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Everyone is in
God's Book of Life
(... for a While)

Paul Sumner

When I was made in secret,
And embroidered in the depths of the earth . . .
Your eyes have seen my unformed substance,
And in your Book they were all written:
The days that were crafted for me.
(Psalm 139)

Iedereen is in
Gods Boek des Levens
(... voor een tijdje)

Paul Sumner
Vertaling: Marcel Achten

Toen ik in het verborgene werd gemaakt,
En in de diepten van de aarde geborduurd. . .
Zagen Uw ogen mijn vormeloos begin,
En in uw Boek werden zij allen geschreven:
De dagen die voor mij gemaakt werden.
(Psalm 139)

Analogies, metaphors, and imagery are the
ancient language of the Scriptures. Perhaps they
aren't always literally true. But they convey truth,
nonetheless.
Does God, the Creator of the universe, have a
book in which he or a secretary angel writes
down descriptions of a person's "unformed
substance" (Heb. golem) and the number of days
they will be alloted on earth — before they are
born?

De oude taal van de Schrift is vol van analogieën
(overeenkomsten), metaforen (beeldspraak) en
beelden. Misschien is het niet altijd letterlijk waar.
Maar toch brengen ze de waarheid over.
Heeft God, de Schepper van het universum, een
boek waarin hijzelf dan wel een secretarisengel
beschrijvingen van iemands "vormeloos begin"
(Hebr. golem) en het aantal dagen dat hem zal wor-
den toegekend op aarde neerschrijft — voordat men
geboren is?

"Book" (Heb. sefer) is a metaphor for God's
mind or memory. Imaging a divine sefer
conveys the truth that God is attentive to his
work and remembers what he has made. In
the case of this passage in Psalm 139, he is
attentive to the individual person he has
"embroidered" (or knitted), before his birth.
Throughout the Hebrew Bible and New
Covenant (Testament) is the idea that people's
names are recorded in a book in heaven.
A "name" means a person's personality or
character, their unique being. Even though some
of us share our name with millions of other
people, God knows our specific name — that is,
the unique "substance" we are made of, our
physical and spiritual DNA. [Top]

"Boek" (Hebr. sefer) is een metafoor voor Gods ge-
dachten of geheugen. Stel je een goddelijk sefer voor
dat de waarheid overbrengt dat God aandacht heeft
voor zijn werk en onthoudt wat hij heeft gemaakt. In
het geval van deze passage in Psalm 139, heeft hij
aandacht voor de individuele persoon die hij vóór
zijn geboorte heeft "geborduurd" (of gebreid). Door
de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Verbond
(Testament) heen leeft de gedachte dat de namen van
mensen in een boek in de hemel zijn opgetekend.
Een "naam" betekent de persoonlijkheid of karakter
van iemand, z’n unieke wezen. Hoewel sommigen
van ons hun naam met miljoenen andere mensen
delen, kent God onze specifieke naam — d.w.z. de
unieke "stof" waaruit wij zijn gemaakt, onze fysieke
en spirituele DNA.

The Psalmist affirmed:

You have taken account of my wanderings.
Put my tears in your bottle; Are they not in
your book? (Ps 56:8, Heb. v. 9)

De psalmist bevestigde:

U heeft mijn omzwervingen genoteerd. Doe
mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in uw
boek? (Ps 56:8, Hebr. vs. 9)
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Yeshua told his disciples, "the very hairs of your
head are all numbered" (Matt 10:30).
Along with these comforting promises comes
the warning that our sins, committed during
our lives on earth, may provoke God to
remove our names from his book. That is, our
continual, willful, unrelenting sins so damage,
pollute, and corrupt who we are, that we are no
longer recognizable to him. We are no longer
pristine creations. We are not members of his
godly human family. No longer do we have a
place in his presence.

