein der genade). 
 Het sleutelbegrip van het Christus-Kerk verband helpt verstaan waarom de Katho-
lieke Kerk een door God gewild instituut is dat als ‘een’ factor tot stand kwam voor de 
uitdeling van genaden en waarom zij als bemiddelende partner moet optreden. Beide zijn 
bedoeld als redding en ter verbetering van ieder individu maar ook als redding van ge-
meenschappen en hun politieke sytemen, totdat tenslotte de hele wereld volgens de 
millenniumbelofte gered zal zijn. Dit verklaart waarom de Roomse Kerk het uitgelezen 
middel is om de gelovigen op het pad naar vervolmaking en finale redding te brengen.  
 
 
 
 
* Chrisma (Grieks voor zalving): 
Het chrisma wordt gemaakt van olijfolie vermengd met parfum. Het wordt ieder jaar 
door de bisschop tijdens de chrisma-mis gewijd, meestal op Witte Donderdag, de dag 
van het Laatste Avondmaal toen Christus heeft uitgelegd hoe het chrisma moet worden 
bereid. Het chrisma wordt bij de zalving na de doop toegepast, bij het vormsel, de 
priesterwijdingen en toewijdingen. Het versterkende effect en de geur van de olie weer-
spiegelen de aanwezigheid van de Heilige Geest. 
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• Voorbeelden van de praktijk van de natuur-genade verwevenheid en 
het Christus-Kerk verband 
 

De leer over de uitredding en vervolmaking 
De Katholieke theologie ziet het proces waarmee God de gevallen mens redt als een 
synergistisch gebeuren. Dat wil zeggen dat het een coöperatieve onderneming is tussen 
de goddelijke genade en de menselijke inspanning (in het domein der natuur) opdat 
iemand voor de wereld een zegen mag zijn en zo ook de beste condities krijgt voor het 
eeuwig leven. Het beschouwt de werking van het heil als een infusie van de goddelijke 
genade waarmee iemands natuur progressief verbetert naar het ideaal toe, dat in deze 
bedeling nooit zal worden bereikt. Dit past precies bij de Katholieke opvatting die het 
doel van de uitredding in termen ziet van een vergoddelijking; dat is het proces waarmee 
de menselijke natuur dankzij de genade steeds meer op Christus gaat lijken. Als dit 
onderbroken wordt omdat iemand in dagelijkse of zelfs doodzonde vervalt kan het door 
het sacrament van de biecht hernieuwd worden, waardoor de staat van genade terugkomt 
en Gods genade in toenemende mate kan worden meegedeeld ter vervolmaking van de 
menselijke natuur. Indien dit proces te oppervlakkig blijft omdat een mens zich niet ern-
stig heeft toegelegd – dat is, indien de genade weerhouden wordt om zijn menselijke 
natuur tot een ware gemeenschap met God te verheffen – kan een verblijf in het 
Vagevuur deze vervolmaking voltooien. Zelfs nadat de overledene is schoongewassen 
en niet door het Vagevuur hoeft te gaan is er een verheffing tot hogere graden van vol-
maaktheid, maar zonder pijn. In feite kan die verheffing tot steeds hogere volmaaktheid 
tot in het oneindige doorgaan, maar die kwestie is nu niet van belang. 
 

Het Katholieke priesterschap 
Genade wordt concreet aan de natuur meegedeeld. De meest tastbare uitdrukking van de 
genade na de Heer zelf is de gemeenschap van priesters binnen de Katholieke en Oosters 
Orthodoxe Kerken. Dit aspect komt vooral naar voren in de vergeving van zonden (Joh. 
20:23) en het Heilig Misoffer. Het is inderdaad zo dat dankzij de sacramentele inwijding 
tot het priesterschap mensen (in het domein der natuur) in staat zijn om de sacramenten 
toe te dienen (in het domein der genade). Door de gemeenschap van priesters in de Ker-
k(en) is het Christus zelf die door de Kerk(en) transsubstantieert, onderwijst, inzegent, 
demonische machten afweert (heel belangrijk), enzovoorts, alhoewel gezegd moet 
worden dat Gods genade uitgaat naar alle mensen op aarde, maar niet even krachtig en 
alomvattend als binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In zijn specifieke vorm is die Kerk 
een verlengstuk van de vleeswording en aldus handelt een priester in Persona Christi, 
het hoofd, als hij zich als een lid van dat lichaam inzet. 
 

De leer van de Allerheiligste Maagd Maria 
De Allerheiligste Maagd Maria en de leerstukken die op haar betrekking hebben illustre-
ren de natuur-genade verwevenheid. Maria bevindt zich als een volledig mens in het rijk 
der natuur. Maar dankzij haar onbevlekte ontvangenis is haar menselijke natuur niet ge-
vallen en door haar medewerking met de genade bleef het tijdens haar leven ongerept. 
Derhalve vond de genade in Maria’s natuur een volledig openstaan en een compleet 
potentieel voor samenwerking waardoor de vleeswording van Gods Zoon werd 
gefaciliteerd en haar medelijden aan de voet van het Kruis verdienstelijk was. En omdat 
zij geen enkele keer heeft gezondigd (getuige haar altijddurende maagdelijkheid) werd 
zij aan het eind van haar dagen met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. Daarenboven 
erkent de Kerk haar bijzondere bemiddelende rol in de uitdeling van de genaden, reden 
waarom Maria de titel van Mediatrix ontving via haar Zoon de Bemiddelaar. 
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• De Rol van de Traditionele Kerk 
 

De Ene ware Kerk 
Omdat de Katholieke Kerk door middel van haar priesters en gelovigen een verlenging 
vertegenwoordigt van Jezus’ vleeswording ziet zij zichzelf als de Ene ware Kerk, wat 
betekent dat de Protestantse en Orthodoxe denominaties slechts als bijeenkomsten wor-
den gezien, niet als werkelijke kerken. Voor het Katholieke systeem wordt de universele 
kerk gelijkgesteld aan de zichtbare Roomse Kerk. Maar dit begrip ziet over het hoofd 
dat de enig echte Kerk Christus zelf is en dat schapen buiten de Katholieke kudde in wie 
Christus leeft en die in Hem leven ook tot de Kerk behoren. Blijft staan dat het instituut 
op aarde, gekend als de Rooms-Katholieke Kerk, tegelijk een moeder en lerares is. Als 
opperste bemiddelaarster van de genade in het domein der natuur, is het instituut geroe-
pen om een buitengewoon nuttig hulpmiddel te zijn op onze weg om tot Christus’ 
gelijkenis te komen. Wat een ramp voor de wereld als zij haar taak niet naar behoren 
vervult! 

Nog een laatste opmerking. De Kerk is bedoeld voor de menigten voor wie teksten als 
Hebreeën 4:16 en 10:19 buiten bereik blijven: “Laten wij vrijmoedig naderen tot de 
troon van Gods genade (…) en door het bloed van Jezus toegang krijgen tot het Aller-
heiligste.” Natuurlijk, Romeinen 5:1 leert dat we door het geloof worden gerechtvaar-
digd, maar de vraag stelt zich of ons geloof voldoende gevestigd is, een vraag die de 
Heilige Theresia van Lisieux beantwoordde toen een medezuster haar iets vroeg over het 
Vagevuur. Zij antwoordde dat als men in Gods genade en verlossingswerk gelooft, het 
Vagevuur kan worden overgeslagen. Tenslotte komt het erop neer dat we krijgen wat we 
willen.  
 

 

Gesprekken van de Heilige Theresia over het Vagevuur 
Tot een van haar medezusters in het klooster, Maria Philomena, die van oordeel was dat 
het bijna onmogelijk is om rechtstreeks naar de Hemel te gaan en het Vagevuur over te 
slaan, antwoordde de Heilige Theresia van Lisieux, toen nog novice: “Jij hebt onvol-
doende vertrouwen. Jij hebt te veel vrees voor de goede God. Ik kan je verzekeren dat 
dit God verdriet. Je moet het Vagevuur niet vrezen wegens het lijden daar. Je zou 
eerder moeten zeggen, waarmee je God behaagt, dat je het niet verdient daarheen te 
gaan, Hij die met zoveel tegenzin deze straf oplegt. Zodra je probeert Hem in alles te 
behagen en een rotsvast vertrouwen in Hem hebt, reinigt Hij je op elk ogenblik in zijn 
Liefde en laat geen enkele zonde achter en zo kun je er zeker van zijn dat je niet naar 
het Vagevuur hoeft te gaan.” In een gesprek met een andere medezuster, Marie 
Febronia, die 67 jaar oud was en de onder-abdes, legde Theresia uit dat God voor haar 
eerder een vader dan rechter is: “Mijn zuster, als jij Gods gerechtigheid zoekt, zal je deze 
ook krijgen. De ziel krijgt precies wat ze van God verlangt.” Het jaar was nog niet 
voorbij toen Marie Febronia, samen met andere zusters, de griep kreeg waaraan zij 
overleed. Drie maanden later had de Heilige Theresia een droom die zij aan haar 
moederoverste vertelde: “Mijn moeder, Zuster Marie Febronia verscheen vorige nacht 
in een droom aan mij en vroeg om voor haar te bidden. Zij is in het vagevuur omdat zij 
te weinig vertrouwen had in de barmhartigheid van onze goede God. Door haar 
smekende houding en doordringende blik leek het alsof zij wilde zeggen: ‘Je had gelijk. 
Ik word nu aan Gods volle gerechtigheid overgeleverd, maar dat is mijn eigen fout. 
Indien ik naar jou had geluisterd zou ik nu niet hier zijn.’ ”  
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De bokken van de schapen scheiden 
Wat de verzoening betreft lijkt het dat God een tweesporenbeleid volgt, wat naar voren 
komt in Marcus 4:34: “Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal 
met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.” John Gills commentaar is als volgt: 
“De menigte aan kant gezet, ontvouwde en legde Hij al deze gelijkenissen aan zijn 
leerlingen uit waarmee Hij hen tot een grotere kennis van Hemzelf en de geheimnissen 
van het Koninkrijk de Hemelen leidde, waardoor ze voor het werk werden toegerust 
waartoe Hij ze geroepen had en voorbestemd.” Wat betekent dat? De Heer wist dat de 
menigte in zijn huidige conditie nooit één met Hem kon zijn, alhoewel Hij anders zal 
hebben gewenst. Hij wist dat in de praktijk Hij nooit in al die mensen zou kunnen komen 
wonen als in een ware Tempel van God. (2 Kor. 6:16)  
 
