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                    DE 

 

                 BIJBEL 

 
           EEN TOTAAL OVERZICHT 
 

 

 

 

 

Een fascinerend overzicht van de plannen en het doel van God om alle dingen te 

verzoenen, beide, zowel in de hemel als op de aarde, tot de heerschappij van de 

Heere Jezus Christus: 

 

 

 

 

 

“……. de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere 

der heren”. 

 

 

                                          1Timotheüs 6:15 

     

 

 

  

                                 Door: Lori en John Verstegen                             
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                                      EEN MEDEDELING 

 

Dit boek is geschreven in de hoop dat het Christenen zal helpen tot een beter 

verstaan van de Bijbel en er zich meer en meer in te kunnen verheugen, want het 

is door het geschreven woord van God dat we komen tot het werkelijk kennen 

en liefhebben van het levende Woord van God. Niets is meer gezegend dan onze 

Heer en Redder beter te leren kennen en de vele zegeningen die, in Hem, de 

onze zijn. 

 

Als u dit boek leest dan bidden wij dat u zult zijn als de edele Bereërs die: 

 

“Hand.17:11: ……………het woord ontvingen met alle toegenegenheid, 

onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. 

 

Als u aan het lezen bent, vraag dan: 

 

“Rom.4:3: ……wat zegt de Schrift? 
 

En lees ieder vers waarnaar wordt verwezen. U zult verbaast staan hoe 

wonderbaarlijk de verzen in de Bijbel, als stukjes van een puzzel, in elkaar 

passen om het geweldige tweevoudige plan en doel van God te openbaren, voor 

zowel de hemel als de aarde, in Christus Jezus. 

 

Denk er aan dat alleen de Schrift ons uiteindelijk gezag en bron is betreffende de 

waarheid. Het is: 

 

“1Thess.2:13:….Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft”. 

 

Gelieve ook nota te nemen van het feit dat alle in dit boek gebruikte verzen 

komen uit de Statenvertaling van 1946. We adviseren ten sterkste om deze 

vertaling te gebruiken vanwege de vele veranderingen en weglatingen in veel 

andere vertalingen. 
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Introductie 
 

De Bijbel (de Schrift) is het geïnspireerde en eeuwige woord van God. Psalm 

119:89 en Daniël 10:21 leren dat het alreeds beslecht was in de hemel voordat 

het op de aarde werd geschreven.  

 

“Psalm 119:89: O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de 

hemelen”. 

 

“Daniël 10:21: Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het 

geschrift der waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, 

dan uw vorst Michael”. 

 

Het woord van God wijst de weg in alles wat God doet.  We weten:  “dat de 

wereld door het woord Gods is toebereid” (Hebr.11:3), en in het woord van God 

is het aanbod van eeuwig leven voor een ieder die het wil geloven. 

 

Het woord van God is Zijn openbaring van Hemzelf aan ons. We kennen God 

door zijn Woord. De centrale persoon van de Bijbel is de Heere Jezus Christus, 

het levende Woord van God, Joh.1:1:  

 

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God”. 

 

Hij wordt, in een ieder van zijn boeken, op de één of andere manier afgebeeld. 

Hebr.10:7 zegt: “in het begin des boeks is van Mij geschreven”. Hij is het zaad 

van de vrouw, de grote hogepriester, het Pascha lam, de verlosser van zijn 

bloedverwanten, de rots van behoudenis, de steen des hoeks, het zaad van 

David, de grote “Ik ben”, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en nog 

veel meer. Jezus Christus is eveneens: 

 

“1Tim.6:15: ……………de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 

koningen, en Heere der heren”.   

 

En van alle dingen: 

 

“Kol.1:16:…… die in de hemelen en die op de aarde zijn……”. 

 

Sinds de val van Lucifer is er echter rebellie in beide gebieden van het 

koninkrijk van God. De Bijbel openbaart een tweevoudig plan om de rebellie te 

stoppen:  
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“Fil.2:10: Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die 

in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn”. 

 

Door Israël, het volk dat God formeerde en op een bepaalde dag zal verlossen, 

zal Hij de aarde terugvorderen. Door “het lichaam van Christus”, de gemeente 

die Hij momenteel formeert, zal Hij de hemelse gewesten terugvorderen. En dus 

zal Hij: 

 

“Ef.1:10:.....in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot een te 

vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is”. 

 

Dit is het eeuwige doel en het tweevoudig plan van God dat geopenbaard is in 

de Bijbel. 

 

De Bijbel: “Het Totale Overzicht” is geschreven om u te helpen hoe en waar u 

past in de uitwerking van Zijn plannen. 

 

 

“Het recht snijden van het Woord der Waarheid” 

 

Om te zien hoe en waar u past in het uitgewerkte plan van God is het van vitaal 

belang dat, terwijl de hele Bijbel voor ons is, niet alles tot of over ons is. We 

kunnen niet de Bijbel willekeurig openen en passen één of meerdere verzen op 

ons toe. Er zijn bijvoorbeeld vele passages die opdracht geven tot het offeren 

van dieren. Het is duidelijk dat geen enkele ware christen zal leren dat we 

vandaag de dag dierenoffers moeten brengen. We moeten onderscheid maken 

tussen verzen die vandaag de dag moeten worden toegepast en verzen die 

vandaag de dag niet moeten worden toegepast. We moeten het Woord der 

Waarheid recht snijden, 2Tim.2:15: 

 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. 

 

Het “recht snijden”  van het Woord der waarheid zal ons helpen om het 

tweevoudige plan van God, binnen Het Grote Geheel, te begrijpen. 

 

 

Redding 
 

Op geen enkel terrein is het “recht snijden” belangrijker dan met betrekking tot 

het begrijpen hoe we gered kunnen worden van de hel en het volkomen 
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vergeven en gerechtvaardigd staan voor een heilig God. Van kaft tot kaft leert de 

Bijbel dat redding is door geloof in het Woord van God, want:  

 

“Hebr.11:6:…..zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen”.  En: 

 

“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord 

Gods”. 

 

Reddend geloof is altijd een positieve reactie op het door God geopenbaarde 

woord. Echter is het geopenbaarde woord van God niet in ieder tijdperk altijd 

hetzelfde geweest. Het is dus beslist noodzakelijk dat u weet wat zijn woord, 

TOT U, is! 

 

 

“Eertijds” (Ef.2:11) 
 

“Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die 

voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het 

vlees, die met handen geschiedt”. 

 

Het gestorte bloed van Christus is het betaalmiddel voor de zonden van alle 

mensen van alle eeuwen. Niemand, in welke eeuw ook, kan gered worden dan 

alleen door het gestorte bloed van Christus. Echter, eertijds, vooraf gaand aan 

het kruis, wisten de mensen dat niet. God had het nog niet geopenbaard zodat 

hun geloof gericht moest zijn op het geopenbaarde woord, aan hen, in die tijd. 

God keek als het ware vooruit naar het kruis teneinde hun hun zonden te 

vergeven, Rom.3:25:  

 

“Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, 

tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te 

voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods”. 

 

Volgens Hebreeën 11 offerde Abel, door het geloof, een offerande, Noach 

bouwde, door het geloof, een Ark, Abraham verliet, door het geloof, zijn land en 

offerde Izak op  en Mozes heeft, door het geloof, Egypte verlaten.  

 

God gaf zijn wet aan Israël. Het is duidelijk dat Israël geen waar geloof in God 

kon hebben en terzelfdertijd weigeren om offers te offeren volgens de wet. De 

offers redden hen niet maar ze waren een getuigenis van hun geloof in Gods 

geopenbaarde woord aan hen. Eertijds werd geloof openbaar door werken. 
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“Maar nu”(Rom.3:21) 
 

“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 

zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten”. 