Yeshua zei tegen zijn discipelen: "zelfs de haren van
uw hoofd zijn alle geteld" (Matt 10:30).
Samen met deze geruststellende beloften komt de
waarschuwing dat onze zonden, begaan tijdens ons
leven op aarde, God kunnen provoceren om onze
naam uit zijn boek te schrappen. D.w.z., onze
voortdurende, eigenzinnig, onverbiddelijke zonden
beschadigen, vervuilen, en ontaarden dus wie we
zijn, zodat we voor hem niet meer herkenbaar zijn.
We zijn niet langer ongerepte creaties. Wij zijn geen
lid van zijn goddelijke mensenfamilie. We hebben
niet langer een plaats in zijn aanwezigheid.

We conclude, therefore, that our files in the
heavenly data base also contain our deeds, not
only our profiles. And when the heavenly Court
convenes in the future, "the books" will be
opened (Dan 7:10) and the dead will be judged
"according to their deeds" (Rev 20:12).

We must all appear before the judgment
seat of Messiah, that each one may be
recompensed for his deeds in the body,
according to what he has done: whether
good or bad. (2 Cor 5:10) [Top]

We concluderen dan ook dat onze gegevens in de
hemelse database niet alleen onze profielen bevat-
ten, maar ook onze daden. En als het hemelse Hof in
de toekomst bijeenkomt, zullen "de boeken" worden
geopend (Dan 7:10) en de doden zullen geoordeeld
worden "overeenkomstig hun daden" (Opb. 20:12).

Wij moeten allen voor de rechterstoel van
de Messias, verschijnen opdat ieder voor
zijn daden in het lichaam kan worden ver-
goed, volgens wat hij gedaan heeft: goed of
slecht. (2 Kor 5:10)

Is Hell for Babies, or For Adult Sinners?

Michael Horton, a Protestant Reformed (Calvi-
nist) theologian, recently wrote that all humans
are "born into the world guilty in Adam," and
thus "condemned already" as babies.
In contrast, the apostle Paul, the evangelical
Pharisee (Acts 23:6), said "the wrath of God will
come upon the children of disobedience" (Col
3:6) — not because they are human beings but
because of their sins:

They did not see fit to acknowledge God
any longer [so they are filled with]
unrighteousness, wickedness, greed,
malice, envy, murder, deceit, idolatry,
sorcery, strife, jealousy, drunkenness,
carousings . . . committed by
"disobedient" people such as slanderers,
haters of God, insolent, arrogant,
inventors of evil, and those disobedient to
parents. (Rom 1:28-30)

Is de Hel voor Baby's of Volwassen zondaars?

Michael Horton, een Protestantse Hervormde (Calvi-
nistische) theoloog, schreef onlangs dat alle mensen
"in de wereld schuldig in Adam worden geboren,"
en dus als baby's "reeds veroordeeld" zijn.
De apostel Paulus, de evangelische Farizeeër (Hand
23:6), zei daarentegen: "de toorn van God zal komen
over de kinderen der ongehoorzaamheid" (Kol 3:6)
— niet omdat ze mensen zijn, maar vanwege hun
zonden:

Zij achtten het niet langer gepast God te er-
kennen [zodat ze gevuld zijn met] ongerech-
tigheid, boosheid, hebzucht, kwaadaardig-
heid, afgunst, moord, bedrog, afgoderij,
toverij, twist, jaloezie, dronkenschap, zuip-
partijen. . . gepleegd door "ongehoorzame"
mensen zoals lasteraars, haters van God,
onbeschaamde, arrogante, uitvinders van het
kwaad, en die aan hun ouders ongehoorzaam
zijn. (Rom 1:28-30)

God judges and condemns people for sinning,
which can only happen after birth during one's
lifetime. "I forewarn you . . that those who

God oordeelt en veroordeelt mensen voor het
zondigen, dat alleen tijdens het leven na de geboorte
kan gebeuren. "Ik waarschuw je . . . dat zij, die zulke
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practice such things shall not inherit the
Kingdom of God" (Gal 5:21).
Paul didn't say: "Merely because you are
children of Adam and Eve, you shall not enter
the Kingdom of Heaven."
Time and again in the Tanakh, the verb "blot
out" (Heb. machah) is used to describe removal
from the Book.

dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen
beërven" (Gal. 5:21).
Paulus zei niet: "Alleen maar omdat je kinderen van
Adam en Eva bent, zult gij het Koninkrijk der
Hemelen niet ingaan."
Telkens weer wordt in de Tenach, het werkwoord
"uitdelgen" (Hebr. machah) gebruikt om verwij-
dering uit het boek te beschrijven.

