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17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin 
geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk 
geschreven staat: De rechtvaardige zal uit 
geloof leven.
18. Want toorn van God openbaart zich 
van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de 
waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden, 
19. daarom dat hetgeen van God gekend 
kan worden in hen openbaar is, want God 
heeft het hun geopenbaard.
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18. Want toorn van God openbaart zich van 
de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de 
waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden,
19. daarom dat hetgeen van God gekend 
kan worden in hen openbaar is, want 
God heeft het hun geopenbaard.
20. Want hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
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19. daarom dat hetgeen van God gekend 
kan worden in hen openbaar is, want God 
heeft het hun geopenbaard.
20. Want hetgeen van Hem niet gezien 
kan worden, zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met 
het verstand doorzien, zodat zij geen 
verontschuldiging hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of 
gedankt, maar hun overleggingen zijn op 
niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart.
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19. daarom dat hetgeen van God gekend 
kan worden in hen openbaar is, want God 
heeft het hun geopenbaard.
20. Want hetgeen van Hem niet gezien 
kan worden, zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met 
het verstand doorzien, zodat zij geen 
verontschuldiging hebben.

Gr. poiema > poëzie
King James (elders): vakmanschap
Concordant: achievement (= prestatie)



  

prof. dr. A. van de Beek 
3 febr. jl, aan de VU in A’dam

“Van de Beek wil (…) zelfs wel 
een verbod uitvaardigen op de 
ID-gedachte. Als je God op het 
spoor bent in het ontwerp van 
de werkelijkheid, trek je hem 
naar beneden. Je maakt hem 
deel van zijn schepping. “Als 
het ontwerp naar God zou 
leiden, zou God niet meer 
transcendent zijn.” 



  

“Als we geloven dat er een 
intelligente God is die de 
wereld gemaakt heeft, snappen 
we niet dat de wereld is 
zoals hij is.” Hij noemt het 
voorbeeld van een gehandicapt 
kind. (…) Wie gelooft in een 
intelligent ontwerp, moet 
erkennen dat er heel veel in 
dat ontwerp helemaal niet 
intelligent of zelfs kwaad 
is.”
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goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 
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goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 



  

God…

Grieks: the’os

afgeleid van een werkwoord: 
plaatsen of stellen.

these , synthese, antithese, theater 
etc.

GOD = de PLAATSER, 
Hij die alles een plaats geeft!



  

God…

Hebreeuws: el

betekent: onderschikker of beschikker

Omdat er maar één PLAATSER of 
BESCHIKKKER is, plaatst en beschikt Hij 
dus ALLES.
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goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 



  

verheerlijken (Gr. doxazoo)
= heerlijkheid in het licht stellen

“Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat 
het niet voor u uitbazuinen, zoals de 
huichelaars doen in de synagogen en op 
de straten, om door de mensen geroemd 
te worden.”
Matteüs 6:2

“En terstond werd hij ziende en hij 
volgde Hem, God lovende. En al het volk 
zag het en gaf Gode lof.
Lucas 18:43
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goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 



  

danken (Gr. eucharisteo)

“Want anders, indien gij een zegen 
uitspreekt met uw geest, hoe zal 
iemand, die als toehoorder aanwezig is, 
op uw dankzegging zijn amen spreken? 
Hij weet immers niet, wat gij zegt.”
1Korinthe 14:16



  

Romeinen 1

goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 



  

“… op niets uitgelopen” = verijdeld

“… en indien Christus niet is opgewekt, 
dan is uw geloof zonder vrucht…”
1Korinthe 15:17

“Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 
leringen leren, die geboden van mensen 
zijn.”
Matteüs 15:9



  

theologika:

“God als GOD verheerlijken” 

theologie:
“God niet als GOD verheerlijken”

God is niet de PLAATSER en BESCHIKKER 
van alles. 
* er ging van alles mis
* er gaat van alles mis
* van alles blijft mis
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goddelijkheid, wordt sedert de schepping 
der wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.
21. Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt 
of gedankt, maar hun overleggingen zijn 
op niets uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart.
22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden,
23. en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen 



  

“duister geworden” – lett. verduisterd

“Terstond na de verdrukking dier dagen 
zal de zon verduisterd en de maan zal 
haar glans niet geven en de sterren 
zullen van de hemel vallen… ”
Matteüs 24:29



  

verduisterd

•men ziet het niet meer zitten;

•men zoekt naar zingeving en verlichting;

•men kan de dingen ‘geen plekje geven;

•etc.