De religieuze dorheid in de Rooms Katholieke Kerk is net als in alle andere kerken 
beangstigend. De gelovigen volgen meestal een soort van prestatiegerichte godsdienst 
die zich met uiterlijkheden bezighoudt maar voorbijziet aan de essentiële conditie van 
het hart. Helaas zijn de farizeeërs van weleer nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat ras 
is niet uitgestorven maar nog volop in leven. Als met een dodelijk virus heeft het schier 
elke denominatie geïnfecteerd (inclusief de Rooms- Katholieke Kerk), alhoewel zij 
opgemerkt dat in de meeste Christelijke groeperingen heilige mensen voorkomen, maar 
dat is eerder uitzondering dan regel. In wezen gaat het om een ‘religieus systeem’ dat 
zich met uiterlijkheden bezighoudt en de harten links laat liggen, die toch een geweldige 
nood hebben aan het leven in Christus. De blijde boodschap van de vroege Kerk is ver-
teerd; de voedzame elementen zijn onttrokken en wat rest is feces, dat van geen nut meer 
is voor de instandhouding van Christus’ lichaam. De boodschap van Maria van de 
Goddelijke Barmhartigheid, haar door Jezus gegeven op 11 februari 2015, is duidelijk: 
“Indien jullie de grijze en verdonkerde zielen zouden kunnen waarnemen, van die lauwe 
harten, zou je gaan huilen. Helaas verkeert de meerderheid van de zielen in duisternis. 
Je zou van de schok sterven indien je de staat van de zielen van de mensheid zou kunnen 
waarnemen.” 

En opnieuw zegt Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in haar boodschap van Jezus 
van 12 oktober 2013: 

«« Hoe bitterlijk ween Ik om de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden 
en versteenden van hart. Ze zijn zo vol hoogmoed dat ze Mij nooit zullen zien, 
want ze kunnen dat niet. Iemand kan mij onmogelijk zien of met mijn Ware 
Woord worden vervuld indien die persoon door de zonde van hoogmoed is 
aangetast. Anderzijds zullen diegenen onder jullie die Mij kennen, maar die Mij 
op hun eigen voorwaarden accepteren – die zullen zich ook van Mij afkeren. 
Waarom zeg je Mij te kennen en ga je vervolgens mijn woorden verdraaien die 
aangeven over hoe je Mij volgen moet? Hoe kun je jezelf een Christen noemen en 
tegelijk een valse theologie en leugens aanhangen, die verdraaid zijn om je eigen 
levensstijl te volgen? Wie ben je als je Mij niet volgt en de volle Waarheid van 
mijn Leer afwijst? Je bent een verrader. Je verraadt Mij. En als je Mij eenmaal 
hebt verraden, zal je geneigd zijn dat telkens opnieuw te doen totdat je tenslotte 
in mijn ogen niet langer een Christen bent. »» 

 
Gods koninklijk priesterschap, waar 1 Petrus 2 over spreekt, waar de Heilige Geest de 
echte macht is, de echte leraar, de echte bevrijder, de echte uitdeler van de waarheid, 
enz., kan niet in de normale praktijk van de institutionele kerken worden gevonden. De 
werkelijke vereniging met God is slechts voor heel weinigen weggelegd, althans in de 
tegenwoordige wereld. De door de mens geïnspireerde godsdiensten blijven een grote 
hoeveelheid ‘witgekalkte graven’ produceren. Gods boodschap aan de kerken van Sardis 
en Laodicea, uit Openbaring 3, is tegen alle religieuze systemen gericht die vruchten 
voortbrengen die gekend zijn door uiterlijke devotie zonder de begeestering van het hart. 
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Er staat: “Ik ken jullie daden; jullie hebben de naam dat je leeft, maar jullie zijn dood.” 
Over de Laodiceaanse kerk leest het oordeel dat ze “ellendig, erbarmelijk, arm, blind en 
naakt” zijn. In beide gevallen worden de schaapsherders en hun schapen verzocht zich 
te bekeren en Gods reddingsplan en ‘zijn’ gerechtigheid te zoeken en niet die van ‘hun’. 
‘Religie’ onderwijst een theoretische Christus, maar niet die van de dagelijkse 
gemeenschap met Hem. De herders kennen de theorie van het geestvervulde leven, maar 
kunnen het in de meeste gevallen niet op zichzelf toepassen en het nog minder aan 
anderen leren. Jezus zei dat het blinde leidsmannen zijn: “Als de ene blinde de andere 
leidt, vallen ze beiden in de kuil.” (Mt. 15:14) 
 

 
Vrolijke onbezonnenheid, maar van binnen zijn ze zo dor als gras. 

 
Allain de la Motte schrijft in zijn artikel “Jesus versus Religion”, uit 2005: 

«« Laten we wel wezen, ‘godsdienst’ is een multi-miljarden-dollar-systeem 
geworden waar duizenden voltijdse krachten een goede boterham aan verdienen. 
Het is bijgevolg belangrijker om een gelukkige en tevreden financiële achterban  
te creëren dan de minder populaire eis te volgen om getrouw en ijverig de hele 
Waarheid van de Schrift te onderwijzen. Aldus wordt godsdienst netjes verpakt en 
aan de man gebracht, waarmee de schaapjes een kunstmatig gevoel van veiligheid 
en welbehagen krijgen. Op die manier zorgen de moderne farizeeërs dat de 
Boodschap van het Kruis een regelrechte aanfluiting wordt. 
 Keurige regels worden opgesteld en van generatie op generatie doorgegeven.  
De grenzen worden zorgvuldig vastgesteld om de ‘schapen’ binnen de omheining 
van godsdienst een kunstmatig gevoel van veiligheid te geven. Veelal dienen de 
programma’s om een positieve gedragswijziging te produceren terwijl aan het feit 
voorbij wordt gegaan dat “niets zo onbetrouwbaar is als het hart van de mens, 
onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?” (Jer. 17:9), een hart dat zeker niet in 
staat is (een grondige) positieve verandering teweeg te brengen op basis van 
eigen wil of een souvereine inspanning. Het gevolg hiervan is dat serieuze 
kerkgangers een totaal verkeerd beeld hebben over vergeving en de genade van 
een liefhebbende God en het Christelijk leven in het algemeen. Geleidelijk raken 
ze steeds meer verstrikt in wetticisme en [versleten] gewoontes, en worden 
daarmee buitengesloten van het ondervinden van de wonderlijke kalmerende 
aanwezigheid van de inwonende Heilige Geest en de vredevolle vreugde die 
ontstaat vanuit de eenwording met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. 
 Alhoewel heel wat kerkgenootschappen prat gaan op een grote aanhang en  
mooie programma’s die door geestelijke leiders worden georganiseerd in het 
bezit van prachtige theologiediploma’s, zijn ze dood omdat de Heilige Geest niet 
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de Hem verschuldigde plaats in hun harten krijgt noch in hun samenkomsten. 
Dientengevolge zijn Gods veroordelende woorden vanuit de mond van de profeet 
Jesaja evengoed van toepassing op hen: “Dit volk nadert Mij met de mond en 
eert Mij wel met de lippen, maar hun hart is verre van Mij; de Mij toekomende 
eredienst bestaat slechts uit regels die louter mensenwerk zijn.” (Jes. 29:13) »»  

 
Betekent dit dat iedereen die een godsdienst van uiterlijkheden praktiseert verloren is? 
Natuurlijk niet. Toch zal hun gebrek aan inzicht en schamele opvatting over de economie 
der genade, ertoe leiden dat hun beslissing om bij Jezus te horen vaak tot aan de drempel 
van leven en dood wordt uitgesteld. Pas dan, alleen dan, zal de ziel besluiten bij wie zij 
het meeste hoort, hoe de weegschaal zal overhellen, ten gunste van God of van Satan. 
Een uiterst gevaarlijk spel, want de Hel is overbevolkt, niet de Hemel en het Vagevuur. 
(MDM 20 okt. 2012) Dit geeft de bestaansgrond voor het Vagevuur. Zulk een 
dubbelzinnigheid bestaat echter niet in het Vrederijk – het Vagevuur zal dan niet meer 
bestaan. (MDM 7 okt 2011 en 12 okt. 2013) Het is daarom dat bij de nadering van dit 
rijk, wanneer door de heftige ontwikkelingen alles uiteen lijkt te vallen, elkeen gedwon-
gen wordt een keuze te maken, zich al of niet te bekeren, reeds nu en hier en niet op de 
drempel van het aardse bestaan. 
 