[While interceding for Israel, Moses
said,] "Alas, this people has committed a
great sin, and they have made an elohim
of gold for themselves. But now, if you
will, forgive their sin — and if not, please
blot me out from your book which you
have written!" (Exod 32:32)
[In response,] the LORD said to Moses,
"Whoever has sinned against me, I will
blot him of my book." (Exod 32:33)
[About his persecutors, the psalmist
prayed:] May they be blotted out of the
Book of Life [sefer hayyim], And may
they not be recorded [katav] with the
righteous. (Ps 69:28, Heb. v. 29)

[See my parable Yosi Peloni.] [Top]

[Terwijl hij voorbede voor Israël deed, zei
Mozes:] "Ach, dit volk heeft een grote
zonde begaan, en ze hebben een elohim van
goud voor zichzelf gemaakt. Maar nu, als u
wil, vergeef hun zonden — en zo niet, wis
mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt!"
(Ex 32:32)
[In reactie daarop] zei de HEERE tegen
Mozes: "Wie tegen mij gezondigd heeft, zal
Ik uit mijn boek wissen." (Ex 32:33)
[Over zijn vervolgers, bad de psalmist:]
Mogen zij uitgewist worden uit het Boek
des Levens [sefer hayyim], En mogen zij
niet worden opgeschreven [katav] met de
rechtvaardigen. (Ps 69:28, Hebr. v. 29)

[Zie mijn parabel Yosi Peloni.]

The Faithful Remain in the Book

Those who remain faithful to God, here and now,
are retained in the master ledger — but under
certain conditions.

De Trouwen Blijven in het Boek

Degenen die trouw blijven aan God, hier en nu,
worden in het register van de meester bewaard —
maar onder bepaalde voorwaarden.

If only you had paid attention to my
commandments! . . .
Your descendants would have been like
the sand,
And your offspring like its grains: Their
name would never be cut off or destroyed
from my presence." (Isaiah 48:19)

Als je maar aandacht had geschonken aan
mijn geboden! . . .
Uw nakomelingen zouden zijn geweest als
het zand,
En uw nageslacht als zijn korrels: Hun naam
zou nooit afgesneden of vernietigd worden
uit mijn aanwezigheid. " (Jes 48:19)

At that time your people, everyone who
is found written in the book, will be
rescued. (Dan 12:1b)

Op dat moment zal uw volk worden gered,
iedereen die gevonden wordt geschreven te
zijn in het boek. (Dan 12:1b)

Nothing unclean and no one who practices
abomination and lying shall ever come into
[God's holy city and temple], but only those
whose are written in the Lamb's Book of
Life. (Rev 21:22-23, 27) [Top]

Niets onreins en niemand die gruwel en
leugen praktiseert zal ooit in [Gods heilige
stad en de tempel] komen, maar alleen
degenen wie in het Boek des Levens van het
Lam zijn geschreven. (Opb 21:22-23, 27)
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The contingency for remaining in God's Book is
faithfulness to him and his commandments,
whether before the coming of Messiah or
afterward. Sins that lead God to blot out our
names can only and must be removed by
repentance and sacrifice: by blood.
This is the good message of the Re-Newed
Covenant ratified by Messiah Yeshua's sacrifice
on the Golgotha altar.

In het Boek van God blijven, is afhankelijk van
trouw aan hem en aan zijn geboden, hetzij vóór de
komst van de Messias of daarna. Zonden die er toe
leiden dat God onze namen uitwist, kunnen en
moeten enkel verwijderd worden door berouw en
slachtoffer: door bloed.
Dit is de goede boodschap van het Ver-Nieuwde
verbond bekrachtigd door Messias Yeshua's offer op
het Golgotha altaar.