 

Desalniettemin vertelt Gods Woord ons dat wij niet onder de wet zijn maar 

onder de genade , Rom.6:14: 

 

“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade”. 

 

 God heeft ons, die na het kruis leven, geopenbaard dat Christus al het nodige 

werk heeft gedaan om ons te redden. Hij stortte zijn bloed als de volledige 

betaling voor al onze zonden, Hij stierf en is weer opgestaan als bewijs dat God 

de betaling geaccepteerd heeft (Rom.3:21-28 en Rom.4:25). 

 

“Rom.3:21-28: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 

zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk 

de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 

allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen 

gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn 

bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 

zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot 

een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, 

maar door de wet des geloofs. 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof 

gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet”. 

 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking”. 

 

Vandaag de dag zegt God ons om te stoppen met werken om gered te worden en 

te vertrouwen op het werk van Zijn Zoon voor onze rechtvaardigmaking: 

 

“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”. 

 

Vandaag de dag wordt waar geloof openbaar door te rusten in het gestorte bloed 

van Christus voor de rechtvaardigmaking. Het toevoegen van enig werk 

(waterdoop, de wet houden, het steeds maar weer belijden van zonden, etc.) aan 



 

9 

 

het werk van Christus om vergeving of redding te verkrijgen is een ontkenning 

dat ZIJN werk voldoende (volmaakt) was. Dat is geen geloof in het goede 

nieuws van God in deze bedeling der genade. 

 

 

“De toekomende eeuwen” 

 

Hoe zit het met de toekomst? Deze bedeling der genade zal niet eeuwig 

voortduren. Op een dag zal de gemeente, het lichaam van Christus, opgenomen 

worden in de hemel en God zal dan een andere boodschap hebben voor de 

wereld. Een boodschap die opnieuw werken zal eisen zoals bijvoorbeeld niet het 

merkteken van het beest nemen, Op.14:9-12: 

 

“Op.14:9-12: 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote 

stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken 

aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des 

toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en 

hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het 

Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben 

geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het 

merkteken zijns naams ontvangt. 12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier 

zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus”.  

 

Maar dit alles zal veel duidelijker worden na het lezen van de Bijbel -  “Het 

Grote Geheel”. 

 

 

De Schepping: Door en voor Christus 
 

De Bijbel begint met ons te vertellen dat God de hemel en de aarde heeft 

geschapen. Let er op dat door de gehele Bijbel deze twee rijken gescheiden 

worden gehouden. Als God over de schepping spreekt dan gebruikt Hij niet het 

woord “universum” maar in plaats daarvan specificeert Hij het als “de hemel en 

de aarde”. Zie: 

 

“Gen.1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde”. 

 

“Ef.3:15: Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd 

wordt”. 
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We leren dat God alle dingen heeft geschapen, in hemel en op aarde, door en 

voor zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Het “alle dingen” sluit ook in “tronen, 

heerschappijen, koninkrijken en machten”. Zie: 

 

“Kol.1:16:  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en 

die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij 

heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 

tot Hem geschapen”. 

 

Jezus Christus was en is en zal zijn: 

 

“1Tim.6:15:……… de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, 

en Heere der heren; 

 

“Fil.2:10-11: 10 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11En 

alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des 

Vaders”. 

 

“Ef.1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te 

vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is”. 

 

“Kol.1:16-20: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen 

en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij 

heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 

tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te 

zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, 

Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de 

Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al 

de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door 

het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot 

Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen 

zijn” 

 

Zelfs in de eeuwige toestand zal er onderscheid zijn tussen hemel en aarde, zie:  

 

“Op.21:1: En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 

hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer”. 

 

“Jes.65:17: Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de 

vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet 

opkomen”. 
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“2 Petr.3:13: Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont”. 

 

 

Lucifer – “Ik zal” 

 

Echter was er één van God’s schepselen die het niet eens was met het plan van 

God. Lucifer was: 

 

“Ez.28:14:…. een gezalfde, overdekkende cherub……”. 

 

Hij was geschapen om de legerscharen der engelen te leiden in liederen en lof 

aan God. Hij was bedekt met prachtige stenen die de heerlijkheid van God 

weerspiegelde in de hemelen. Zie: 

 

“Ez.28:13:  Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, 

sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, 

saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer 

pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid”. 

 

Zijn positie was hoger dan ieder ander geschapen wezen maar Lucifer was daar 

niet tevreden mee. Hij wou: “den Allerhoogste gelijk worden”. Zie 

 

“Jes.14:12-15: 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des 

dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 

13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de 

sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de 

zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal 

den Allerhoogste gelijk worden. 15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten 

worden, aan de zijden van den kuil!”. 

 

Genesis 14:22 definieert de titel als “den allerhoogste God”, en deze titel 

spreekt van God als degene; “Die hemel en aarde bezit!”. Satan wil de hemel en 

de aarde in zijn bezit hebben. Zijn trots veroorzaakte zijn val en hij werd Satan, 

de Duivel. 

 

 

Rebellie in de hemel 
 

Sinds zijn val is het Satan zijn plan geweest om controle te verkrijgen over de 

gehele schepping. Hij leidde de rebellie in de hemel en vele engelen volgden 

hem. Zie: 
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“Op.12:9: En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke 

genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, 

geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen”. 

 

“Job 4:18: Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn 

engelen klaarheid gesteld heeft”. 

 

“Ef.6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis 

dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”. 

 

God zegt dat de hemelen niet zuiver zijn in Zijn ogen. Zie: 

 

“Job 15:15:  Zie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen, en de hemelen zijn 

niet zuiver in Zijn ogen”. 

 

God zegt dat het eeuwige vuur is bereid voor deze gevallen engelen. Zie: 

 

“Matth.25:41: Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: 

Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en 

zijn engelen bereid is”. 

 

Omdat God bij voorbaat wist dat Lucifer in opstand zou komen had Hij een plan 

om op enige dag de hemelen te reinigen en ze te vernieuwen en ze te plaatsen 

onder de leiding van de Heere Jezus Christus. Hij hield zijn plan, om dat te 

doen, echter zeer geheim zodat de Satan en zijn engelen het niet gewaar konden 

worden. Zie: 

 

“1Kor.2:7-8: 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 “. 

 

“Ef.3:9-10: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de 

gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in 

God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door 

de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den 

hemel de veelvuldige wijsheid Gods”. 

 

God openbaarde zijn plan, om de hemelse gewesten te vernieuwen, niet in het 

Oude Testament, daarom zullen we het eerst veel later in de Bijbel ontdekken. 
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Op dit moment is het voldoende om in herinnering te brengen dat God een plan 

had om volledige controle te verkrijgen over de hemelse gewesten, Hij zou het 

ter juister tijd bekend maken. 

 

 

Rebellie op de aarde 
 

Toen God Adam en Eva schiep gaf Hij hen de opdracht om te heersen over de 

aarde. Satan wenste zijn rebellie echter in stand te houden. God had aan Adam 

één eenvoudige opdracht gegeven:  

 

“Gen.2:17: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan 

zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”. 

 

Satan, de slang, stelde het woord van God ter discussie door te vragen: 

 

“Gen.3:1:….Is het ook, dat God gezegd heeft,……..”. 

 

Dan betwistte hij God’s woord door te liegen: 

 

“Gen.3:4:….. Gijlieden zult den dood niet sterven”. 

 

In plaats van te vertrouwen op God’s woord aten Adam en Eva van de vrucht. 

En zodoende brachten zij zonde en dood in de wereld en de aarde kwam onder 

een vloek. Zie: 

 

“Gen.3:16-19: 16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw 

smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man 

zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 17 En tot Adam 

zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom 

gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het 

aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen 

uws levens. 18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het 

kruid des velds eten. 19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat 

gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en 

gij zult tot stof wederkeren”. 