Een formaliteitengodsdienst is erg aantrekkelijk. Om je eigen verantwoordelijkheid te 
nemen en de afkeuring van anderen te riskeren, zogezegd je eigen Izak op te offeren, de 
geestelijke luiheid op te offeren, is niet vanzelfsprekend. De nodige impact is vereist om 
mensen te dwingen een keuze te maken: vóór of tegen God. Het volgende is een 
profetisch inzicht van een Protestantse dame: “Een rijpingsproces van het kwaad is 
noodzakelijk geweest om censuur toe te passen, en om de goeden te beschermen tot het 
einde toe. Gods interventie heeft geleid tot het uitstorten van de geest van Jezus die de 
macht van het beest gaat breken.” Deze censuur is hetzelfde als waarvan in Mattheüs 
25:31-46 sprake is, waar Jezus tijdens de grote oogst de naties en hun individuen 
oordeelt. Hij scheidt dan de bokken van de schapen. De schapen zullen het Vrederijk 
beërven maar de bokken zullen in de Hel worden geworpen. Om te weten wie het nieuwe 
rijk mag binnenkomen zal het oordeel eenvoudig moeten zijn. Een ontmaskering is ver-
eist, want geen onreinheid mag in het Vrederijk bestaan. Door deze scheiding aan het 
eind, of nieuwe begin, zullen de slechte mensen slechter worden bij de nadering van het 
Rijk. (2 Tim. 2:13) De middenmoot zal totaal verdwenen zijn, wat betekent dat de 
traditionele kerken hun functie als poortwachter, die de wolven buiten houdt, zullen zijn 
kwijtgeraakt; hun traditionele rol om de kudde in een fatsoensgareel te houden zal 
verdwenen zijn. In plaats daarvan zullen de meesten in verwarring komen en zullen de 
instituten tot een wolvennesten zijn verworden, en dat slaat helaas ook op de Rooms- 
Katholieke Kerk. Moeilijk te slikken, maar dat is wat we nu zien gebeuren, en dit is reeds 
voorspeld in de parabel van de schaapskooi. (Joh. 10:11-16) 
 
 
 
 

- 
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EINDTIJD ALS TIJD VAN UITSTORTING VAN DE GEEST 
BEKERING DOOR GETUIGENIS EN GEBED 

De vertelling, conform Johannes 21: Kort na de opstanding kwam Jezus bij zijn leerlingen 
aan het Meer van Tiberias, waar sommigen aan het vissen waren. De hele nacht hadden 
ze niets gevangen. In de vroege ochtend stond Jezus op de oever al herkenden ze Hem 
niet. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Neen’, antwoordden ze. ‘Gooi het net aan 
stuurboord uit’, riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis 
in dat ze het niet omhoog kregen. Johannes riep tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra hij 
dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het 
water. De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net achter zich aan. Aan land 
gekomen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook van de vis die 
jullie gevangen hebben.’ Het net zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het 
niet. Jezus zei: ‘Kom, eet iets.’ Niemand durfde vragen wie Hij was; ze begrepen dat Hij 
de Heer was. Jezus nam het brood en gaf ervan, en ook van de vis. Dit was al de derde 
keer sinds zijn opstanding uit de dood dat Jezus aan de leerlingen verscheen. 
 

10 – De Joden blijven het Leidersvolk 
Hier is weer zo’n typisch voorbeeld van een relaas dat tevens als parabel fungeert. Neem 
het Grieks voor vis. Dat is ichthus (ἰχθύς), waarvan de pictura (afbeelding) in het vroege 
Christendom moest aangeven: ‘hier wonen Christenen’. Het is ook een acroniem, waar-
van elke letter de eerste letter van een woord is: Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ 
(Jezus Christus Gods Zoon Redder). De Joodse traditie kent de vis als symbool voor de 
menselijke ziel. Zo luidt een bekend gezegde dat de zielen van het volk van Israël als 
vissen zwemmen in de wateren van de Torah (eerste 5 bijbelboeken). Dat de grote vis-
vangst uit het Johannes Evangelie verband houdt met de verkondiging van het Evangelie 
en de redding van zielen heeft dus oude papieren.  
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Op het eerste gezicht lijkt de uitleg van de grote visvangst eenvoudig. Jezus’ volgelingen 
moesten vissers van mensen worden, alhoewel ze dat toen als een puur Joodse aange-
legenheid zagen. Er was maar één plaats waar offeranden gebracht mochten worden en 
dat was de Tempel van Jeruzalem. Dit gegeven sterkte hen in de overtuiging dat het heil 
uitsluitend voor de Israëlieten was bestemd. De werkelijke reden waarom op één plaats 
offeranden plaatsvonden, was omdat de Israëlieten anders te gemakkelijk heidense 
praktijken zouden kunnen overnemen voor de gebrachte offerandes in de landen waar 
ze woonden. Ook speelde mee dat ze de instructie niet vergeten waren, toen ze tijdens 
Jezus’ publieke optreden gingen prediken, om toch vooral niet naar de heidenen te gaan 
maar uitsluitend naar “de verloren schapen van het huis van Israël”. (Mt. 10:5-6) Pas 
enige tijd later, na het sensationele visioen van de Apostel Petrus, begon het besef door 
te dringen dat het Evangelie evenzeer voor de ‘onreinen’ was bedoeld. (Hand. 10) 
Tenslotte zou blijken dat het heil voor de volkeren was bestemd, getuige Efeziërs 1:4-
14, waartoe dezen (de gojim) van voor de grondlegging van de wereld waren voorbe-
stemd. Door Christus Jezus konden ze als kinderen worden aangenomen en in die zin 
mede-erfgenaam zijn naar het welbehagen van Gods wil. Kinderen waren de gojim altijd 
al geweest, maar het waren bastaards en geen kinderen die deel hadden aan Gods erfdeel 
met een plaats en functie in Christus’ koninkrijk dat ook het koninkrijk van God is, het 
zevende-dags-koninkrijk of Duizendjarig Vrederijk.17) Nu echter was er een hernieuwde 
wilsbeschikking en wat eens ver weg leek kwam nu dichtbij; als bastaards waren ze 
welwillend en genadevol opgenomen om deel te hebben aan hun vaders erfdeel. 
 
Als bastaards mogen ze zich niet verheffen boven de wettelijke kinderen, zoals eertijds 
Ishmaël tegenover Jakob, maar anderzijds mogen de wettelijke kinderen de bastaards 
niet afwijzen want daarmee zouden ze tegen de autonome beslissing van de Vader 
ingaan, die uit zijn oneindige schatten genoeg heeft voor iedereen. In dit verband is het 
gestelde van Romeinen 4:18 van belang: “Abraham bleef hopen en geloven dat hij de 
vader van vele volken zou worden, zoals hem [door God] was beloofd: ‘Alzo zal uw zaad 
wezen’.” In hoeverre is het mogelijk om conform het voorgaande de Christenheid 
‘Abrahams Zaad’ te noemen zonder Israël terzijde te schuiven? Volgens sommigen zou 
dit vers aantonen dat sinds Christus’ komst de biologische afstamming er niet meer toe 
doet. Edoch, Romeinen 4:9:4-5 leest: “Israëlieten zijn ze toch; aan hen behoort het 
kindschap, de heerlijkheid en de verbonden, de Wet, de eredienst en de beloftenissen; 
tot hen behoren de aartsvaders, en van hen stamt Christus af naar het vlees: Hij die God 
is boven alles gezegend in eeuwigheid. Amen!” Volgens het Abrahamitische Koepel-
verbond zijn we allen kinderen van Abraham, maar het Sinaïtisch Verbond is van later, 
met zijn inzettingen, rechtsoordelen, het geestelijk leiderschap en de verordeningen! Uit 
dien hoofde behoort een Israëliet tot het leidersvolk wiens slip eenieder zal willen 
aangrijpen. (Zach. 8:23) Ook de brief aan de Galaten helpt dit dilemma op te lossen (heel 
hfst. 3 is in typische Joodse exegese uitermate lezenswaard):  

«« Want door het geloof in Christus Jezus bent u ‘allen’ [hetzij Israëliet of uit de 
volkerenmassa] kinderen van God. U allen hebt u met Christus omkleed, die door 
de doop één met Christus bent geworden [als lid van zijn lichaam - cf. Rom. 12:5 
e.a.]. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – 
u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u [in 
Hem] zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. »»  (Gal. 3:26-29) 

 
17)  De Augsburgse Belijdenis van 1530 (art. 17), evenals de 2e Zwitserse Belijdenis 
van 1566 (art. 11), en ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561 (art. 37), de 
Heidelbergse Catechismus van 1563 (Q. 52 en 123), en ten leste de 2e Zwitserse 
Belijdenis van 1566 (art. 11), willen niets weten van een reëel Duizendjarig Vrederijk, 
wellicht als reactie op Luthers opvatting van Luther dat de eindtijd reeds was aan-
gebroken en dat het pausdom de Antichrist was. Zie het boek van Heiko A. Oberman: 
“Luther: Man between God and the Devil” # 1981, alsook Dennis Pettibone: “Martin 
Luther and the AntiChrist” in Perspective Digest (Vol.13-Iss. 2, article 1) # 2008. 
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11 – Een Nieuw Evangelisch Elan 
Tijdens de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Eerste Pinksteren in Jeruzalem 
stond de Apostel Petrus op en verkondigde luide wat de Profeet Joël had voorzegd, dat 
deze uitstorting de opmaat was van het komende Vrederijk. (Hand. 2) Desondanks lag 
bij Petrus het accent nog steeds op de verkondiging aan de Joden en hun inlijving door 
de doop, hetzij thuis of in de verstrooiing. Nu begrijpen we, nu pas kúnnen we het 
begrijpen, dat de strekking van deze profetie veel en veel verder reikt. In feite gaat het 
Boek Handelingen over de roeping van het Joodse volk en hun afwijzing van deze roe-
ping. Het is in Paulus’ late brieven dat de plaats van de gemeente uit de heidenen in een 
groter licht wordt gesteld. Die werden geschreven nadat de verdorde takken van het 
Jodendom door God (tijdelijk) waren weggebroken. (Rom. 11) Efeziërs 3:5-6 leest: 
“Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar thans door de Geest 
geopenbaard (…) dat de heidenen door Christus Jezus óók in de erfenis delen en deel 
uitmaken van hetzelfde lichaam.” Dit zou aangroeien tot “de enorme schare die nie-
mand tellen kon uit alle landen en volken, van elke stam en taal.” (Op. 7:9) 
 