Disciples of Yeshua should "rejoice that your
names are recorded in heaven" (Luke 10:20).
Paul's companions and fellow-workers,
including women who "shared [his] struggle in
the cause of the gospel," are assured that their
"names are in the Book of Life" (Phil 4:3). And
on Mount Zion, in the heavenly Jerusalem, we
hear about "the festal gathering of the
congregation of the first-born who are enrolled
in heaven" (Heb 12:23).

Discipelen van Yeshua, u zoudt zich moeten "verheu-
gen dat uw namen in de hemel staan opgetekend"
(Luc 10:20). Paulus' metgezellen en medearbeiders,
met inbegrip van vrouwen die "[zijn] strijd voor de
zaak van het evangelie deelden," zijn verzekerd dat
hun "namen in het Boek des Levens zijn " (Fil 4:3).
En op de berg Sion, in het hemelse Jeruzalem, horen
we over "de feestelijke samenkomst van de gemeente
van de eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de
hemelen" (Hebr. 12:23).

Contrary to the beliefs of many Christian sects,
Yeshua issues a stern warning toward those who
call themselves Christians but continue to live
unrepentant lives of sin.
To a congregation of "Christians" in Sardis, Asia
Minor, he says that those who "overcome" the
temptations to betray him through sin and
idolatry, will be "clothed in white garments" and
"walk with [him] in white."

And I will not expunge his name from
the Book of Life." (Rev 3:5a)

In tegenstelling tot wat veel christelijke groeperin-
gen geloven, stuurt Yeshua een strenge waarschu-
wing uit voor hen die zich christenen noemen, maar
een onbekeerd leven van zonde blijven leven.
Tot een gemeente van "Christenen" in Sardis, Klein-
Azië, zegt hij dat degenen die de verleidingen om
hem door de zonde en afgoderij te verraden
"overwinnen", zullen worden "bekleed met witte
klederen" en "met [hem] in het wit wandelen."

En Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het
Boek des Levens." (Opb 3:5a)

Their reputation ("name") will then be mentioned
by Messiah "before [his] Father" and the heavenly
court (v. 5b) as valid members of his people.
Yeshua's disciples soberly speak of falling "from
grace" (Gal 5:4), falling "away from the faith" (1
Tim 4:1), and falling from their "steadfastness [of
faith]" (2 Pet 3:17). The person who is overcon-
fident about their religiosity needs to "take heed
that he does not fall" (1 Cor 10:12). [Top]

Hun reputatie ("naam") zal dan door de Messias
worden vermeld "vóór [zijn] Vader" en het hemelse
hof (v. 5b) als geldige leden van zijn volk.
Yeshua's discipelen spreken eenvoudig van "uit de
genade vallen" (Gal. 5:4), " van het geloof weg-"
vallen (1 Tim 4:1), en van hun "standvastigheid [van
het geloof]" vallen (2 Pet 3:17) . De persoon die
overmoedig over z’n religieus gedrag is, moet
"opletten dat hij niet valle" (1 Kor 10:12).

When Are Our Names Written in the Book?

Years ago, I heard it taught that when people
become believers in Jesus, their names are at
that moment written in the Book of Life. Before
then, before they are saved, they are lost and
headed for hell — because they aren't in the
book. (Note the theologian's comment above that
we are all "born into the world guilty . . .
condemned already.")

Wanneer Komt onze Naam i/h Boek?

Jaren geleden hoorde ik onderwijzen dat wanneer
mensen gelovigen in Jezus worden, hun namen op
dat moment in het Boek des Levens worden ge-
schreven. Voor die tijd, voordat ze gered worden,
zijn ze verloren en onderweg naar de hel — omdat
ze niet in het boek staan. (Let op de opmerking van
de theoloog hierboven, dat we allemaal "in de wereld
schuldig geboren worden ... reeds veroordeeld.")
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But I also heard others teach that everyone who
sins automatically has their name blotted out of
the book and they go to hell.
This didn't make sense.
Do we start out in the Book or not? Or are
there two books: one we all start out in (but get
blotted out of if we sin), and one we get
enrolled in only if we believe in Jesus (but
never get blotted out of)? Is one book for Jews
and all other Gentiles, and the other only for
Christians?