 

“Rom.5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, 

en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in 

welken allen gezondigd hebben”. 
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Vanwege dit gebeuren was Satan in staat om de heerschappij over de aarde van 

Adam over te nemen. Zie: 

 

“Lukas 4:5-6: 5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde 

hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. 6  En de duivel 

zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken 

geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil”. 

 

“Jpoh.14:30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld 

komt, en heeft aan Mij niets”. 

 

“2Kor.4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der 

heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is”. 

 

Maar dit alles was geen verrassing voor God. Evenals God een plan had om de 

hemelen terug te nemen had Hij ook een plan om de aarde terug te nemen. 

Echter begon Hij zijn plan, vanaf het begin der wereld, beetje bij beetje te 

openbaren. Zie: 

 

“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, 

die van het begin der wereld geweest zijn; 

 

“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting 

aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige 

profeten van alle eeuw”. 

 

Dit is hetgeen waarover we lezen in het Oude Testament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

De Oud Testamentische verbonden en profetieën openbaren 

het eeuwige plan van God voor de aarde  
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                Het Oude Testament 
 

 

 

  

         Het plan van God om de aarde te  

   

 

 

                       verlossen:   

 

 

  

 

                      Profetie 
 
 

 

 

 

                           Het zaad van de vrouw 

 
 

Toen de mens was gevallen vertelde God de slang (Satan) dat zijn zaad de 

verzenen, van het zaad van de vrouw, zal vermorzelen, en dat haar zaad zijn kop 

zal vermorzelen. Zie: 

 

“Gen.3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 

tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij 

zult het de verzenen vermorzelen. 
 

We weten nu, door verdere openbaring in het woord van God dat het zaad van 

de vrouw Jezus Christus is die op enige dag Satan ten val zal brengen. 



 

16 

 

 

Maar Jezus Christus is toen nog niet gekomen. God liet de mensen 

vermenigvuldigen op de aarde. Satan en zijn engelen probeerden het menselijk 

ras te verontreinigen om te voorkomen dat het zuivere zaad van de vrouw zou 

komen. Zie: 

 

“Gen.6:1-4: 1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te 

vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat Gods zonen de 

dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich 

vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. 3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest 

zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn 

dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. 4 In die dagen waren er reuzen op de 

aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan 

waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van 

ouds geweest zijn, mannen van name”. 

 

Aangekomen zijnde bij Genesis 6 had Satan het menselijk ras zo volledig 

bedorven dat slechts één man rechtvaardig en oprecht was in zijn geslachten. 

Zie: 

 

“Gen.6:9: …………..Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn 

geslachten…………….”. 

 

God zond toen de vloed om alle mensen te vernietigen met uitzondering van 

Noach en zijn familie. Vanuit de familie van Noach werd de aarde weer bevolkt. 

Zie: 

 

“Gen.9:19: Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse 

aarde overspreid’. 

 

En het beloofde zaad van de vrouw zou uiteindelijk geboren worden. 

 

 

 

                         Het verbond met Abraham 
 

Toen de mensen zich opnieuw op de aarde vermenigvuldigden werden ze al vrij 

snel gevangen door de afgoderij en rebellie van Satan. God had hen gezegd dat 

ze zich over de gehele aarde moesten verspreiden; echter:  

 

“Gen.11:4: …zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een 

toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, 

opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!”. 
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En dus verwarde God hun taal en zo werd de aarde verdeeld in volken. En God 

gaf hen over aan een verwerpelijk denken. Zie: 

 

“Gen.11:1-9: 1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei 

woorden. 2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een 

laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. 3 En zij zeiden een 

ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! 

En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. 4 En zij 

zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks 

opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet 

misschien over de ganse aarde verstrooid worden! 5 Toen kwam de HEERE 

neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. 

6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; 

en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden 

worden al wat zij bedacht hebben te maken? 7 Kom aan, laat Ons nedervaren, 

en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten 

niet hore. 8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en 

zij hielden op de stad te bouwen. 9 Daarom noemde men haar naam Babel; 

want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar 

verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde”. 

 

“Rom.1:24; 26 en 28: 24  Daarom heeft God hen ook overgegeven in de 

begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder 

elkander te onteren;…….26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke 

bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in 

het gebruik tegen nature;……..28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God 

in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om 

te doen dingen, die niet betamen”. 

 

Aangekomen zijnde op dit punt openbaarde God iets meer over zijn plan om de 

aarde te herwinnen: hij zou zijn eigen speciaal volk maken uit een man genaamd 

Abram (Abraham). Hij zou dat volk gebruiken om de andere volken te zegenen. 

Zie: 

 

“Gen.12:1-3: 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en 

uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 

En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en 

wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; 

en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden”. 

 

“Gen.18:18: Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden 

zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?”. 
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Zijn volk zou wonen in een speciaal land, Kanaän. Hij vertelde aan Abraham de 

grenzen van het grote koninkrijk dat zijn zaad op een gegeven dag zou bewonen 

op de aarde. Zie: 

 

“Gen.15:18-21: 18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met 

Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van 

Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: 19 Den Keniet, en den 

Keniziet, en den Kadmoniet, 20  En den Hethiet, en den Fereziet, en de 

Refaieten, 21 En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den 

Jebusiet”. 

 

“Gen.17:8: En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen 

geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God 

zijn. 

 

             Bedenk speciaal dit deel van het verbond met Abraham: 

 

  

                           Het verbond met Abraham   
 

“Gen.12:1-3: 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw 

land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, 

dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u 

zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik 

zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u 

zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden”. 

 

 

 

 

  Israël: God’s uitverkoren volk op aarde: De middelmuur des 

                         afscheidsels opgericht. 
 
God had beloofd een groot volk te maken uit het zaad van Abraham; maar 

Abraham en zijn vrouw Sara hadden geen kinderen. Ze werden ouder en ouder. 

Uiteindelijk waren ze te oud om kinderen te krijgen. Dat is het moment waarop 

God hen op wonderbaarlijke wijze een kind gaf, Izak. Het verbond met 

Abraham werd overgedragen aan hem en daarna aan zijn zoon Jacob. Zie: 
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“Gen.17:19 en 21: 19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u 

een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met 

hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem………..21 Maar Mijn 

verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in het 

andere jaar baren zal. 

 

“Gen.28:13-14: 13 En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de 

HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop 

gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. 14  En uw zaad zal wezen 

als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en 

oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle 

geslachten des aardbodems gezegend worde”. 

 

God veranderde de naam van Jacob in Israël hetwelks betekent: “Vorst van 

God”. Israël had twaalf zonen, ze werden de twaalf stammen van Israël. Het 

verbond met Abraham werd overgedragen aan hen. Zie: 

 

“Psalm 105:8-11: 8 Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des 

woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten; 9 Des verbonds, 

dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; 10  Welken Hij ook 

gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond, 11 

Zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel”. 

 

Vanaf dit punt, en verder, zou het volk van God Israël worden genoemd. De 

mensen van alle andere volken werden Heidenen genoemd. God maakt verschil 

tussen Israël en de Heidenen en richtte tussen hen “de middelmuur des 

afscheidsels” op. Zie: 

 

“Lev.20:24-26: 24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik 

zal u dat geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en 

honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb! 25 

Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en onreine beesten, en tussen 

het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk maken aan 

de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, 

hetwelk Ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt. 26 En gij zult 

Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken 

afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn”. 

  

“Ef.2:11 en 14: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het 

vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn 

besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;…………….. 14 Want Hij is 

onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 

afscheidsels gebroken hebbende”. 
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Als God sprak dan sprak Hij tot en door Israël. Zij waren het kanaal van 

zegeningen voor de wereld. 