Reeds kort na het Eerste Pinksteren vindt een heroriëntatie plaats in Petrus’ denken naar 
aanleiding van het visioen van de onreine dieren. Wat nu volgt zijn uittreksels uit 
Handelingen 10:  

«« Petrus zag de hemel geopend, en een soort zak als een groot laken, die aan de 
vier uiteinden werd neergelaten, kwam op de aarde terecht. Daarin bevonden zich 
allerlei viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels uit de lucht. En een 
stem weerklonk: “Sta op, Petrus, slacht en eet.” Maar Petrus sprak: “Onmogelijk, 
Heer; want nog nooit heb ik iets gegeten wat bezoedeld is of onrein.” Weer klonk 
tot hem een stem, nu voor de tweede maal: “Wat God rein heeft verklaard, mag u 
niet bezoedeld noemen.” »» 

Terstond na dit visioen werd hij geroepen om naar de Honderdman Cornelius te gaan, 
waar hij zijn hele familie en beste vrienden verzameld zag. Petrus sprak tot hen: “U weet 
dat het een Jood verboden is omgang te hebben met een heiden of hem thuis te bezoeken. 
God heeft mij echter doen weten dat geen enkel mens besmet of onrein mag worden 
genoemd.” En ging hij verder: 

 «« Nu zie ik waarachtig, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar 
dat al wie Hem vreest en gerechtigheid doet Hem welgevallig is, tot welk volk 
hij ook hoort. (…) Nog was Petrus aan het woord toen de Heilige Geest op 
allen neerdaalde die naar de toespraak aan het luisteren waren. De gelovigen uit 
de besnijdenis [de Judeo-Christenen], die met Petrus waren meegekomen, stonden 
verbaasd dat de gave van de Geest ook over de heidenen werd uitgestort; want ze 
hoorden hen in talen spreken [waaronder ongetwijfeld Hebreeuws] en hoorden 
God verheerlijkt worden. Toen hernam Petrus: Zou iemand het water kunnen 
weigeren en deze mensen niet dopen die toch de Heilige Geest hebben ontvangen, 
juist zoals wij? En hij beval ze te dopen in de naam van Jezus Christus. »» 

 
We keren nu terug naar de vertelling van de wonderbare visvangst. Reeds lag er vis op 
het vuur. De vis die reeds op het vuur lag, het vuur van de Heilige Geest, verzinnebeeldt 
de grote schare ‘die niemand tellen kon’ uit alle landen en volken, van elke stam en 
taal. Dat is iets anders is dan de grote visvangst, want die kon wél worden geteld, in 
totaal 153 kanjers van vissen. Tevens wordt gezegd “dat ze de hele nacht niets hadden 
gevangen.” Dat is hier niet van toepassing. De nacht waarin niets werd gevangen wijst 
niet op de prediking aan het Jodendom voorafgaand aan Paulus’ gevangenneming door 
de Romeinse landvoogd. Dat deze prediking zijn vruchten afwierp blijkt uit het verslag 
dat Paulus in Jeruzalem gaf, vlak voor zijn gevangenneming, waarin “hij tot in details 
beschreef wat God door zijn verkondigingswerk [in het gebied van] de heidenen tot 
stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: ‘Je hebt 
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kunnen zien, broeder, hoe geweldig groot het aantal Joden is die het geloof hebben aan-
vaard, en allen vol overtuiging volgens de Wet leven.’” (Hand. 21:19-20) 18) Hieruit 
volgt dat de betekenis van de grote visvangst niet evident is. Ik meen dat die voor de 
periode geldt die onmiddelijk aan het Vrederijk voorafgaat, indachtig het Onze-Vader-
gebed waarin, overeenkomstig Mattheüs 26:29, het ‘Uw Koninkrijk kome’ in zicht is 
maar nog steeds op zijn vervulling wacht.19) 
 
Echter, voordat het Godsrijk aanvangt “zal er eerst een verdrukking komen, eentje zoals 
de wereld nog nooit heeft gekend en ook nooit meer kennen zal.” (Mt. 24:21) Maar het 
is niet alleen verdrukking. Het is ook de tijd van een nieuw evangelisch elan, massaal 
en wereldwijd. Zoals de zaken er nu voor staan zouden maar bitter weinig mensen tot 
het Vrederijk worden toegelaten. En zou er óók geen behoud zijn voor de massa van het 
Jodendom voor wie God zulke heerlijke beloften heeft weggelegd? En dan, na eerst 
gevist te zijn, zullen ze zelf vissers van mensen worden, wat altijd de lakmoesproef is 
geweest van een waarachtige bekering. Na de vergeefse prediking aan het Joodse volk 
“in de (lange) nacht waarin niets gevangen werd”, zal “in de vroege ochtend” van het 
Vrederijk de tijd aanbreken van ‘de nieuwe evangelisatie’, die naar ik meen niet zal 
worden aangestuurd door een of andere kerkelijke instantie maar rechtstreeks door de 
Heilige Geest. Trouwens, zonder de verlichting van de Heilige Geest is er niemand die 
van zonde, gerechtigheid, en oordeel kan worden overtuigd. (Joh. 16:8) 
 
Van ‘gooi het eens over een andere boeg’ kon weinig worden verwacht. Logischerwijs 
moet het net aan de oeverkant worden uitgegooid; ze waren een honderd meter van de 
kust verwijderd. In het relatief ondiepe is makkelijker nog iets te vangen. Rechts moet 
de diepe kant zijn geweest. Het gunstige visuur was trouwens verstreken. En toch, on-
middellijk stroomt het net vol. Met 153 vissen was het een goede maar geen uitzonder-
lijke vangst, die normaal tusen de dertig en veertig kilo’s zal hebben gewogen, maar het 
waren kanjers met een gemiddeld gewicht van misschien wel 5 kilo, samen zo’n 750 kg, 
en desondanks scheurde het net niet. Er is in het verslag sprake van een grote hoeveel-

 
18)  Zie ook Handelingen 2:41, 5:14, 6:7, 9:31, 14:1 en 17:12. Het aantal individuen 
dat het geloof tijdens de prediking in Klein Azië had aangenomen was groot, maar 
het Jodendom als instituut bleef zich tegen de boodschap van ‘de man van Nazareth’ 
verzetten, wat het wegbreken verklaart van de verdorde takken, beeld van het Jodendom 
toen, zoals uiteengezet in Romeinen 11:13-24. De edele stam, beeld van het oude Israël, 
waarop die takken stonden, bleef echter gehandhaafd om als nieuwe entwortel te dienen 
voor het Jodendom later, aan de poorten van het Vrederijk. 
19)  De algemene opvatting dat het koninkrijk in ons woont en daar groeien moet is 
een waardevolle bijdrage, maar mag geenszins gebruikt worden ter uitsluiting van een 
reëel koninkrijk op aarde, het Vrederijk. 

 

 



 - 35 -  

heid vis waarmee natuurlijk een groot gewicht aan vis wordt bedoeld. Het was zo zwaar 
dat het net onmogelijk aan boord kon worden gehesen. 
 
Om onbegrijpelijke reden waren de grote vissen uit het diepe naar de kant gevlucht. Laat 
ons naar de betekenis daarvan kijken. We mogen zeggen dat het begin van de evange-
lisatie van Jezus was. Tot aan de week van zijn Kruisiging was dat zijn grootste opdracht 
volgens het woord van de profeet Jesaja: “De Heere rust op Mij, omdat Hij Mij gezalfd 
heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen.” (Luc. 4:18) 
Daarna volgde tweeduizend jaar evangelisatie door zijn volgelingen, die ‘één in 
Christus’ zijn, en groter werken zouden verrichten - van bekering - dan Hij. (Joh. 14:12) 
Tenslotte komt in de eindtijd ‘de derde’ en meest succesvolle campagne op gang waarin 
geheel Israël samen met de heidenvolken in Christus Jezus redding zullen vinden. Want 
staat er: “Dit was reeds de derde keer dat Jezus zelf  aan de leerlingen verscheen.” 
Hierin telt Johannes de Doper niet mee, want er staat: “Jezus zelf”. Zegt Paulus: “Een 
deel van Israël is halsstarrig tot aan het moment dat de menigte van de heidenen is 
toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered.” (Rom. 11:25-26) Deze halsstarrigheid 
past ook bij de opmerking dat de vissende discipelen Jezus niet in de vorm herkenden 
zoals Hij naar hun toekwam. In de vorm, zoals de Christelijke kerken Hem getekend 
hebben, herkennen de Joden hun Messias niet. 

