De Schriften van de profeten
Door: Dave Stewart
“Rom.16:25-27: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, ( of: bekrachtigen) naar mijn
Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van
de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de
profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs,
onder al de heidenen bekend is gemaakt; 27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus
Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”.
=========================
Opmerking van de vertaler
Vers 26 leest in de Statenvertaling niet gemakkelijk, de zin loopt niet duidelijk; de Leidse
vertaling leest deze tekst bijvoorbeeld als volgt:
“maar nu geopenbaard en door de profetische geschriften, volgens de opdracht van den
eeuwigen God, aan alle volken bekend gemaakt is; opdat zij aan het geloof zouden
gehoorzaam zijn”.
De King James vertaling is als volgt:
“ But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the
commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith”.
U ziet dat de volgorde in de Leidse vertaling en in de King James dezelfde is en veel
duidelijker leest
=========================
Aan het einde van de brief aan de Romeinen vinden we één van de meest leerzame
lofprijzingen in het Woord van God. Als een formule gegeven kon worden voor het
bevestigen van gelovigen in deze bedeling der genade dan hoeven we niet verder te kijken dan
de woorden van onze apostel Paulus in deze paar verzen.
In deze passage wordt in eerste instantie het Lichaam van Christus bevestigd (bevestigt en
bekrachtigt) naar het evangelie van Paulus, en ten tweede door de prediking van Jezus
Christus naar de openbaring der verborgenheid. De derde wezenlijke en stabiliserende pilaar
zijn, zo zegt Paulus, de Profetische Schriften. Maar als we op dat punt in de passage stoppen
dan missen we een cruciaal deel van de formule betreffende deze derde poot van onze
stabiliteit.

Naar………
Merk op dat ieder component in onze passage van de drievoudige bevestiging van de gelovige
vooraf gegaan wordt door het woord: “naar”. We zijn niet bevestigd naar één of ander
evangelie in de Bijbel maar “naar” het evangelie van Paulus. Bovendien is het niet alleen de
prediking van Jezus Christus dat ons bekrachtigt en vestigt, maar de prediking van Jezus
Christus “naar” de openbaring der verborgenheid. En ook de Schriften van de profeten
moeten, indien ze vandaag de dag hun stabiliserende invloed willen hebben, worden gebruikt:
“……………………..naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, (en)
onder al de heidenen bekend is gemaakt”.
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Het woord “naar” betekent: “in overeenstemming met”. Degenen die de onderscheiden
bediening van Paulus onderkennen, begrijpen dat de Bijbel vele evangelieën bevat, maar niet
alle zijn “naar” het evangelie van Paulus, door alleen geloof. We onderkennen eveneens dat
de prediking van Jezus Christus buiten de brieven van Paulus niet is “naar” de openbaring der
verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar dat betekent niet dat
de Schriften van de profeten niet nodig zijn voor onze standvastigheid. Integendeel, ze zijn
van wezenlijk belang voor ons.
Paulus is duidelijk dat alle Schrift nuttig is voor ons tot lering tot wederlegging, tot
verbetering, en zelfs tot onderwijzing (2Tim.3:16-17). “De profetische Schriften”, door Petrus
genoemd “de andere Schriften” (2Petr.3:16), omvatten het Oude en het Nieuwe Testament, ze
zijn niet slechts tot lering maar ook voor geduld, vertroosting en hoop (Rom.15:4). In deze
bedeling der genade is het volk van God tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust
(2Tim.3:17).

HET BEVEL VAN GOD AAN ALLE VOLKEN
Mozes ontving de geboden van God voor één volk tot gehoorzaamheid des geloofs. Het is
Paulus die geboden van God heeft ontvangen voor alle volken tot gehoorzaamheid des
geloofs.
“Gal.3:12:…. de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door
dezelve leven”.
De waarheid van God, voor deze eeuw, is exclusief geopenbaard door de prediking aan
Paulus toevertrouwd “naar het bevel van God, onze Zaligmaker” (Titus 1:3). Voorheen
leefden de Heidense volken in duisternis, zonder een gebod van God.
“Hand.17:30: God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen
mensen alom, dat zij zich bekeren”.
Vandaag de dag zijn de orders van God aan alle volken bekend gemaakt: een bevel niet ter
gehoorzaamheid van werken maar voor de gehoorzaamheid des geloofs.
“Hand.13:39: En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet
van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt”.
Paulus zegt ons om de gehele Schrift te gebruiken, zelfs de wet van Mozes. Maar hij is
eveneens zorgvuldig in het geven van voorschriften aan ons.
“1Tim.1:8-11: 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; 9 En
hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den
halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den
vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, 10 Den hoereerders, dien, die bij
mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders
tegen de gezonde leer is; 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij
toebetrouwd is.