 

 

 

         

 

     Abraham                   

 

          

      Heidenen     

   Izak   en Jacob               

      

 

“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart  

zonder Christus, vervreemd van het 

burgerschap sraels, en vreemdelingen 

van de verbonden der belofte, geen 

hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld.    

De twaalf stammen van 

          Israël        

 

 

 

 

 

 

                         Mozes, de verlosser 
 

God vertelde Abram (Abraham) dat zijn zaad vreemdelingen zouden zijn in een 

land dat niet hun eigen land was. Ze zouden 400 jaar beproefd worden. En 

daarna zou God ze uit hun diensthuis bevrijden. Dat is inderdaad zo gebeurd. 

Zie: 

 

“Gen.15:13-16: 13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad 

vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij 

zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. 14 Doch Ik zal het volk ook rechten, 

hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have. 15 En 

gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven 

   De 

 

 

  middel 

 

 

 

   muur 

 

 

 

    des 

 

 

 

afscheidsels 



 

21 

 

worden. 16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de 

ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen”. 

 

De zonen van Jacob (Israël) werden slaven in Egypte. Maar precies zoals God 

het had beloofd zond Hij na 400 jaar een verlosser, Mozes, om zijn volk uit 

Egypte te leiden naar het aan hun beloofde land.   

 

God werkte, door Mozes, vele grote tekenen en wonderen die bewezen dat de 

aarde aan Hem toebehoorde en dat de kinderen Israëls zijn volk was. God 

versloeg de goden van de Egyptenaren. Zie:  

 

“Exodes 12:12: Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle 

eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik 

zal gerichten oefenen aan alle goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!”. 

 

En Hij vernietigde het leger van Farao in de Rode Zee en bracht Israël veilig uit 

het land Egypte. Hij zei van Israël: 

 

“Exodes 19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, 

en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de 

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 

volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult". 

 

Het volk van God was als een kleine familie naar Egypte gegaan maar ten tijde 

van hun uittocht waren ze meer dan een miljoen in aantal. Hun doortocht door 

de Rode Zee, toen ze uit Egypte kwamen, was hun geboorte als een volk. God 

noemde hen Zijn “zoon” en zijn “eerstgeborene”. Zie: 

 

“Exodes 4:22: Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, 

Mijn eerstgeborene, is Israel. 

 

“Numeri 11:11-12: 11 En Mozes zeide tot de HEERE: Waarom hebt Gij aan 

Uw knecht kwalijk gedaan, en waarom heb ik geen genade in Uw ogen 

gevonden, dat Gij den last van dit ganse volk op mij legt? 12 Heb ik dan al dit 

volk ontvangen? heb ik het gebaard? dat Gij tot mij zoudt zeggen: Draag het in 

uw schoot, gelijk als een voedstervader den zuigeling draagt, tot dat land, 

hetwelk Gij hun vaderen gezworen hebt?”. 
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                           Het verbond met Mozes 
 

             Israël zou een koninkrijk van priester zijn 
 

Toen Israël Egypte verliet was God met hen. Hij zei: 

 

“Exodes 19:4: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe 

Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt”. 

 

In de woestijn voorzag Hij Israël op een wonderbaarlijke wijze van al hun 

benodigdheden. Hij zond het manna (brood uit de hemel) kwartels en water. 

Hun kleding en schoenen versleten niet. Zie: 

 

“Exodes 16:12-15: 12 Ik heb de murmureringen der kinderen Israels 

gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen twee avonden zult gij vlees eten, en 

aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de 

HEERE uw God ben. 13 En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen 

opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het 

leger. 14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was 

een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde. 15 Toen het de kinderen 

Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten 

niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE 

ulieden te eten gegeven heeft”. 

 

“Exodes 15:24-25: 24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: 

Wat zullen wij drinken? 25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees 

hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde 

Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij hetzelve”. 

 

“Deut.29:5: En Ik heb ulieden veertig jaren doen wandelen in de woestijn; uw 

klederen zijn aan u niet verouderd, en uw schoen is niet verouderd aan uw 

voet”. 

 

Bij iedere stap op de weg was God met hen, en toch murmureerden de mensen 

constant en verloren hun vertrouwen in God. En daarom duurde het 40 jaar 

alvorens ze het hun beloofde land konden binnengaan. (De generatie van hen die 

twijfelden aan God moesten sterven alvorens de rest kon binnengaan). Zie: 

 

“Num.14:22-23: 22 Want al de mannen, die gezien hebben Mijn heerlijkheid, en 

Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en Mij nu tienmaal 

verzocht hebben, en Mijner stem niet zijn gehoorzaam geweest; 23 Zo zij het 
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land, hetwelk Ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die 

Mij getergd hebben, zullen dat zien!”. 

 

“Num.14:28-35: 28 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, 

indien Ik ulieden zo niet doe, gelijk als gij in Mijn oren gesproken hebt! 29  Uw 

dode lichamen zullen in deze woestijn vallen; en al uw getelden, naar uw gehele 

getal, van twintig jaren oud en daarboven, gij, die tegen Mij gemurmureerd 

hebt. 30 Zo gij in dat land komt, over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven heb, dat 

Ik u daarin zou doen wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de 

zoon van Nun. 31 En uw kinderkens, waarvan gij zeidet: Zij zullen ten roof 

worden! die zal Ik daarin brengen, en die zullen bekennen dat land, hetwelk gij 

smadelijk verworpen hebt. 32 Maar u aangaande, uw dode lichamen zullen in 

deze woestijn vallen! 33 En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, 

veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd 

zijn in deze woestijn. 34 Naar het getal der dagen, in welke gij dat land 

verspied hebt, veertig dagen, elken dag voor elk jaar, zult gij uw 

ongerechtigheden dragen, veertig jaren, en gij zult gewaar worden Mijn 

afbreking. 35 Ik, de HEERE, heb gesproken: zo Ik dit aan deze ganse boze 

vergadering dergenen, die zich tegen Mij verzameld hebben, niet doe, zij zullen 

in deze woestijn te niet worden, en zullen daar sterven!”. 

 

God gaf, door Mozes, het volk Israël zijn wet, statuten en oordelen. Het doel 

daarvan om ze apart te zetten van alle andere volken. Zie: 

 

“Lev.20:24-26: 24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik 

zal u dat geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en 

honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb! 25 

Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en onreine beesten, en tussen 

het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk maken aan 

de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, 

hetwelk Ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt. 26 En gij zult 

Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken 

afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn”. 

 

 

Ze werden verondersteld een licht en een voorbeeld te zijn voor de rest van de 

volken. Zie: 

 

“Deut.4:6-8: 6 Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw 

verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en 

zeggen: Dit groot volk alleen is een wijs en verstandig volk! 7 Want wat groot 

volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo dikwijls 

als wij Hem aanroepen?”. 
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“Psalm 147:19-20: 19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn 

inzettingen en Zijn rechten. 20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, 

die kennen zij niet. Hallelujah!”. 

 

 

 

                        Het verbond met Mozes 
 

Onder de wet zei God dat, als Israël zou gehoorzamen, Hij hen zou 

zegenen in hun land en hen een koninkrijk van priesters en een heilig 

volk zou maken. Zie: 

 

“Ex.19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult 

gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn 

uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een 

priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die 

gij tot de kinderen Israels spreken zult”. 

 

“Jes.61:6: Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 

dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, 

en in hun heerlijkheid zult gij u roemen”. 