Maar ik hoorde ook anderen onderwijzen dat van
iedereen die zondigt, diens naam automatisch uit het
boek gewist wordt en naar de hel gaat.
Dit is onzin.
Beginnen we in het Boek of niet? Of zijn er twee
boeken: één waar wij allen in beginnen (maar uitge-
wist worden als we zondigen), en één waar we bij
ingeschreven worden alleen als we in Jezus geloven
(maar daar nooit uit gewist worden)? Is één boek
voor de Joden en alle andere heidenen, en het andere
alleen voor christenen?

I resolved the exegetical mystery by studying the
biblical texts. From my reading, I concluded that
everyone is written in God's Book from the
beginning. Whether that means at our conception
in our mother's womb or at our physical birth, or
perhaps in eternity, long before conception when
God perceived our unformed substance (Ps
139:16), I don't know.
We begin as invaluable treasures to the
Creator, each uniquely crafted in his image
(Gen 1:26-27). [Top]

Ik loste het exegetische mysterie op door het
bestuderen van de Bijbelse teksten. Vanuit mijn
lezing concludeerde ik dat iedereen vanaf het begin
in het Boek van God geschreven is. Of dat betekent
vanaf onze conceptie in de baarmoeder of bij onze
fysieke geboorte, of misschien in de eeuwigheid,
lang vóór de conceptie, toen God ons vormeloos
begin opmerkte (Ps 139:16); ik weet het niet.
We beginnen als onschatbare schatten van de
Schepper, elkeen uniek naar zijn beeld gemaakt
(Genesis 1:26-27).

We Corrupt the Image

But the terrible, undeniable reality is: upon our
entry into earthly human life, we commit and
accumulate sin. And if the habitual, willful sin is
not removed by atonement and the forgiveness of
God, we, ourselves, are removed from his
memory, blotted out from among those who are
forgiven.
A life of sin mars the Image of God in us. Until
finally we become so unGodlike we are different
beings — an alien species that cannot reside in
the holy city Jerusalem.

We Misvormden het Beeld

Maar de verschrikkelijke, onmiskenbare realiteit is:
van bij onze intrede in het aards menselijk leven,
begaan wij zonde en stapelen ze op. En als de
gewone, opzettelijke zonde door de verzoening en
vergeving van God niet wordt verwijderd, worden
wijzelf uit zijn geheugen verwijderd, uitgewist
tussen degenen die vergeving hebben gekregen.
Een leven van zonde ontsiert het beeld van God in
ons; tot we tenslotte zo God-verschillend worden tot
we andere wezens zijn — een uitheemse soort die
niet in de heilige stad Jeruzalem kan wonen.

They have all turned aside; together they
have become corrupt; There is no one who
does good, not even one. (Ps 14:3)
If you, LORD, should mark iniqui-
ties, O Lord, who could stand? (Ps
130:3)
The Lord Yeshua shall be revealed
from heaven with his mighty angels in
flaming fire, dealing out retributrion to
those who do not know God and to
those who do not obey the gospel of
our Lord Yeshua. (2 Thess 1:7).

Ze zijn allemaal afgeweken, samen zijn ze
verdorven geworden; Er is niemand die
goed doet, zelfs niet een. (Ps 14:3)
Als u, HEERE, ongerechtigheden moet
markeren, O Heer, wie zou kunnen staan?
(Ps 130:3)
De Heer Yeshua zal geopenbaard worden
vanuit de hemel met zijn machtige engelen
in vlammend vuur, vergelding uitdelend aan
hen die God niet kennen en aan hen die het
evangelie van onze Heer Yeshua niet
gehoorzamen. (2 Thess 1:7).

When David was confronted by his great sins
involving Bathsheba (2 Sam 11-12), he knew

Toen David met zijn grote zonden i.v.m. Bathseba
werd geconfronteerd (2 Sam 11-12), wist hij wat
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what was facing him: expulsion from God's
Presence. So he begged that God would "blot out
[machah] my rebellions" — before God blotted
him out. "Wash me...cleanse me...I have
sinned...purify me...wash me and I shall be whiter
than snow...create in me a cleansed heart...renew
a steadfast ruach within me" (Psalm 51).

hem te wachten stond: uitsluiting uit Gods Tegen-
woordigheid. Dus smeekte hij dat God "mijn opstan-
den uitwissen [machah] zou" — vóór God hem
uitwistte. "Was mij ... reinig mij ... ik heb gezondigd
... zuiver mij ... was mij en ik zal witter zijn dan
sneeuw ... schep in mij een rein hart ... hernieuw een
standvastige roeach in mij" (Psalm 51).