  

theologika = God als GOD verheerlijken

* denken wordt zinvol en efficiënt;

* het hart wordt verlicht.

“Want de God, die gesproken heeft: 
Licht schijne uit het duister, heeft 
het doen schijnen in onze harten, om 
ons te verlichten met de kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van 
Christus.”
2Korinthe 4:6



  

Job 2

8. En hij nam een potscherf om zich 
daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de 
as.
9. Toen zeide zijn vrouw tot hem: 
Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg 
God vaarwel en sterf!
10.Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin 
spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het 
goede van God aannemen en het kwade 
niet? In dit alles zondigde Job met zijn 
lippen niet.



  

Job 2

9. Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt 
gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel 
en sterf!
10.Maar hij zeide tot haar: Zoals een 
zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden 
wij het goede van God aannemen en het 
kwade niet? In dit alles zondigde Job met 
zijn lippen niet.
11. Toen nu de drie vrienden van Job 
hoorden van al het leed dat hem getroffen 
had, kwam ieder van hen uit zijn



  

Job 2

9. Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt 
gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel 
en sterf!
10.Maar hij zeide tot haar: Zoals een 
zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden 
wij het goede van God aannemen en het 
kwade niet? In dit alles zondigde Job 
met zijn lippen niet.
11. Toen nu de drie vrienden van Job 
hoorden van al het leed dat hem getroffen 
had, kwam ieder van hen uit zijn



  

Job 38

1. Toen antwoordde de HERE Job uit een 
storm en zeide: (…)
3. Gord nu als een man uw lendenen, dan 
wil Ik u ondervragen, opdat gij Mij 
onderricht.
4. Waar waart gij, toen Ik de aarde 
grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht 
hebt!
5. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij 
weet het immers! Of wie heeft over haar het 
meetsnoer gespannen?



  

Job 38

16. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der 
zee, en hebt gij door de geheimenissen van 
de waterdiepte gewandeld? (…)
18. Reikt uw begrip zover als de breedte der 
aarde? Vertel het, indien gij dit alles weet! 
(…)
21. Gij zult dat wel weten, want toen werdt gij 
geboren en het getal uwer dagen is groot! 
(…) 
31. Kunt gij de banden der Pleiaden binden, 
of de boeien van de Orion slaken? (…)
33. Kent gij de inzettingen des hemels, 
bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde?



  

Job 39

1. Kent gij de tijd, waarop de gemzen 
werpen? Neemt gij het jongen der hinden 
waar?
2. Kunt gij de maanden van haar dracht 
tellen, en kent gij de tijd, waarop zij 
werpen?
27. Is het op uw bevel, dat de gier zich 
verheft en zijn nest in de hoogte bouwt,
28. op rotsen woont en vernacht, op 
rotspunt en bergtop? 
29. Vandaar speurt hij naar voedsel, zijn 
ogen turen in de verte;
30. zijn jongen slurpen bloed, en waar 
verslagenen liggen, daar is hij.



  

Job 40

1. En de HERE antwoordde Job:
2. Wil de bediller twisten met de 
Almachtige? De aanklager van God 
antwoorde daarop!
3. Toen antwoordde Job de HERE:
4. Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U 
bescheid geven? Ik leg de hand op mijn 
mond.
5. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe 
het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er 
niet mee voort.



  

Job 42

1. Toen antwoordde Job de HERE:
2. Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat 
geen uwer plannen wordt verijdeld.
3. `Wie is het toch, die het raadsbesluit 
omsluiert zonder verstand?'  Daarom: ik 
verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te 
wonderbaar en die ik niet begreep.
(…)
5. Slechts van horen zeggen had ik van U 
vernomen, maar nu heeft mijn oog U 
aanschouwd.