2

Paulus zegt ons dat het “wettelijk gebruik” van de wet heden ten dage betekent tegen alles te
strijden dat niet is “naar” de leer die hem is overgeleverd. Om de wet wettelijk te gebruiken
moeten we de wet gebruiken om de Paulinische waarheid te verdedigen en te ondersteunen.
Maar, zullen sommigen zeggen, hoe gebruiken we de andere Schriften om de niet
geprofeteerde verborgenheid, die aan Paulus is gegeven, te ondersteunen? Gelukkig schroomt
onze apostel niet om ons exact te laten zien hoe we dat moeten doen.
“1Kor.2:7-10: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt
was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8
Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden,
zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is:
Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen
niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft
het ons geopenbaard………………………………….”..
Paulus citeert hier Jesaja 64 en het heeft betrekking op “de verborgen wijsheid” die aan hem
is gegeven. Wanneer we Jesaja 64 lezen zien we natuurlijk dat het duidelijk verwijst naar de
tweede komst van Christus in toorn. De context maakt duidelijk dat het niet gaat over de
verborgenheid welke is geopenbaard aan Paulus. Desalniettemin gebruikt Paulus de passage
“naar” de openbaring aan hem gegeven.
“1Kor.15:51-58: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de
laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden,
en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen,
en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal
onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan
hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot
overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 56 De prikkel nu
des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de
overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt
standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat
uw arbeid niet ijdel is in den Heere”.
De verborgenheid van de Opname wordt nergens geopenbaard in de andere Schriften. Paulus
citeert echter Jesaja 28 en Hosea 13 en zegt dat tijdens de Opname deze Schriften
“bewaarheid zullen worden”. Het is hier opnieuw, als we de genoemde passsages lezen, dat
hun context niets heeft te maken met de Opname van de Gemeente. Maar Paulus gebruikt ze
om de heiligen te bemoedigen om “bestendig” en “ontwijfelbaar” te zijn; met andere
woorden: “bevestigd”. Paulus past de profetische Schriften hier toe om de broeders aan te
sporen om “altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer”, en dat verbaast niet want alle
Schrift is bedoeld om ons grondig toe te rusten tot goede werken.
“Ef.5.:30-33: 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij
twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op
Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe
zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze”.
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Hier in Ef.5 gebruikt Paulus Genesis 2:23-24 niet alleen om mannen en vrouwen, binnen het
Lichaam van Christus, op te dragen om elkander lief te hebben en te eerbiedigen maar ook om
de verborgenheid te illustreren van het Lichaam zelf.
Het is duidelijk dat Paulus niet aarzelt om waarheid betreffende de verborgenheid te
ondersteunen met de profetische Schriften. In feite gebruikt hij hen om de heiligen te
versterken in de waarheid aangaande de verborgenheid. Door het toepassen van de Schriften
naar de opdracht van God aan hem toevertrouwd, toont Paulus aan ons het “wettelijk
gebruik”, vandaag de dag, van de profetische Schriften.

Een woord ter waarschuwing
Als we Paulinisch willen zijn in het gebruik van de Schrift moeten we niet aarzelen om ze
precies zo te gebruiken als onze apostel ons leert om ze te gebruiken. Paulus deinsde er niet
voor terug om de andere Schriften te gebruiken en hij gebruikte ze niet alleen om verschillen
aan te geven. Hij wist dat, indien wettelijk gebruikt, de profetische Schriften net zo nodig
waren voor het bekrachtigen van het Lichaam van Christus als zijn evangelie en de prediking
van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid.
Maar Paulus wist ook het gevaar van het onwettig gebruik van de wet
“1Tim.1:5-7: 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten,
en uit een ongeveinsd geloof. 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben
tot ijdelspreking; 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch
wat zij bevestigen”.
Het is alleen door de: “volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid”
(Kol.2:2) dat we in staat zijn om de andere Schriften terecht te gebruiken. We moeten ons
altijd herinneren “van waaruit we getuigen” als we de profetische Schriften gebruiken. Ze zijn
niet de waarheid voor vandaag de dag, echter met uitzondering als we ze gebruiken zoals
Paulus dat deed, “naar” het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, (zoals
dat) onder al de heidenen bekend is gemaakt.
Als genade gelovigen volgen we Paulus in wat we leren, ontvangen, horen, en zien in hem
(Fil.4:9). Bestudeer en gebruik alle Schrift precies zoals hij dat deed en u zult ten volle
worden bevestigd.
Als gelovigen in Christus hebben we:
--Geen geloofsbelijdenis maar Christus.
--Geen wet maar liefde.
--Geen boek maar de Bijbel.
--Geen lidmaatschap maar gemeenschap.
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