 

Echter, als ze niet gehoorzaamden, zou God hen vervloeken. Dan zou 

Hij hen uit hun land nemen en hen onder de volken verstrooien. Zie 

 

“Lev.26:27-33: 27 Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij 

wandelen zult in tegenheid; 28 Zo zal Ik ook met u in heetgrimmige 

tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden 

tuchtigen. 29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees 

uwer dochteren zult gij eten. 30  En Ik zal uw hoogten verderven, 

en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode 

lichamen uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen. 31

 En Ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen 

verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet rieken. 32 Ja, Ik zal dat 

land verwoesten; dat uw vijanden, die daarin zullen wonen, zich 

daarover ontzetten zullen. 33 Daartoe zal Ik u onder de heidenen 

verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, 

en uw steden zullen een woestijn zijn. 
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              Offers en feesten naar de wet: Een beeld  

                   van de verlossing van Israël 
 

Omdat alle mensen zondig zijn kan niemand, ook het volk van God niet, de wet 

houden. Daarom gaf God hun een middel waardoor ze hun omgang met Hem in 

stand konden houden. Hij gaf hun de opdracht om dierenoffers te brengen als 

verzoening voor hun zonden. Zie: 

 

“Leviticus 1:1-4: 1 En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der 

samenkomst, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een 

mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren 

van het vee, van runderen en van schapen. 3 Indien zijn offerande een 

brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de 

deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor 

het aangezicht des HEEREN. 4 En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers 

leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen”. 

 

Als ze God geloofden en, door geloof, een offer brachten dan bedekte het bloed 

van de dieren hun zonden. 

 

Alhoewel ze dat niet wisten waren deze offers een beeld van het komende offer 

van Christus waar God naar uit zag, het offer dat hun zonden voor eeuwig 

volkomen zou wegnemen. Zie: 

 

“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in 

Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 

zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods”. 

 

“Hebr.9:24 tot Hebr.10:18: 24  Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, 

dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den 

hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; 25 

Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester 

alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 26 (Anders had Hij 

dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij 

eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, 

door Zijnzelfs offerande. 27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te 

sterven, en daarna het oordeel; 28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, 

om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien 

worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. 1 Want de wet, 

hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, 

kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, 

nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. 2 Anderszins zouden zij 
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opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst 

pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd 

geweest zijnde; 3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der 

zonden. 4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneme. 5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande 

hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 6 Brandofferen 

en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 7  Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in 

het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! 8 Als 

Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor 

de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden); 9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij 

neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 10  In welken wil wij geheiligd 

zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. 11 

En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen 

dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 12Maar 

Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid 

gezeten aan de rechter hand Gods; 13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden 

gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. 14  Want met een offerande heeft 

Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 15  En de 

Heilige Geest getuigt het ons ook; 16 Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is 

het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn 

wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden; 17  En 

hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. 18 Waar 

nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde”. 

 

Onder de wet gaf God aan Israël ook feestdagen om na te leven. Drie keer per 

jaar moesten alle Israëlitische mannen voor de Heer verschijnen om deze feesten 

te houden. Zie: 

 

“Exodes 23:14-17: 14 Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. 15 Het 

feest van de ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde 

broden eten (gelijk Ik u geboden heb), ter bestemder tijd in de maand Abib, want 

in dezelve zijt gij uit Egypte getogen; doch men zal niet ledig voor Mijn 

aangezicht verschijnen. 16 En het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw 

arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het feest der inzameling, op 

den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld 

hebben. 17 Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des 

Heeren HEEREN verschijnen”. 

Teweten: 

 

--Ongezuurde broden (met Pascha en de Eerstelingen) Zie: 
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“Exodes 23:15: Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden; zeven 

dagen zult gij ongezuurde broden eten (gelijk Ik u geboden heb), ter bestemder 

tijd in de maand Abib, want in dezelve zijt gij uit Egypte getogen; doch men zal 

niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen. 

 

“Lev.23:1-14: 1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2  Spreek tot 

de kinderen Israels, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke 

gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn 

gezette hoogtijden. 3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden 

dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het 

is des HEEREN sabbat, in al uw woningen. 4 Deze zijn de gezette hoogtijden des 

HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten 

tijd. 5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden 

is des HEEREN pascha. 6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het 

feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde 

broden eten. 7 Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; 

geen dienstwerk zult gij doen. 8 Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE 

offeren; en op den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; geen 

dienstwerk zult gij doen. 9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 10 Spreek 

tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, 

hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der 

eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 11 En hij zal die garf voor 

het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des 

anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen. 12  Gij zult ook op 

den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig 

is, ten brandoffer den HEERE; 13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, 

met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn 

drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. 14 En gij zult geen brood, noch 

geroost koren, noch groen aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande 

uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw 

geslachten, in al uw woningen”. 

 

--Het oogstfeest (ook wel Pinksteren genoemd. Dat was 50 dagen later). Zie: 

 

“Exodes 23:16a: En het feest des oogstes,…..”. 

 

“Lev.23:15-22: 15  Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, 

van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen 

zeven volkomen sabbatten zijn; 16 Tot den anderen dag, na den zevenden 

sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE 

offeren. 17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij 

zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; 

het zijn de eerstelingen den HEERE. 18 Gij zult ook met het brood zeven 
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volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong van een rund, en twee 

rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en 

hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. 19 Ook 

zult gij een geitenbok ten zondoffer, en twee eenjarige lammeren ten dankoffer 

bereiden. 20 Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten 

beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren 

bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester. 21    En 

gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult 

hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw 

woningen voor uw geslachten. 22 Als gij nu den oogst uws lands zult 

inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des velds niet ganselijk afmaaien, 

en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den arme en voor den 

vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God!”. 

 

--Feest van de inzameling (Trompetten, Dag van verzoening, tabernakels). 

   Zie: 

 

“Exodes 23:16b: ………….En het feest der inzameling, op den uitgang des 

jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben”. 

 

“Lev.23:23-44: 23  En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 24 Spreek tot de 

kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, 

zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige 

samenroeping. 25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE 

vuuroffer offeren. 26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 27 Doch op 

den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige 

samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult 

den HEERE een vuuroffer offeren. 28  En op dienzelven dag zult gij geen 

werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het 

aangezicht des HEEREN uws Gods. 29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag 

niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. 

30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel 

zal Ik uit het midden haars volks verderven. 31 Gij zult geen werk doen; het is 

een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. 32 Het zal u een 

sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden 

der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. 

33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 34 Spreek tot de kinderen 

Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest 

der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een 

heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult 

gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige 

samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een 

verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 37 Dit zijn de gezette hoogtijden des 
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HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE 

vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op 

zijn dag, te offeren; 38 Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw 

gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij 

den HEERE geven zult. 39 Doch op den vijftienden dag der zevenden maand, als 

gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest 

zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag 

zal er rust zijn. 40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon 

geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult 

voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 41  En 

gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige 

inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 42 Zeven 

dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in 

loofhutten wonen; 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in 

loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de 

HEERE, uw God! 44 Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des HEEREN tot de 

kinderen Israels uitgesproken”. 

 

Deze feesten laten zien hoe God uiteindelijk zijn volk zal verlossen en ze voor 

eeuwig zal brengen in het hun beloofde land. Ze beelden werkelijke 

gebeurtenissen uit waarover we later zullen lezen: de kruisiging en opstanding 

van Christus, Pinksteren, de bijeen vergadering van de gelovigen uit Israël, de 

tweede komst van Christus en de oprichting van het koninkrijk op aarde. Zie: 

 

“Kol.2:16-17: 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk 

des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw 

der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus”. 

 

 

 

Het verbond met David: een troon en een koninkrijk voor 

                            eeuwig op aarde 
 

Toen Israël voor de eerste keer het beloofde land binnenging gingen ze door 

perioden van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Desalniettemin stond er 

uiteindelijk een grote koning op die God diende. Zijn naam was David. Onder 

David had Israël een machtig koninkrijk en God beloofde hem iets speciaals. 