God hates this situation into which humans have
descended.
" 'I have no pleasure in the death of anyone who
dies,' declares the Lord YHVH. 'Therefore,
repent and live' " (Ezek 18:32). "The Lord...[does
not wish] for any to perish but for all to come to
repentance" (2 Peter 3:9).
He wants to retain everyone in his living book. [Top]

God haat deze situatie waarin mensen zich begeven
hebben.
" 'Ik heb geen behagen in de dood van iemand die
sterft,' verklaart de Heere YHVH. 'Daarom, bekeert
u en leeft' " (Ezechiël 18:32). "De Heer ... [wil niet]
dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot
bekering komt" (2 Petrus 3:9).
Hij wil iedereen in zijn levenboek behouden.

Implications

Based on this survey of texts, Cain was once in the
Book. So was Pharaoh and Nebuchadnezzar. And
Herod and Caesar. And Torquemada and Josef
Stalin, Adolf Hitler and Mao Zedong, Bin Laden
and Al-Assad, and other mass killers ... even
apostate priests, rabbis, and mullahs who have led
people to hell through their false teaching.

Implicaties

Op basis van dit tekstenoverzicht, was Kaïn ooit in
het Boek. Dat gold ook voor Farao en Nebukadne-
zar; en Herodes en Caesar; en Torquemada en Josef
Stalin, Adolf Hitler en Mao Zedong, Bin Laden en
Al-Assad, en andere massamoordenaars ... zelfs
afvallige priesters, rabbijnen, en mullahs, die door
hun valse leer mensen naar de hel hebben geleid.

At one time, they were all recorded in the
Book of Life. But one day when the books
are opened and the entirety of their lives
are examined, they will be blotted out for
good — unless at some point they repent
and seek salvation (yeshuah) from the
hand of God.
If they accept God's cleansing atonement
through Messiah, they'll will be retained in the
Pesach Lamb's registry — his Sefer Hayyim.

Op een gegeven moment waren ze allemaal in het
Boek des Levens opgenomen. Maar op een dag,
wanneer de boeken worden geopend en het geheel
van hun leven word onderzocht, zullen zij voorgoed
worden uitgewist — tenzij zij zich op een gegeven
moment bekeren en redding (Yeshuah) zoeken uit de
hand van God.
Als ze Gods reinigende verzoening door Christus
aanvaarden, zullen ze in het register van het Pesach
Lam — zijn Sefer Hayyim — worden bewaard.

Regardless of how we view the fate of the
wicked before the day of judgment, these
Scriptures speak to us of both God's love for his
human creation and his justice toward
unrepentant human sinfulness.
It should provoke a rather fundamental question
in our personal, introspective soul times:

Ongeacht hoe wij het lot van de goddeloze vóór de
dag des oordeels zien, spreken deze Schriftplaatsen
ons van zowel Gods liefde voor zijn menselijke
schepping en zijn rechtvaardigheid t.o.v. onbekeerde
menselijke zondigheid.
Het moet tot een tamelijk fundamentele vraag leiden
in tijden van persoonlijke zelfonderzoek:

Am I still in the Book by faith in God and
Messiah — or heading for removal because of
my sins?
It will come about that he who is left in Zion and
remains in Jerusalem will be called holy
[qadosh] — everyone who is Written for Life
[katuv lachayyim] in Jerusalem. (Isaiah 4:2-3)

• Paul Sumner [Top]

Ben ik nog steeds in het Boek door het geloof in
God en Messias — of op weg naar uitwissen
vanwege mijn zonden?
Het zal gebeuren dat hij die in Sion achtergelaten
wordt en in Jeruzalem blijft, heilig zal geheten
worden [qadosh] — ieder die is Opgeschreven ten
Leven [katuv lachayyim] in Jeruzalem. (Jes 4:2-3)