  

Job 42

1. Toen antwoordde Job de HERE:
2. Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat 
geen uwer plannen wordt verijdeld.
3. `Wie is het toch, die het raadsbesluit 
omsluiert zonder verstand?'  Daarom: ik 
verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij 
te wonderbaar en die ik niet begreep.
(…)
5. Slechts van horen zeggen had ik van 
U vernomen, maar nu heeft mijn oog U 
aanschouwd.



  

Jesaja 46

9. Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, 
gebeurde; Ik immers ben God, en er is 
geen ander, God, en niemand is Mij 
gelijk;
10. Ik, die van den beginne de afloop 
verkondig en vanouds wat nog niet 
geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal 
volbracht worden en Ik zal al mijn 
welbehagen doen;
11. die uit het oosten een roofvogel roep, 
uit een ver land de man van mijn 
raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het 
ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng 
het ook tot uitvoering.



  

Jesaja 46

9. Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, 
gebeurde; Ik immers ben God, en er is 
geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;
10. Ik, die van den beginne de afloop 
verkondig en vanouds wat nog niet 
geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit 
zal volbracht worden en Ik zal al mijn 
welbehagen doen;
11. die uit het oosten een roofvogel roep, 
uit een ver land de man van mijn 
raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het 
ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng 
het ook tot uitvoering.



  

Jesaja 46

9. Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, 
gebeurde; Ik immers ben God, en er is 
geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;
10. Ik, die van den beginne de afloop 
verkondig en vanouds wat nog niet 
geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal 
volbracht worden en Ik zal al mijn 
welbehagen doen;
11. die uit het oosten een roofvogel roep, 
uit een ver land de man van mijn 
raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het 
ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik 
breng het ook tot uitvoering.



  

1Korinthe 15

34. Komt tot de rechte nuchterheid en 
zondigt niet langer, want sommigen 
hebben geen besef van God. Tot uw 
beschaming moet ik dit zeggen.
35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden 
de doden opgewekt? En met wat voor 
lichaam komen zij?
36. Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet 
levend, of het moet gestorven zijn,



  

1Korinthe 15

34. Komt tot de rechte nuchterheid en 
zondigt niet langer, want sommigen hebben 
geen besef van God. Tot uw beschaming 
moet ik dit zeggen.
35. Maar, zal iemand zeggen, hoe 
worden de doden opgewekt? En met wat 
voor lichaam komen zij?
36. Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet 
levend, of het moet gestorven zijn,
37. en als gij zaait, zaait gij niet het 
toekomstige lichaam, maar slechts een 
korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets 
anders.



  

1Korinthe 15

34. Komt tot de rechte nuchterheid en 
zondigt niet langer, want sommigen hebben 
geen besef van God. Tot uw beschaming 
moet ik dit zeggen.
35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden 
de doden opgewekt? En met wat voor 
lichaam komen zij?
36. Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet 
levend, of het moet gestorven zijn,
37. en als gij zaait, zaait gij niet het 
toekomstige lichaam, maar slechts een 
korrel, bijvoorbeeld van koren, of van 
iets anders.
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19. En zonder te verflauwen in het geloof 
heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen 
lichaam verstorven was, daar hij 
ongeveer honderd jaar oud was, en dat 
Sara's moederschoot was gestorven;
20. maar aan de belofte Gods heeft hij niet 
getwijfeld door ongeloof, doch hij werd 
versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer,
21. in de volle zekerheid, dat Hij bij machte 
was hetgeen Hij beloofd had ook te 
volbrengen.
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19. En zonder te verflauwen in het geloof 
heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam 
verstorven was, daar hij ongeveer honderd 
jaar oud was, en dat Sara's moederschoot 
was gestorven;
20. maar aan de belofte Gods heeft hij 
niet getwijfeld door ongeloof, doch hij 
werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode 
eer,
21. in de volle zekerheid, dat Hij bij machte 
was hetgeen Hij beloofd had ook te 
volbrengen.
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19. En zonder te verflauwen in het geloof 
heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam 
verstorven was, daar hij ongeveer honderd 
jaar oud was, en dat Sara's moederschoot 
was gestorven;
20. maar aan de belofte Gods heeft hij niet 
getwijfeld door ongeloof, doch hij werd 
versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer,
21. in de volle zekerheid, dat Hij bij 
machte was hetgeen Hij beloofd had ook 
te volbrengen.
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