 

God openbaarde aan David weer iets meer over zijn plan om de aarde te 

herwinnen. Hij beloofde dat op een bepaalde dag het zaad van David, die 

eveneens God’s zoon zal zijn, zal zitten op de troon van David in Jeruzalem om 

voor eeuwig over Israël te heersen. Als dit heeft plaats gevonden zal Israël voor 
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eeuwig wonen in het aan Abraham beloofde land en het koninkrijk van God zal 

voor eeuwig opgericht worden op de aarde. Zie: 

 

“2Sam.7:10-17: 10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld, en 

hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven 

worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk 

als in het eerst. 11 En van dien dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over 

Mijn volk Israel. Doch u heb Ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de 

HEERE te kennen, dat de HEERE u een huis maken zal. 12 Wanneer uw 

dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw 

zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk 

bevestigen. 13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns 

koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij 

zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een 

mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 15 Maar Mijn 

goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van 

Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch uw huis zal 

bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel 

zal vast zijn tot in eeuwigheid. 17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse 

gezicht, alzo sprak Nathan tot David “. 

 

Het is belangrijk om te onderkennen dat het omschreven koninkrijk in het 

verbond met David een letterlijk, fysiek koninkrijk is dat gevestigd wordt op de 

aarde, evenals het koninkrijk van David. 

 

 

 

                 Het verbond met David 
 

Een koning uit het zaad van David (die eveneens de zoon van 

God is) zal voor eeuwig heersen over Israël vanuit Jeruzalem. 

Als het zover is dan zal het volk Israël voor eeuwig in hun 

eigen land wonen in vrede en veiligheid. 

 

 

 

                               Israël verstrooid 
 

Na David regeerde zijn zoon Salomo. Zijn koninkrijk was een groots koninkrijk. 

Op het hoogtepunt van zijn heerlijkheid was het een beeld en type van het 

heersen van de zoon van God, de Heere Jezus Christus, in het toekomstige 
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koninkrijk. De gehele wereld hoorde van zijn heerlijkheid en koningen en 

koninginnen kwamen om het te zien en eerden Salomo. Zie: 

 

“1Kon.10:23-25: 23 Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der 

aarde, in rijkdom en in wijsheid. 24 En de ganse aarde zocht het aangezicht 

van Salomo, om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had. 25 En 

zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en 

klederen, en harnas, en specerijen, paarden en muilezelen, elk ding van jaar tot 

jaar”. 

 

“2Kron.9:13-14 en 22-24: 13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo 

op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en zestig talenten gouds; 14 Behalve 

dat zij van de kramers en de kooplieden inbrachten; ook brachten alle koningen 

van Arabie, en de vorsten deszelven lands, goud en zilver aan 

Salomo………………22 Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen 

der aarde in rijkdom en wijsheid. 23 En alle koningen der aarde zochten 

Salomo's aangezicht, om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven 

had. 24 En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, 

en klederen, harnas, en specerijen, paarden, en muilezelen, van elk van jaar tot 

jaar”. 

 

Voor het grootste deel van zijn regeren diende hij God. Echter in zijn latere 

jaren nam hij vele vrouwen die hem naar afgoderij leiden. Tengevolge hiervan 

werd het koninkrijk van Israël opgesplitst in twee delen, namelijk: Israël (tien 

stammen en Juda (twee stammen). Zie: 

 

“1Kon.11:9-13: 9  Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Salomo, omdat hij 

zijn hart geneigd had van den HEERE, den God Israels, Die hem tweemaal 

verschenen was. 10 En hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden 

niet zou nawandelen; doch hij hield niet, wat de HEERE geboden had. 11 

Daarom zeide de HEERE tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet 

hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal 

gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven. 12     In 

uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand 

uws zoons zal Ik het scheuren. 13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet 

afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om 

Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb”. 

 

“1Kon.11:31-39: 31 En hij zeide tot Jerobeam: Neem u tien stukken; want 

alzo zegt de HEERE, de God Israels: Zie, Ik zal het koninkrijk van de hand van 

Salomo scheuren, en u tien stammen geven. 32 Maar een stam zal hij hebben, 

om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, de stad, die Ik verkoren heb 

uit alle stammen van Israel. 33 Daarom dat zij Mij verlaten, en zich 
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nedergebogen hebben voor Astoreth, den god der Sidoniers, Kamos, den god der 

Moabieten, en Milchom, den god der kinderen Ammons; en niet gewandeld 

hebben in Mijn wegen, om te doen wat recht is in Mijn ogen, te weten Mijn 

inzettingen en Mijn rechten; gelijk zijn vader David. 34 Doch niets van dit 

koninkrijk zal Ik uit zijn hand nemen; maar Ik stel hem tot een vorst al de dagen 

zijns levens, om Mijns knechts Davids wil, dien Ik verkoren heb, die Mijn 

geboden en Mijn inzettingen gehouden heeft. 35 Maar uit de hand zijns zoons 

zal Ik het koninkrijk nemen; en Ik zal u daarvan tien stammen geven.   36    En 

zijn zoon zal Ik een stam geven; opdat Mijn knecht David altijd een lamp voor 

Mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, de stad, die Ik Mij verkoren heb, om Mijn 

Naam daar te stellen. 37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw 

ziel zal begeren; en gij zult koning zijn over Israel. 38 En het zal geschieden, 

zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, en in Mijn wegen zult wandelen, en 

doen wat recht in Mijn ogen is, houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, 

gelijk als Mijn knecht David gedaan heeft; dat Ik met u zal zijn, en u een 

bestendig huis bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israel geven. 

39 En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet 

altijd”. 

 

“1Kon.12:17 en 20-24:  Doch aangaande de kinderen van Israel, die in de 

steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook……………….20 En 

het geschiedde, als gans Israel hoorde, dat Jerobeam wedergekomen was, dat zij 

henen zonden, en hem in de vergadering riepen, en hem over gans Israel koning 

maakten; niemand volgde het huis Davids, dan de stam van Juda alleen.  21 

Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis 

van Juda en den stam van Benjamin, honderd en tachtig duizend uitgelezenen, 

geoefend ten oorlog, om tegen het huis Israels te strijden, opdat hij het 

koninkrijk weder aan Rehabeam, den zoon van Salomo, bracht. 22 Doch het 

woord van God geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende: 23  Zeg tot 

Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis 

van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende: 24 Zo zegt de HEERE: 

Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels; 

een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij 

hoorden het woord des HEEREN, en keerden weder, om weg te trekken naar het 

woord des HEEREN”. 

Vanaf toen leidde iedere koning van Israël (het noordelijke koninkrijk, later ook 

Samaria genoemd) het volk in afgoderij. En, zoals God in de wet had 

gewaarschuwd nam hij hen uit het land door toe te laten dat de Syriërs hen 

overwonnen en hen wegvoerden. Zie: 

 

“2Kon.17:6: In het negende jaar van Hosea, nam de koning van Assyrie 

Samaria in, en voerde Israel weg in Assyrie, en deed ze wonen in Halah, en in 

Habor, aan de rivier Gozan, en in de steden der Meden……………etc”.  
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Later verviel ook Juda (het zuidelijk koninkrijk) in afgoderij en ze werden uit 

hun land genomen door de Babyloniërs. Zie  

 