• Paul Sumner
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NOTES

Here are other pertinent texts on being removed
from the Holy Book of Life:

Hebrew Bible — Exod 17:14; 32:32-33;
Deut 9:14; 25:6, 19; 20:20; 2 Kgs 14:27;
Isa 4:3; 48:19; Ezek 13:9; Malachi 3:16;
Ps 9:5; 56:8; 69:28: 109:13; 139:16; Job
19:23-24; Dan 12:1.
New Testament — Matt 10:30; Luke
10:20; Phil 4:3; Heb 12:23; Rev 3:5;
13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27.

Readers may also wish to survey the uses of the
Hebrew verb machah:

Gen 6:7; 7:4, 23, 23; Exod 17:14, 14; 32:32,
33; Num 5:23; Deut 9:14; 25:6, 19; 29:20;
Judg 21:17; 2 Kgs 14:27; 21:13, 13, 13; Isa
25:8; 43:25; 44:22; Jer 18:23; Ezek 6:6; Ps
9:5; 51:1, 9; 69:28; 109:13, 14; Prov 6:33;
30:20; 31:3; Neh 4:5 (3:37); 13:14.

OPMERKINGEN

Hier zijn andere relevante teksten op worden
verwijderd uit het Heilige Boek van het Leven:

Hebreeuwse Bijbel — Exo 17:14; 32:32-
33, Deut 9:14; 25:6, 19; 20:20; 2 Kon
14:27; Jes 4:3; 48:19, Eze 13:9; Maleachi
3:16; Ps 9:5; 56:8; 69:28: 109:13; 139:16;
Job 19:23-24; Dan 12:1.
Nieuwe Testament — Mat 10:30; Lucas
10:20; Fil 4:3; Hebr 12:23; Opb 3:5; 13:8;
17:8, 20:12, 15; 21:27.

Lezers kunnen ook wensen om het gebruik van het
Hebreeuwse werkwoord machah:

Gen 6:7; 7:4, 23, 23, Exo 17:14, 14; 32:32,
33; Num 5:23; Deut 9:14; 25:6, 19; 29:20;
Richt 21:17 ; 2 Kon 14:27; 21:13, 13, 13,
Jes 25:8; 43:25, 44:22, Jer 18:23, Eze 6:6;
Ps 9:5; 51:1, 9; 69 : 28; 109:13, 14; Spr
6:33; 30:20, 31:3, Neh 4:05 (3:37); 13:14.

Contradictions in Revelation?

An inquiring reader named "Dawn" wrote and
asked whether the following two passages in the
book of Revelation contradict the teaching that
everyone is originally written in the Book of
Life.

Tegenstrijdigheden in Openbaring?

Een onderzoekende lezer met de naam "Dawn"
schreef en vroeg of de volgende twee passages in
het boek Openbaring de leer tegenspreekt dat
iedereen oorspronkelijk in het Boek des Levens is
geschreven.

All who dwell on the earth will worship
him [the Beast], everyone whose name
has not been written from the foundation
of the world in the book of life of the
Lamb who has been slain. (Rev 13:8)

Allen die op de aarde wonen zullen hem [het
beest] aanbidden, iedereen van wie de naam
niet vanaf de grondlegging van de wereld
geschreven is in het boek des levens van het
Lam dat geslacht werd. (Opb 13:8)

[Given John's often perplexing
Greek grammar, some translators
place the phrase "from the
foundation of the world" after "the
Lamb who has been slain." But
this doesn't affect the first part of
the sentence: the names of the
worshipers of the Beast are not
written in the Book.]