Nadat dit stuk was gepubliceerd wees een lezer mij op het volgende, wat aan mijn aan-
dacht was ontsnapt. Hij schreef: 

«« Er is nog iets heel bijzonders aan de hand met de vissen die door de vissers aan 
land worden getrokken. Toen de vissen zich nog in de zee bevonden worden ze 
omschreven met ‘ichthus’, het woord dat normaal voor vis wordt gebruikt. Echter 
de pas gevangen vis die ze aan de Meester moeten geven, die op het strand zit, 
wordt met een heel ander woord aangeduid, namelijk ‘opsarion’. Hij zegt: “Haalt 
wat van de ‘opsarion’ die jullie zojuist gevangen hebben. »» In vissersjargon 
betekent dat ‘gerookte vis’! Gerookte vis, vers uit het water?! 20) 

Wat is daarvan de betekenis? In Zacharia 3:1- 4 wordt de hogepriester Jozua, nadat hij 
door Satan was aangeklaagd, vergeleken met een uit het vuur gered stuk brandhout. On-
danks door zware zonde bevlekt – het brandhout was zwart geblakend – wordt hij door 
God verheven. David zegt in Psalm 119:83 dat hij zich als een leren zak (no-ad) voelt in 
de rook, zwart en roetachtig, door de hitte verschrompeld, een treffend beeld voor 
wanhoop door eigen schuld. Psalm 119 – zoals aangehaald door Charles Spurgion – 
wordt door Johannes Palanterius het alfabet van de goddelijke Liefde genoemd, het 
paradijs van alle leerstellingen, de voorraadschuur van de Heilige Geest, de school der 
waarheid, alsmede de diepe verborgenheid van de Schrift waarin de gehele morele tucht 
van alle deugden schittert met heldere glans. Er is dus hoop! Het Hebreeuws voor 
brandhout wijst op ‘ad’. Ad is damp maar damp met een verwoestende werking, dus 
eigenlijk een walm. Walm van de verwoester houdt verband met vuur zoals in Hande-
lingen 2:17-19 waar het Griekse ‘atmis’ wordt gebruikt: “Het zal geschieden in de 
laatste dagen, zegt God, (…) dat Ik wonderen zal verrichten aan de hemel boven en 
tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en ‘walmende rook’.” Atmis komt in het 

 
20)  Van de drie grote vissoorten in het Meer van Tiberias (Galilea) is de zeewolf onrein, 
want deze is ongeschubd. (Lev. 11:9-12) Volgens de interpretatie van de Grote Visvangst 
bevinden zich alleen geredden in het visnet, geen zeewolf. In Mattheüs 13:47-50 is wel 
sprake van de zeewolf: «« Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een 
sleepnet, dat in zee werd geworpen en vissen van allerlei soort bijeen bracht. Toen het 
vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in 
manden; de slechte (de ongeschubden) gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding 
van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen 
en ze in de vuuroven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. »» 
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Nieuwe Testament nog eenmaal voor en wel in Jakobus 4:14: “Wat is het leven van een 
mens? Een walm die even verschijnt en dan weer verdwijnt.” Inderdaad, weinig compli-
menteus en daarom wordt de vertaling meestal afgezwakt met een term zoals nevel. 
Onterecht. Kijk maar naar Jesaja 65:3-5: “Een volk dat Mij tergt (…) dat bij de graven 
zit (…) zij zijn een rook in Mijn neus.” Vuur hangt in de riten samen met demonische 
aanwezigheid. De Joden maken hun voedsel heilzaam (kosher) volgens het bijbels 
voorschrift dat van kookgerei spreekt dat het vuur kan weerstaan naar het principe dat 
hitte iedere vorm van demonisme verdrijft. Het voorgaande geeft aan dat de kanjers van 
vissen die werden gevangen ook de allergrootste zondaars waren. Dit past bij de 
boodschap van J.N.S.R.: 

«« Die grote vissen, de meesten menseneters, vrezen het komend oordeel. 
Ze ontwaren van verre de doordringende blik van de grote Meester en durven 
daarom niet naderbij te komen. De Meester maakt aanstalten om zijn arm naar 
boven te brengen om de trompet aan zijn lippen te brengen die nog altijd de Vader 
bidden om ze te vergeven. En voordat het geluid door de lucht schalt verschijnen 
de hoofden van de grote vissen tussen de laatste golven. Dan komt de allerlaatste 
golf en voert de laatkomers met zich mee, al dezen die de goede en gevoelige 
personen niet op deze kust hadden weten te bereiken [met de boodschap van het 
heil] – God uitgezonderd, die onvermoeid wacht, Hij, de barmhartige Heer die 
zelfs op zijn KRUIS de dieven vergeeft, de Goede zowel als de Kwade! »» 21) 

 
12 – Dat God hun Harten moge Openbreken 

Het Boek Openbaring 14:6-7 : 
«« Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig 
Evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: “Heb ontzag voor God en geef Hem 
eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel velt. Aanbid Hem die hemel en 
aarde, de zee en de waterbronnen heeft geschapen (en bij machte is de elementen 
te bewegen).” »» 

Voordat de poorten van het Vrederijk openknarsen vindt de grote en vreselijke oor-
deelsdag plaats. Het Griekse woord hier voor oordeel is ‘krisis’. Ja, dan verkeert de 
wereld in crisis. Niet om blij van te worden. Toch, een oordeel, waarbij de aarde zucht 
onder het geweld van de natuurelementen, dient om schoon schip te maken, want staat 
er: “om van vonnis te overtuigen omdat de vorst van deze wereld (Lucifer) geoordeeld 
is.” (Joh. 16:11) Een crisissituatie is vaak de enige manier om mensen tot het besef van 
hun eigen zondigheid te brengen opdat ze nog net voor hun dood om vergeving kunnen 
smeken, hetgeen dan ook zal worden toegekend. Toen de zoon van de weduwe van Sa-
repta was gestorven, hield ze de profeet voor: “Bent u soms naar me toe gekomen om 
mijn zonden aan het licht te brengen?” (1 Kon. 17:18) Een inzichtsvolle opmerking. 
Maria Goddelijke Genade zegt in haar boodschap van 12 juni 2013:  

«« Voor de mensheid is de tijd bijna daar om getuige te zijn van de Waarheid. Er 
zijn er niet velen, waaronder degenen die hun trouw aan Mij belijden, die op mijn 

 
21)  Van de drie grote vissoorten in het Meer van Tiberias (Galilea) is de zeewolf onrein, 
want deze is ongeschubd. (Lev. 11:9-12) Volgens de interpretatie van de Grote Visvangst 
bevinden zich alleen geredden in het visnet, geen zeewolf. In Mattheüs 13:47-50 is wel 
sprake van de zeewolf: «« Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een 
sleepnet, dat in zee werd geworpen en vissen van allerlei soort bijeen bracht. Toen het 
vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in 
manden; de slechte [de ongeschubden] gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding 
van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen 
en ze in de vuuroven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. »» 
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Oproep reageren – tot aan het moment dat mijn Vader veel straffen neerzendt. Ze 
zijn zo blind voor de Waarheid van het Eeuwig Leven en ze zijn zo immuun voor 
het horen van Gods Woord, dat de kastijding die op jullie wordt neergelaten de 
enige manier is om jullie tot luisteren te bewegen. Als de eerste van een menigte 
oordelen op jullie neervallen, zullen velen zeggen dat het natuurlijke catastrofen 
zijn, maar als ze zo snel op jullie neerregenen dat je geen plaats hebt om naartoe 
te vluchten, pas dan zullen jullie weten dat het Gods Hand is die jullie treft. »» 

 
De mens bedriegt een ander maar vooreerst zichzelf. De grootste leugen van de mens is 
dat ze zich zonder zonde waant. Helaas, zonder zondebesef kan nooit bekering en 
redding plaatsvinden en troost worden gezocht bij onze Heer en Heiland. Je kunt zeggen 
dat in Gods plan zijn oordelen constructief werken en niet destructief. Ook bij zijn 
tweede komst komt Jezus niet om te veroordelen, maar om te redden. In het Evangelie 
staat de bekende opmerking uit Jezus’ gesprek met een van de voormannen van Israël: 

«« Zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
geschonken opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig 
leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld 
te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft 
wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is reeds veroordeeld omdat hij niet 
geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. »» (Joh. 3:16-18) 

 

IK bereid Mij een leger van evangelisten voor 
 Zie, IK ben bezig een heilig leger te bereiden. Zij zullen machtige daden voor 
Mij doen en uw hoge plaatsen teniet doen. Het is een leger van heilige mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes. Zij zijn gezalfd om het ware Evangelie te prediken, 
om handen op de zieken te leggen en zondaars tot bekering te roepen. 
 Dit is een leger van arbeiders, huisvrouwen, ongehuwde mannen en vrouwen 
en ook schoolkinderen. Het zijn gewone mensen, want niet veel hooggeplaatsten 
hebben op Mijn oproep gereageerd. In het verleden waren ze onbegrepen, werden 
ze slecht behandeld, misbruikt en verstoten. Maar IK heb ze met vrijmoedigheid 
gezegend in heiligheid en geest. Zij zullen mijn profetie gaan vervullen en mijn wil 
volbrengen. IK zal in hen wandelen, in hen spreken en in hen werken. 
 Zij zijn degenen die zich tot Mij hebben gekeerd met heel hun hart, ziel, ver-
stand en kracht. Dit leger zal velen doen ontwaken, velen tot gerechtigheid en 
reinheid van geest brengen. IK zal spoedig over hen bewegen om diegenen voor 
mijn leger uit te kiezen die IK wens. IK zal ze zoeken in de steden en dorpen. Velen 
zullen verbaasd staan over wie IK gekozen heb. Jullie zullen zien hoe ze het land 
beginnen door te trekken om in mijn Naam daden te doen. 