“2Kon.24:1-16: 1 In zijn dagen toog Nebukadnezar, de koning van Babel, op, 

en Jojakim werd zijn knecht drie jaren; daarna keerde hij zich om, en 

rebelleerde tegen hem. 2 En de HEERE zond tegen hem de benden der 

Chaldeen, en de benden der Syriers, en de benden der Moabieten, en de benden 

der kinderen Ammons, en zond hen tegen Juda, om dat te verderven, naar het 

woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den dienst Zijner knechten, de 

profeten. 3 Zekerlijk geschiedde dit naar het bevel des HEEREN tegen Juda, 

dat Hij hen van Zijn aangezicht wegdeed, om de zonden van Manasse, naar 

alles, wat hij gedaan had; 4 Als ook om het onschuldig bloed, dat hij vergoten 

had, zodat hij Jeruzalem met onschuldig bloed vervuld had; daarom wilde de 

HEERE niet vergeven. 5 Het overige nu der geschiedenissen van Jojakim, en al 

wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der 

koningen van Juda? 6 En Jojakim ontsliep met zijn vaderen; en zijn zoon 

Jojachin werd koning in zijn plaats. 7 De koning nu van Egypte toog voortaan 

niet meer uit zijn land; want de koning van Babel had, van de rivier van Egypte 

af tot aan de rivier Frath, ingenomen al wat van den koning van Egypte was. 8 

Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie 

maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van 

Elnathan, van Jeruzalem. 9  En hij deed dat kwaad was in de ogen des 

HEEREN, naar alles, wat zijn vader gedaan had. 10 Te dier tijd togen de 

knechten van Nebukadnezar, den koning van Babel, naar Jeruzalem; en de stad 

werd belegerd. 11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de 

stad, als zijn knechten die belegerden. 12 Toen ging Jojachin, de koning van 

Juda, uit tot den koning van Babel, hij, en zijn moeder, en zijn knechten, en zijn 

vorsten, en zijn hovelingen; en de koning van Babel nam hem gevangen in het 

achtste jaar zijner regering. 13  En hij bracht van daar uit al de schatten van het 

huis des HEEREN, en de schatten van het huis des konings; en hij hieuw alle 

gouden vaten af, die Salomo, de koning van Israel, in den tempel des HEEREN 

gemaakt had, gelijk als de HEERE gesproken had. 14 En hij voerde gans 

Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten, en alle strijdbare helden, tien duizend 

gevangen, en alle timmerlieden en smeden; niemand werd overgelaten, dan het 

arme volk des lands. 15 Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, mitsgaders des 

konings moeder, en des konings vrouwen, en zijn hovelingen; daartoe de 

machtigen des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel; 16    En 

alle kloeke mannen tot zeven duizend, en timmerlieden en smeden tot een 

duizend, en alle helden, die ten oorlog geoefend waren; dezen bracht de koning 

van Babel gevankelijk naar Babel”. 
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Het volk Israël was nu, vanuit hun eigen land, verstrooid onder de Heidenen. Dit 

was het oordeel van God over hen wegens hun voortdurende ongehoorzaamheid. 

Het is exact hetgeen Hij hun had verteld te doen als ze zijn wetten niet 

gehoorzaamden. Zie: 

 

“Lev.26:33-39: 33  Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een 

zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een 

woestijn zijn. 34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, al 

de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal het 

land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. 35 Al de dagen der 

verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij 

daarin woondet. 36 En aangaande de overgeblevenen onder u, Ik zal in hun hart 

een wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen; zodat het geruis van 

een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen vlieden, gelijk men vliedt voor een 

zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die jaagt. 37 En zij zullen de een op 

den ander als voor het zwaard vallen, waar niemand is, die jaagt; en gij zult 

voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen bestaan. 38 Maar gij zult 

omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren. 39   En 

de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer 

vijanden uitteren; ja, ook om de ongerechtigheden hunner vaderen zullen zij met 

hen uitteren”. 

 

 

 

                       Een nieuw verbond met Israël: 

               God zal zijn wet in hun harten schrijven 
 

Israël had gefaald onder het Mozaïsch verbond maar God wilde zijn beloften aan 

Abraham, Izak, Jacob en David niet vergeten, deze beloften hingen niet af van 

de gehoorzaamheid van Israël. 

 

God openbaarde door de profeten dat Hij op enige dag een nieuw verbond zou 

sluiten met het huis Israëls en met het huis van Juda. Zie: 

 

“Jer.31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis 

van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar 

het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 

aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 

hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het 

verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de 

HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En 
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zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 

zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 

af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid 

vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken”. 

 

“Ez.36:26-28: 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest 

geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, 

en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God 

zijn”. 

 

Er komt een dag dat God de Israëlieten vergaderen zal uit ieder land waarnaar 

hij hen had verstrooid om ze terug te brengen naar hun eigen beloofde land waar 

ze eeuwig zullen wonen. Zie: 

 

“Ez.36:22-28: 22 Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik 

doe het niet om uwentwil, gij huis Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien 

gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. 23 

Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, 

dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat 

Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal 

geheiligd zijn. 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen 

vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u 

sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw 

drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een 

nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God 

zijn”. 

 

 

“Ez.37:21-28: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de 

kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, 

en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal 

ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee 

volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En zij 

zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun 

verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 
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woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij 

zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 

En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin 

uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en 

hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst 

zijn tot in eeuwigheid. 26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het 

zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 

vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in 

eeuwigheid. 27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de 

HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal 

zijn tot in eeuwigheid”. 

 

“Jes.11:10-12: 10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen 

naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, 

en Zijn rust zal heerlijk zijn. 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de 

Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het 

overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van 

Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van 

Hamath, en van de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder 

de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de 

verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks”. 

 

Davids zoon, die eveneens de zoon van God is, zal koning over hen zijn en zal 

vanuit Jeruzalem regeren in een koninkrijk van volkomen rechtvaardigheid. Zie: 

 

“Jer.23:3-8: 3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al 

de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun 

kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 4 En Ik zal 

herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer 

vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 5  Ziet, 

de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit 

zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en 

gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en 

Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: 

De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.  7  Daarom, ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de 

HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd. 8 Maar: 

Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israels heeft 

opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al 

de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land”. 
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“Ez.37:24-28: 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen 

allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en 

Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik 

Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin 

zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en 

Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 26 En Ik zal een 

verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en 

Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het 

midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, 

en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de 

heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn 

heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid””. 

 

“Jer.33:15-17: 15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der 

gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 

16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, 

die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 17  Want zo zegt de 

HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van 

het huis Israels zitte “. 

 

 

 

                           Een nieuw verbond 

 
God zal in Israël iets doen wat ze voor zichzelf niet kunnen 

doen: Hij zal zijn wet in hun harten schrijven en dat zorgt er 

voor dat ze zijn wil doen. Vandaar dat Israël op een bepaalde 

dag een licht voor de Heidenen zal zijn zoals het de 

bedoeling van God was dat ze zouden zijn, een koninkrijk 

van priesters. Zie: 

 

“Jes.61:6-9:6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN 

heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het 

vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u 

roemen. 7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij 

juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk 

het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. 8 

Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof in het 

brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal 

zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 9 En hun 

zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun 
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nakomelingen in het midden der volken; allen, die hen zien 

zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, dat de 

HEERE gezegend heeft”. 

 

“Jes.60:3-5:3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en 

koningen tot den glans, die u is opgegaan. 4  Hef uw ogen 

rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; 

uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan 

uw zijde gevoedsterd worden. 5Dan zult gij het zien en 

samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd 

worden; want de menigte de zee zal tot u gekeerd worden, het 

heir der heidenen zal tot u komen”. 

“Jes.60:10-16:10 En de vreemden zullen uw muren bouwen, 

en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid 

heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over 

u ontfermd. 11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij 

zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat 

men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot 

u geleid worden. 12 Want het volk en het koninkrijk, welke u 

niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen 

gans verwoest worden. 13 De heerlijkheid van Libanon zal 

tot u komen, de denneboom, de beukeboom en de busboom te 

gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal 

de plaats Mijner voeten heerlijk maken. 14 Ook zullen, zich 

buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u 

onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen 

zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u 

noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige 

Israels. 15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, 

zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een 

eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot 

geslacht. 16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij 

zult de borsten der koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik 

de HEERE ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige 

Jakobs”. 