[Gezien de vaak hoofdbrekende
Griekse grammatica van Johannes,
plaatsen sommige vertalers de
zinsnede "vanaf de grondlegging der
wereld" na "het Lam dat geslacht
is." Maar dit heeft geen invloed op
het eerste deel van de zin: de namen
van de aanbidders van het Beest zijn
niet in het Boek geschreven].
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Those who dwell on the earth will
wonder [at Babylon and the Beast],
whose name has not been written in the
book of life from the foundation of the
world... (Rev 17:8b)

Degenen die op de aarde wonen zullen zich
verwonderen [over Babylon en het Beest],
wiens naam niet geschreven werd in het
boek des levens vanaf de grondlegging van
de wereld ... (Opb 17:8b)

The question whether John is contradicting the
teaching of Yeshua is valid. What we don't want
to do, however, is put Scripture against Scripture
as a way of nullifying all of it. Here's how I work
with this apparent contradiction.
I reject as unbiblical the Calvinist (Refor-med)
doctrine of Predestination in which some
people are ticketed for the Hell train before
they are born. (See my comments above on
Michael Horton.) This is one of the Five
Points of "TULIP" Calvinism, which I believe
besmirches the name and character of God.

De vraag of Johannes de leer van Yeshua tegen-
spreekt is rechtsgeldig. Wat we echter niet willen
doen, is Schrift tegenover Schrift stellen als een
manier om alles te ontkennen. Hier volgt hoe ik met
deze schijnbare tegenstrijdigheid tewerk ga.
Ik verwerp de calvinistische (Gereformeerde) leer
van de Predestinatie, waarin sommige mensen voor
de Hel-trein gemerkt worden nog voordat ze geboren
zijn, als on-Bijbels. (Zie mijn opmerkingen hierbo-
ven over Michael Horton.) Dit is één van de vijf
punten van "TULIP" Calvinisme, waarvan ik denk
dat het de naam en het karakter van God bevuilt.

It also avoids disturbing passages such as Rev
3:5, where Yeshua warns sinful (Christian)
believers in Sardis that he might blot out their
names, IF they remain idolatrous and
unrepentant. They were at that point in the Book;
they could be deleted.

Het voorkomt ook storende passages zoals Opb 3:5,
waar Yeshua zondige (christelijke) gelovigen in
Sardis, waarschuwt dat hij hun namen zou kunnen
uitwissen, INDIEN zij afgodisch en zonder berouw
blijven. Ze waren op dat moment in het Boek; ze
zouden verwijderd kunnen worden.

But the worshipers of the Beast (and Harlot
Babylon), whom John describes (in Rev
13:8; 17:8), are so sinfully corrupt in their
spirits it is as though they never occupied
ledger entries in the Holy Book. John des-
cribes them as far beyond the pale of normal
creation: unlike most other human beings
who were created precious to the Creator,
these folks are poisoned from the beginning.
Stillborn because of a satanic seed.

Maar de aanbidders van het Beest (en Hoer Baby-
lon), die Johannes (in Opb 13:8, 17:8) beschrijft, zijn
in hun geest zo zondig verdorven dat het is alsof ze
nooit in het Heilige Boek geregistreerd werden.
Johannes beschrijft ze als ver buiten de grenzen van
de normale creatie: in tegenstelling tot de meeste
andere menselijke wezens die kostbaar voor de
Schepper geschapen werden, zijn deze mensen vanaf
het begin vergiftigd. Doodgeboren als gevolg van
een satanische zaad.

John doesn't say that explicity, but I believe this
interpretation is valid. It is essentially the view of
Robert H. Mounce found in this commentary on
Revelation 17:8: "John isn't teaching a form of
determinism..., but emphasizing the great
distinction that exists between the followers of
the Lamb and those who give their allegiance to
the beast" (Revelation [Grand Rapids: Eerdmans,
rev. ed. 1998], p. 314).

Johannes zegt dat niet expliciet, maar ik geloof dat
deze interpretatie rechtsgeldig is. Wat je in dit com-
mentaar op Openbaring 17:8 vindt, komt in wezen
neer op het standpunt van Robert H. Mounce,:
"Johannes leert niet een vorm van wilsonvrijheid...,
maar benadrukt het grote onderscheid dat er bestaat
tussen de volgelingen van het Lam en zij die aan het
beest onderdanigheid zijn"(Openbaring [Grand
Rapids: Eerdmans, rev. ed. 1998], blz. 314).