“Visions of Hell” van Mary K. Baxter (hfst. Linkerbeen van de Hel) 

 
En daarom droeg de engel het Evangelie bij zich. “Toen zag ik een andere engel, vlie-
gend hoog in de lucht. Hij moest een eeuwig Evangelie verkondigen aan hen, die de 
aarde bewonen, aan alle naties en stammen, talen en volken. En hij riep met machtige 
stem: Vrees God! Geef Hem ere! Want gekomen is het uur van zijn oordeel.” (Op. 14:6-
7) Evangelie betekent ‘blijde boodschap’. Het lijkt paradoxaal. Hoe kan men nu blij zijn 
als de wereld door catastrofen wordt getroffen? Ja toch, het volgt een vastomlijnd plan 
dat ingrijpt op de menselijke psychologie. Oordelen stellen God in staat zijn schepping 
op een hoger plan te brengen, maar zulks geschiedt nooit zonder de mens een kans te 
hebben gegeven het zonder oordeel te stellen. Maar wie luistert? Watchman Nee, een 
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grote Chinese prediker uit de twintigste eeuw,22) schreef in “De Geest van het Oordeel” 
(hfst. 1): “Het meest verbaasd zal het eigen ik zijn van elk mens, want niemand kent 
zichzelf echt. Het oordeel zal ervoor zorgen dat we ons ware karakter leren kennen. 
Alles wat voor ons verborgen is zal op die dag worden geopenbaard. Het oordeel is dus 
een grote openbaring; het laat niet alleen zien wie God is maar ook wie wijzelf zijn.” 
Watchman Nee verwijst hier naar 1 Korintiërs 4:3-5: 

«« Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, 
en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. Ik ben mij weliswaar van geen kwaad 
bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is 
de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat 
de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister 
verscholen ligt en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal 
God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. »» 

 
Van Abraham wordt gezegd dat hij de grootste oudtestamentische geloofsverkondiger 
was. Ook Noach staat bekend als geloofsverkondiger. Dat hun boodschap misprezen 
werd lag niet aan hen. Sodom zou gered zijn indien er meer dan tien rechtvaardigen 
aanwezig waren geweest. Gelukkig telt de wereld er nu meer. De wereld is natuurlijk 
veel groter dan Sodom en dus zijn er meer rechtvaardigen nodig. In het verlengde hier-
van moeten wij in onze tijd, net als toen, evangeliseren en voor de wereld pleiten en 
soebatten, en bidden voor onze onderdrukkers en de God-haters in het bijzonder. Dat 
God hun harten moge openbreken en vullen met een geste van zijn Liefde opdat zij zich 
bekeren. En vergeet niet voor eigen familie te bidden en vrienden en kennissen, waar-
tussen God-loochenaars. Het ons ter beschikking staande wapen is veel machtiger dan 
van Noach of Abraham omdat onze situatie fundamenteel verschilt. Want: “Wij over-
winnen door het Bloed van het Lam en het woord van onze getuigenis – ons leven niet 
lief hebbend tot aan de dood.” (parafrase op Op. 12:11) 
 
Hoe anders zou het Joodse volk tot bekering komen, zou de wereld tot bekering komen, 
als er geen geweldige uitstorting was van de Heilige Geest? Jesaja 61:1-7 wordt meestal 
toegepast op de Messias, maar mag evengoed op zijn volgelingen slaan die één in 
Christus zijn: 

«« De Geest des Heren rust op mij want God heeft mij gezalfd. Hij heeft mij 
gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, om te verbinden wiens 
hart is gebroken, aan gevangenen verlossing te melden, aan geboeiden bevrijding, 
om het genadejaar van God aan te kondigen, de dag van wraak van onze God, 
om alle bedroefden te troosten, en om Zions treurenden op te richten, om hun een 
diadeem te schenken in plaats van as, vreugde-olie voor rouwgewaad, en jubel 
voor wanhoop. Opdat men ze noeme: gerechtigheidseiken door God geplant tot 
zijn glorie. Dan zullen ze hun oude puinhopen herbouwen, de ruïnen van vroeger 
herstellen, de verwoeste steden vernieuwen in puin van geslacht op geslacht. 
Vreemden zullen uw kudden weiden (de kudden van Israëls volk), buitenlanders 
uw akker en wijngaard bewerken, maar u zult priesters van God worden genoemd, 
bedienaars heten van onze God. De schatten van de volkeren zult u verteren en 
met hun luister gaan pronken. Uw dubbele schande, uw aandeel in smaad en 
verachting zal verkeren opdat u in uw land een dubbel aandeel bezitte en eeuwige 
vreugde geniete. »» 

 
22)   Watchman Nee (1903-1972) was een Chinees prediker die wegens zijn geloof twintig 
jaar gevangen heeft gezeten, en ook in gevangenschap stierf. Zijn theologische invloed is 
aanzienlijk, niet alleen binnen zijn vaderland China maar ook daarbuiten en reikt ver 
voorbij zijn eigen Protestantse kring (De Vergadering van Gelovigen). In 1925 
veranderde hij zijn naam Shu-tsu in To-sheng (Watchman/Wachter), omdat hij zichzelf 
zag als iemand die midden in de nacht van de geestelijke duisternis in deze tijd de 
mensen wakker roept om ze duidelijk te maken dat Christus’ wederkomst nabij is. 
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We gaan in de eerste helft van de 21e eeuw een tijd tegemoet van grote verwarring, maar 
ook van Gods grote daden, opdat niet een kleine rest maar grote kudde binnenga. De 
twee getuigen van Openbaring 11:3 zijn overdrachtelijk gesproken de Christenheid en 
het Joodse volk. Niet alleen zij, niet alleen zij, hebben Hem doorstoken toen Hij, de 
geliefde redder en heiligmaker, aan het Kruis hing, maar ook wij hebben Hem door-
stoken, ook wij, elkeen. Het was nota bene een Romein die Hem doorstak, geen Jood. 
(Joh. 19:34) Ook de Joden zullen in de eindtijd uitgaan om koste wat kost hun Messias 
te prediken en Hem als de Godmens Jezus te verkondigen !! Joël 3:1-3 leest zoals door 
de Apostel Petrus aangehaald in zijn beroemde toespraak: 

«« Dan zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen 
en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die 
tijd mijn Geest uitgieten. De zon zal in duisternis verkeren en de maan in bloed 
voordat die grote en vreselijke dag van God komt. En het zal gebeuren dat al 
wie de Naam des Heren aanroept behouden zal worden. »»  

 
Dat de Apostel Petrus in de beginperiode er vanuit ging dat het Rijk Gods op het punt 
stond door te breken, geeft de volgende passage weer:  

«« Gedurende veertig dagen is Jezus aan de apostelen verschenen en sprak 
Hij met hen over het Rijk van God. (…) Heer, vroegen ze, gaat u dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft besloten over de tijd en 
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de 
Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen 
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen 
Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in 
een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. »» (Hand. 1:3-9) 

 
Zoals zo vaak vinden vervullingen van profetieën in afgezwakte vorm plaats alsof de 
grote gebeurtenissen als spiegels in het verleden reflecteren. Zo zijn er heel wat anti-
christen verschenen maar ‘de’ Antichrist komt slechts één maal. Zoals het oordeel onder 
de vervolging onder de Romeinen een voorproef was van wat ons in de Grote Ver-
drukking te wachten staat, zo was de uitstorting van de Heilige Geest, waar Handelingen 
2 over spreekt, ook slechts een voorproef. In diezelfde trant zal tijdens de Grote 
Verdrukking aan het eind der tijd, waar het Boek Openbaring over spreekt (7:14), ook 
sprake zijn van een ‘groot’ maar veel machtiger Pinksteren. Wat ‘de dag des Heren’ 
betreft (de oordeelsdags), waar de profeet Joël over spreekt, is die een rechtstreeks 
gevolg van de Grote Verdrukking, want zulk een verdrukking is alleen mogelijk als de 
mensen God helemaal hebben losgelaten.  
 
De Apostel citeerde Joël onder aansporing van de Heilige Geest, maar zelf, zoals we nu 
weten, verkeerde hij in de veronderstelling dat het Rijk Gods aan de deur klopte. Op 
grond van de gebeurtenissen sindsdien mogen we concluderen dat Gods oordeel, voor 
de tijd waarin we nu leven, en de uitstorting van de Geest samenlopen. Wie kan er nog 
aan twijfelen dat het een niet zonder het ander gaat. Waarom zou het tegenwoordig 
anders zijn dan in oudtestamentische tijden? Thans concordeert de grote en verschrik-
kelijke dag met een sterke werking van de Geest …ter redding van velen. De Heer zij 
geprezen, de Heer zij geloofd, halleluja ! 
 

13 – Het Getal 153 
We komen nu bij de ‘telling’ van de vertelling. Het net zat vol grote vissen, welgeteld 
153. Het tetragrammaton (Jahwe) komt in Genesis 153x voor. Het Hebreeuwse ‘bene 
ha-Elohim’ heeft een getalswaarde van 153 wat ‘kinderen van God’ betekent. Het is 
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opvallend dat 153 de som is van alle getallen van 1 tot en met 17 en tevens gelijk is aan 
13+53+33. Maar daarmee zijn de wiskundige eigenschappen nog lang niet uitgeput. Het 
getal 153 is ook een hexagonaal getal en een afgeknot triangulair getal, wat betekent dat 
1, 15 en 153 triangulaire getallen zijn. De afzonderlijke primaire factoren van 153 zijn 
samen 20 en dat geldt ook voor 154 en daarom zijn deze twee een Ruth-Aaron paar. 
Omdat 13 + 53 + 33 = 153, is het een 3-narcistisch getal en ook het kleinste driecijfer 
getal dat als de som van het kwadraat van zijn afzonderlijke cijfers kan worden 
uitgedrukt. Slechts vijf andere getallen hebben diezelfde eigenschap: 0, 1, 370, 371 en 
407. Het is ook een Friedman getal omdat 153 = 3 x 51, en een Harshad getal met basis 
10, zodat het deelbaar is door de som van zijn eigen cijfers. De Biggs-Smith grafiek is 
een symmetrische grafiek met 153 equivalente hoeken. Een andere interessante eigen-
schap van 153 is dat het de limiet is van het volgende algoritme: Neem een willekeurig 
positief primair getal dat door 3 deelbaar is. Splits dat getal in zijn fundamentele cijfers 
van het tientallig stelsel. Neem de som van de kwadraten. Ga terug naar de tweede stap. 
Een voorbeeld dat met 84 begint, evolueert als volgt: 
 

 

 
Het getal 153 is het zeventiende triangulaire getal.  

De kleuren tonen de som van elk van de 5 factoriële getallen. 

De ornamenten onderaan het hogepriesterlijk gewaad, die er als een soort van ‘franje’ 
aanhingen, bestond ondermeer uit 24 gouden belletjes, twee voor elke stam. De belletjes 
moesten het volk opwekken de Heer getrouw te blijven; het was als het ware de stem 
van de Heer! Iedere keer als de hogepriester naar het tabernakel ging om daar de beleden 
zonden van het volk Israëls voor Gods aangezicht te leggen, wist het volk precies 
wanneer het grote moment was aangebroken dat hun hogepriester en middelaar hun 
beleden zonden van de afgelopen dag en of nacht naar het reukofferaltaar overbracht. 
Het werd dan eerbiedig stil in en om het heiligdom, zelfs het vrolijk tinkelen van de 
belletjes aan het priesterlijk opperkleed, een soort kazuifel, verstomden tijdens dat 
plechtige moment als hij bij het reukofferaltaar voor het aangezicht van God neerknielde 
en voor zijn volk bad! Er waren per stam gerekend twee priesters aangesteld die om 
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toerbeurt dienst deden. Hoogstwaarschijnlijk deed per stam één priester overdag dienst, 
terwijl de andere ‘s nachts dienst deed. Zij waren het die - overdrachtelijk gezien - de 
‘stem’ van het volk vertegenwoordigden. En al die ‘stemmen’ droeg de hogepriester bij 
zich! Maar ook voor de volkeren op aarde droeg de hogepriester verantwoording: zijn 
officiële gewaad bevatte volgens Flavius Josephus 70 belletjes, maar dat moet zijn 
geweest nadat slechts twee van de twaalf stammen uit de ballingschap waren 
teruggekeerd. De overige tien bevonden zich toen ergens tussen de volken en daarom 
hingen er sindsdien 70 aan de onderkant van het gewaad, het getal van alle volkeren op 
aarde.23) 

Het getal 153 is ook 9x17. Negen staat symbool voor Gods oordeel in Christus over de 
zonde van de mens. Jezus stierf aan het Kruis in het negende uur. Mattheüs 5 noemt de 
negen zaligsprekingen die daar het resultaat van zijn. Paulus noemt in Galaten 5 de 
negen vruchten van de Geest, die dankzij het Kruisoffer aan ons konden worden mee-
gedeeld, te weten liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 1 Korintiërs 12 noemt de negen gaven van 
de Geest. Het getal 17 betekent overwinning, want op de 17e dag stak het volk de Rode 
Zee (of Eindzee) door en zongen daarna het overwinningslied. Jezus’ opstanding was 
op de 17e dag van de maand ‘adar’. En daarom zijn er 17 zaken die ons niet kunnen 
scheiden van de liefde van Christus, zoals opgesomd in Romeinen 8. Er zijn nog heel 
wat opmerkelijke verbanden met het getal 153 in de opsomming van bepaalde woorden 
of termen (elke letter heeft een getalswaarde) in zowel het Hebreeuws als Grieks. 
 
Een bekende uitleg is dat het getal 153 alle volkeren voorstelt, want er zouden in Jezus’ 
tijd niet meer dan 153 van zijn benoemd, althans volgens de kerkvader St Eusebius (ca. 
347-420), maar dat komt niet overtuigend over, want er bestaat geen lijst van. In Han-
delingen 2:9-11 is sprake van 17 talen als opsomming van alle talen die toen over de 
bekende wereld werden gesproken. De 17e keer dat het woord wereld voorkomt in de 
eerste brief van Johannes is in 1 Johannes 5:4: “Want al wat uit God is geboren is 
overwint de wereld.” Een interessante benadering is dat het getal 153 is samengesteld 
uit 2x70 plus 13. Het getal dertien staat voor Jezus en zijn twaalf apostelen, wat op 
Mattheüs 19:28 wijst: “Wanneer de tijd aanbreekt dat alles wordt vernieuwd, wanneer 
de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij 
gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van 
Israël.” Het getal 70 slaat op het aantal volkeren in de volkerenlijst van Genesis 10, 
voortkomend uit Noachs zonen. We komen het ook tegen als God Mozes opdracht geeft 
70 parlementsleden te benoemen om hem in zijn werk bij te staan. (Num. 11:16) Mozes 
is een voorafbeelding van Jezus. Nu is Mozes één man, maar het Hebreeuwse getal één 
(échad) heeft voluit geschreven een getalswaarde van dertien. Dus de één en de dertien 
(Jezus en de twaalf) zijn hier gelijkwaardig. Waarom dan 2 x 70 parlementsleden? 
Omdat in de overkoepelende organisatie iedere natie door een man en een vrouw worden 
vertegenwoordigd. In hun complementariteit zijn ze naar het woord van Genesis 2:24 in 
symbolische zin één vlees en daarom staat 2 x 70 gelijk aan 1 x 70, een gedachte die de 
vrouwelijke lezers wel charmant zullen vinden.  Wat die 2 x 12 belletjes betreft is het 
interessant dat we hier een tweevoud zien en daarom is het niet zo gek om ook een 
tweevoud op de 70 toe te passen zitting hebbende in het overkoepelend orgaan van het 
Vrederijk. 
 
Een niet-Israëliet is als lid van de 140 daarom geen Israëliet geworden maar krijgt deel 
aan Christus’ koning- en priesterschap naar de woorden van de Petrusbrief: “U bent een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich 
tot eigendom maakte.” (1 Petr. 2:9) Natuurlijk, er is geen koning zonder koninkrijk en 

 
23)  Ontleend aan een nog niet gepubliceerd boek: “De indeling en betekenis van de 
tabernakel m.b.t. de beloofde Verlosser”, deel 1 onder “De gewaden van de priesters”. 
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dat koninkrijk is Israël, die een morele sturing geeft aan een soort Verenigde Naties 
waarmee alle koninkrijken op aarde verbonden zijn. Krijgt zitting in dat bestuur die 
daartoe is voorbestemd want anders zou het een bestuur worden met een waterhoofd. 
 
Er wordt in het begin van het Boek Openbaring naar Jezus verwezen als heerser over de 
koningen der aarde tot wie volgens Openbaring 15:4 “alle volkeren zullen komen om 
Hem dan te aanbidden”, en later in hoofdstuk 19 wordt Hij omschreven als “de koning 
der koningen en de Heer der heren”. Laten wij Hem daarom die eer geven, Hij die 
volgens de vele oudtestamentische profetieën in de eerste plaats koning is van Israël. 
Jesaja 2:2-4 kondigt aan:  

«« Eens zal de dag komen dat de berg met de Tempel van de Heer rotsvast 
zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen (landen). Alle 
volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “Laten we 
optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal 
ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.” 
Vanaf de Zion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij 
zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij 
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog 
weten wat oorlog is. »» 

 
Dat is het doel waar de wereld naartoe ijlt en waar de mensheid voor wordt toebereid. 
Lucas 25:25-28: 

«« Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op aarde zullen de 
volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. (…) 
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met 
macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, hef dan je hoofd 
omhoog, want jullie verlossing is nabij! »» 

 
 
 

g 
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.APPENDIX 2. 
 
De 153 die een Directe Zegening van Jezus ontvingen 
 
• Met aanzienlijke wijzigingen gebaseerd op concept op internet - versie 23 nov. 2019  
 
 Recentelijk is een nieuwe gedachte uitgewerkt, waarbij werd vastgesteld dat onder 
de grote menigte die tijdens Jezus’ zending – vanaf Jezus’ inwoning in de Allerheiligste 
Maagd Maria tot aan de ten hemelopneming – minstens één zegening van Hem hebben 
ontvangen, precies 153 individuen staan opgetekend! Dat komt overeen met de laatste 
visvangst van de apostelen toen welgeteld 153 vissen werden gevangen. In deze 
opsomming worden personen die voor iemand anders genezing vragen, meegeteld, zoals 
bij Jaïrus (nr 8). Als een naam lijkt te ontbreken, zal bij nadere bestudering blijken dat 
daar een goede reden voor is: de apostel Natanaël is bijvoorbeeld dezelfde als Bartolo-
meüs. Een controversieel onderwerp is of de vrouw uit Lucas 7:37, Matheüs 26:7, Lucas 
10:39 en Johannes 11:1 dezelfde is als die van Lucas 8:2, die daar Maria Magdalena 
heet. Ik volg een oude gevestigde traditie, die overeenstemt met de visioenen van 
verscheidene visionairs, dat hier telkens sprake is van dezelfde vrouw. Er zijn een aantal 
gevallen in de Bijbel waar gelijksoortige genezingen in verschillende evangelieën 
waarschijnlijk verschillende personen betreft, hetgeen uit de verschillende verhaaltrant 
zou kunnen worden geconcludeerd, maar omdat zulks niet zeker is worden gelijksoortige 
genezingen als dezelfde beschouwd.  
 Alhoewel de drie wijzen uit het Oosten, Mattias en Barsabas (Hand. 1:23), Barnabas 
(Hand. 4:36) alsook Stefanus, samen met vele anderen ongetwijfeld een zegening van 
Jezus persoonlijk ontvingen, wordt daar geen melding van gemaakt; in andere gevallen, 
zoals in Matheüs 8:16, blijft het aantal mensen dat daarbij betrokken was onvermeld en 
die tellen daarom niet mee. 
 Een principe van gezegend worden is altijd de aanvaarding van die bijzondere ze-
gening, en daarom wordt de man van Lucas 9:59 niet meegeteld; het is niet duidelijk of 
hij de invitatie van Jezus om Hem te volgen heeft aanvaard. Maria Valtorta vertelt dat 
hij Jezus inderdaad heeft gevolgd, maar pas nadat Jezus nog meer argumenten naar voren 
had gebracht. Dat blijkt echter niet uit het Bijbels verslag. Daarentegen wordt Judas wel 
meegeteld, want hij is Jezus gevolgd en is pas later ontrouw geworden. 
 De volgende lijst geeft alle telbare gevallen in de Bijbel weer waarin Jezus een 
directe zegening gaf: in totaal 50 gevallen met 153 individuele zegeningen. Het getal 
tussen haakjes is het aantal mensen dat bij die gelegenheid werd gezegend. Het getal 50 
houdt verband met Pinksteren, toen vijftig dagen na de opstanding de uitstorting van de 
Heilige Geest plaatsvond, wat de drijvende kracht zou worden voor het ‘grote herstel’, 
zeg maar de genezing van de mensheid. Het jubeljaar wordt als volgt omschreven (Lev. 
25:10): “Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding 
wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder 
naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.” 

01.  (2x) Elisabeth en Johannes de Doper (in de baarmoeder) – Lucas 1:41  
02.  (1x) Simeon, in de Tempel – Lucas 2:28  
03.  (1x) De lepralijder – Matheüs 8:2  
04.  (2x) Honderdman en zijn dienaar – Matheüs 8:5 
05.  (1x) De schoonmoeder van Petrus – Matheüs 8:14 
06.  (1x) Een nieuwe leerling – Matheüs 8:21 
07.  (5x) De lamme en zijn vier dragers – Matheüs 9:2, Marcus 2:3 
08.  (2x) Jaïrus en zijn overleden dochter – Matheüs 9:18 
09.  (1x) Vrouw met bloedvloeiing – Matheüs 9:21 
10.  (2x) De blinden – Matheüs 9:27 
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11.  (1x) De stomme bezetene – Matheüs 9:32 
12. (12x) Twaalf apostelen – Matheüs 10:2 
13.  (1x) Man met verschrompelde hand – Matheüs 12:10 
14.  (1x) De blinde, stomme en bezetene – Matheüs 12:22 
15.  (2x) Syrophoenicische vrouw en haar dochter – Matheüs 15:28 
16.  (2x) Bezeten kind en vader – Matheüs 17:18 
17.  (2x) Twee blinde mannen (Jezus verlaat Jericho) – Matheüs 20:30 
18.  (1x) Simon de melaatse – Matheüs 26:6 
19.  (1x) Man met onreine geest – Marcus 1:23 
20.  (1x) Man, doof en met spraakgebrek – Marcus 7:32 
21.  (1x) De blinde Bartimeüs (op weg naar Jericho)* – Marcus 10:52 / Lucas 18:42 
22.  (1x) Blinde van Betsaïda – Marcus 8:22 
23.  (2x) Jongeman uit Naïn – Lucas 7:12 
24.  (1x) Maria Magdalena – Lucas 8:2 
25.  (1x) Johanna – Lucas 8:3 
26.  (1x) Susanna – Lucas 8:3 
27.  (1x) De man die van een legioen duivels bezeten was – Lucas 8:35 
28. (70x) De zeventig leerlingen – Lucas 10:1 
29.  (1x) Martha, de zuster van Maria Magdalena – Lucas 10:38 
30.  (1x) Kromgebogen vrouw – Lucas 13:11 
31.  (1x) Waterzuchtige man – Lucas 14:2 
32. (10x) De tien melaatsen – Lucas 17:12-14 
33.  (1x) De blindgebore – Johannes 9:7 
34.  (1x) Nicodemus – Johannes 3:1-21, 19:39 
35.  (1x) De Samaritaanse vrouw – Johannes 4:7 
36.  (2x) Hofbeambte en zieke zoon – Johannes 4:46 
37.  (1x) De lamme bij het bad van Betsaïda – Johannes 5:5-9 
38.  (1x) Overspelige vrouw – Johannes 8:11 
39.  (1x) Zacheüs – Lucas 19:5 
40.  (1x) Lazarus – Johannes 11:43 
41.  (1x) Claudia Procula, de vrouw van Pontius Pilatus – Matheüs 27:19 
42.  (1x) Malchus – Lucas 22:51, Johannes 18:10 
43.  (1x) Simon van Cyrene – Matheüs 27:32  
44.  (1x) De berouwvolle moordenaar aan het kruis – Lucas 23:43 
45.  (1x) Maria de Moeder van Jezus – Johannes 19:25 
46.  (1x) Centurion – Matheüs 27:54 
47.  (1x) Salome, de moeder van de kinderen van Zebedeüs – Matheüs 27:56 
48.  (1x) Maria, de moeder van Jacobus en vrouw van Cleopas – Matheüs 27:56 
49.  (1x) Jozef van Arimathea – Matheüs 27:57 
50.  (2x) De Emmaüsgangers – Lucas 24:13 

* De blinde Bartimeüs van nr 21 werd genezen “toen Hij in de buurt van Jericho kwam” 
(Luc. 18:35), en staat apart van de twee die door Jezus werden genezen toen Hij de 
volgende dag Jericho verliet (nr 17). Marcus 10:46 zegt dat Jezus naar Jericho ging om 
dan weer te vertrekken wat slechts kan worden verstaan als bewegingen op dezelfde dag 
en niet op de volgende zoals bij nr 17. Het is onlogisch indien er staat dat men de stad 
binnengaat en eruit gaat want eruit gaan veronderstelt een binnengaan tenzij de volg-
orde dicht tegen elkaar ligt. In Lucas en Marcus is sprake van dezelfde man, Bartimeüs. 
Er is niets anders in de twee verslagen dat dat schijnt tegen te spreken. Wat Hij in Jericho 
deed voordat Jezus die terugtrekkende beweging maakte is onduidelijk. Misschien is 
eerst wat eten gekocht om dat buiten de stad op het veld te eten om daarna weer Jericho 
binnen te gaan om er “doorheen te trekken” (Luc. 19:1).  
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.APPENDIX 3. 
 

 DE LAATSTE VISVANGST 
 
  Boodschap van J.N.S.R. van 25 augustus 2009 

Mijn allerliefste Heer, Vergeving en Genade voor ons zondaars. 

Ik dank U, mijn liefste Jezus voor de immense Genade die U aan de Wereld geschonken 
heeft, en dat U mij gekozen heeft om het over te brengen. Ik verzoek uw zachte Hart om 
al diegenen in uw goddelijk Heilig Hart te bewaren die net als ik het werk van GOD 
voortzetten middels de boeken die dankzij uw aanbiddelijke en heilige Almachtige Wil 
nog zullen worden geschreven. 
 

 
 
JEZUS: Je moet degenen die gekozen zijn op de hoogte brengen dat ze verder gaan en 
gehoorzamen, want deze keus komt van de Vader van alle Goedheid, opdat tijdens het 
lezen van dit goddelijk Werk sommigen zich bekeren en in de stappen van God gaan 
lopen. 

 Iedere ziel die mijn oproep beantwoordt en Mij gehoorzaam volgt heet een visser 
van mensen. Met hetzelfde net zal ieder het hem toebedeelde aantal zielen naar zich 
toetrekken en Ik zal hem zeggen: “Gelukkig ben je om dit vissen succesvol te maken, 
want het is de laatste die in de Naam van de Heer wordt gedaan.” En aldus zijn de netten 
uitgeworpen. 

 Ik zal de vissen in elk net tellen. Gezegend deze Meester die zulke goede vissers van 
mensen telt! Gelukkig is jullie GOD die reeds zijn goede werkers heeft, want de oceaan 
is enorm en het vissen is als een opkomende vloed. Het kan alleen nu op touw worden 
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gezet, want God profiteert nog steeds van dit getij die Hem de verwachte hoeveelheid 
vissen brengt, die telkens weer uit de netten weten te ontsnappen die naar de kust komen 
en overvol vissen zitten van elke gewenste maat en soort. Maar het aantal verschilt van 
vloed tot vloed. 

 Met dit laatste getij is het juiste aantal nog niet bereikt. Zullen deze grote vissen 
komen die de Meester aan de kust opwacht? Het zijn de laatsten die worden verwacht, 
want zij konden niet in het net komen dat reeds vol met kleinere vissen zat en van een 
andere grootte dan waar de Heer naar uitzag. 

 

 De Meester staart naar de horizon met zijn opkomende zon. Z’n stralen verwarmen 
het wateroppervlak en reeds omkranst het schuim der golven de kustlijn die transparant 
blijft. Dit is het laatste moment. De wind poogt de zee terug te dringen en juist op dit 
moment komt de laatste visvangst ten einde – als de horizon met duizenden lichten 
schittert. 

 De Meester waarschuwt al zijn arbeiders, allen vissers van mensen, en ieder moet 
bij de klank van zijn laatste trompet het werk neerleggen en vissen gaan tellen. 

 Deze laatste vangst, die niet voor de volle honderd procent lijkt te slagen, zal die dan 
toch succesvol zijn bij de klank van de laatste oproep? Wat het resultaat is zal door 
sommige mensenvissers gekend zijn terwijl de Meester blijft staan aan de breder wor-
dende kust. 

 Die grote vissen, de meesten menseneters, vrezen het komend oordeel. Ze ontwaren 
van verre de doordringende blik van de grote Meester en durven daarom niet naderbij te 
komen. 

 De Meester maakt aanstalten om zijn arm naar boven te brengen om de trompet aan 
zijn lippen te brengen die nog altijd de Vader bidden om ze te vergeven. En voordat het 
geluid door de lucht schalt verschijnen de hoofden van de grote vissen tussen de laatste 
golven. Dan komt de allerlaatste golf en voert de laatkomers met zich mee, al dezen die 
de goede en gevoelige personen niet op deze kust hadden weten te bereiken – God 
uitgezonderd die onvermoeid wacht, Hij, de Barmhartige Heer die zelfs op zijn KRUIS 
de dieven vergeeft, de Goede alsook de Kwade! 

 Jullie moeten net als jullie Heer Jezus goed en liefdevol zijn. 

 Bid, bid, bid tot Jezus en Maria voor de arme zondaars. 

 Jezus en Maria in gebed. Amen. 
 

  
†   †    † 