”Zach.8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in 

die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen 

der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een 

Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want 

wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. 
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          De profeten voorzegden het koninkrijk van Israël 
 

De profeten bevestigden de beloften van het nieuwe verbond en gaven meer 

details over het plan van God om de aarde te vernieuwen onder de regering van 

Christus: 

 

--God zal zijn zoon zenden om zijn volk (Israël) te redden van hun vijanden en 

hun zonden. Zacharias geeft een overzicht van de profeten in Lukas 1:67-77: 

 

“67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en 

profeteerde, zeggende: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft 

bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der 

zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 70    Gelijk Hij 

gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der 

wereld geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de 

hand al dergenen, die ons haten; 72  Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze 

vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73  En aan den eed, dien 

Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, 74 Dat wij, verlost 

zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75 In 

heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. 76  En gij, 

kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult 

voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 77  Om 

Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden”. 

 

Hij zal Satan overwinnen en zijn volk en zijn land van hem bevrijden. Zie: 

 

“Jes.49:24-25: 24 Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden 

de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? 25 Doch alzo zegt de HEERE: 

Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst 

des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal 

Ik verlossen”. 

 

“Matth.12:29:  Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn 

vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij 

zijn huis beroven”. 

 

Maar Hij zal eerst lijden en afgesneden worden voor de zonden van zijn volk 

(Israël). Zie: 

 

“Jes.53:6-12: 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk 

naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen 

aanlopen. 7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn 

mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, 
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dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet 

open. 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn 

leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de 

overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. 9 En men heeft Zijn graf 

bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij 

geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. 10  Doch het 

behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als 

Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal 

de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand 

gelukkiglijk voortgaan. 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en 

verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12    Daarom 

zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, 

omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld 

geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden 

heeft”. 

 

Psalmen 22: 

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. 

2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn 

verlossing, van de woorden mijns brullens? 3 Mijn God! Ik roep des daags, 

maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte. 4  Doch Gij zijt 

heilig, wonende onder de lofzangen Israels. 5 Op U hebben onze vaders 

vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. 6 Tot U hebben 

zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet 

beschaamd geworden. 7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van 

mensen, en veracht van het volk. 8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken 

de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: 9 Hij heeft het op den HEERE 

gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem 

heeft! 10 Gij zijt het immers, Die mij uit den buik hebt uitgetogen; Die mij hebt 

doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. 11 Op U ben ik geworpen 

van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. 12 Zo 

wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper. 13 

Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij 

omringd. 14  Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende 

en brullende leeuw. 15 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen 

hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is als was, het is gesmolten in het 

midden mijns ingewands. 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en 

mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods. 17 

Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij 

omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. 18 Al mijn 

beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op mij. 19 Zij 

delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad. 20 Maar 
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Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 21  Red mijn 

ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. 22 Verlos mij uit 

des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. 23 Zo zal ik 

Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U 

prijzen. 24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! 

vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israel! 25 Want Hij heeft 

niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht 

voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep. 26 Van 

U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in 

tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten 

en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder 

hart zal in eeuwigheid leven. 28 Alle einden der aarde zullen het gedenken, en 

zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw 

aangezicht aanbidden. 29 Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst 

onder de heidenen. 30 Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die 

in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; en die zijn ziel 

bij het leven niet kan houden. 31 Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE 

aangeschreven worden tot in geslachten. 32 Zij zullen aankomen, en Zijn 

gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan 

heeft”. 

 

Psalm 2: 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken   ijdelheid? 2  De 

koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen 

den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3  Laat ons hun banden 

verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal 

lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5  Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn 

toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn 

Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7  Ik zal van het besluit 

verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 

gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de 

einden der aarde tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren 

scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij 

koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 

Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 12 Kust den Zoon, 

opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een 

weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen”. 

 

--De zoon van God, het zaad van David, zal zijn koninkrijk oprichten en voor 

eeuwig regeren over de aarde vanuit Jeruzalem. Zie: 
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“Jes.24:23: En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd 

worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te 

Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn”. 

 

“Jer.3:17: Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al 

de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te 

Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos 

hart”. 

 

“Zach.8:3-8: 3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in 

het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad der 

waarheid, en de berg des HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid. 4 

Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude mannen en oude 

vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem; een ieder zal zijn stok in zijn hand 

hebben vanwege de veelheid der dagen. 5 En de straten dier stad zullen 

vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. 6 Alzo zegt 

de HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het 

overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen 

wonderlijk zijn? spreekt de HEERE der heirscharen. 7 Alzo zegt de HEERE 

der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit 

het land des nedergangs der zon. 8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in 

het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik 

zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid”.  

 

“Jes.9:7: De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in 

Israel”. 

 

“Jer.33:15-16: 15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der 

gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 

16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, 

die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID”. 

 

“Matth.5:35: Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij 

Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings”. 

De vloek zal van de aarde worden verwijderd. Zie: 

 

“Ez.36:35: En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een 

hof van Eden; en de eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en 

bewoond”. 

 

“Jes.11:6-9: 6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den 

geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, 

en een klein jongske zal ze drijven. 7 De koe en de berin zullen te zamen 
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weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, 

gelijk de os. 8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en 

een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. 9 Men zal 

nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want 

de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der 

zee bedekken”. 

 

“Jes.35:1-2: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en 

de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. 2  Zij zal lustig 

bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van 

Libanon is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de 

heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods”. 

 

Er zal een grote genezing van het volk plaats vinden. Zie: 

 

“Jes.35:5-6: 5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der 

doven oren zullen geopend worden. 6 Alsdan zal de kreupele springen als een 

hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren 

uitbarsten, en beken in de wildernis”. 

 

 

--In het koninkrijk zal het volk Israël in hun land worden vergaderd en zullen 

daar een koninkrijk van priesters zijn en een licht voor de Heidenen. Volken die 

gezegend willen worden zullen God zoeken in Jeruzalem en zullen Israël 

zegenen. (De vervulling van het verbond met Abraham). Zie: 

 

“Jes.11:10-16: 10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen 

naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, 

en Zijn rust zal heerlijk zijn. 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de 

Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het 

overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van 

Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van 

Hamath, en van de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder 

de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de 

verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks. 13 En 

de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen 

uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet 

benauwen. 14 Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het 

westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab 

zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam 

zijn. 15 Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal 

Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal 

dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen 
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daardoor zal gaan. 16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel 

Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israel geschiedde ten 

dage, toen het uit Egypteland optoog”. 

 

“Zach.8:21-23: 21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der 

andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des 

HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan. 

22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te 

smeken. 23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen 

geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, 

de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden 

gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 

 

“Jes.60:12-14: 12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, 

die zullen vergaan; en die    volken   zullen   gans   verwoest   worden.       13     

De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beukeboom en 

de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de 

plaats Mijner voeten heerlijk maken. 14 Ook zullen, zich buigende, tot u komen 

de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben 

zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de 

stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels”. 

 

“Jes.62: 1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet 

stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een 

fakkel, die brandt. 2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle 

koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, 

welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. 3 En gij zult een sierlijke 

kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws 

Gods. 4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet 

meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust 

is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, 

en uw land zal getrouwd worden. 5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw 

trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is 

over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. 6 O Jeruzalem! Ik heb 

wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet 

zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij 

ulieden wezen! 7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat 

Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. 8 De HEERE heeft gezworen bij Zijn 

rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte: indien Ik uw koren meer zal geven 

tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most, 

waaraan gij gearbeid hebt! 9 Maar die het inzamelen zullen, die zullen het 

eten, en zij zullen den HEERE prijzen; en die hem vergaderen zullen, zullen hem 
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drinken in de voorhoven Mijns heiligdoms. 10 Gaat door, gaat door, door de 

poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de 

stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken! 11 Ziet, de HEERE heeft 

doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt de dochter van Sion: Zie, uw Heil 

komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN; en 

gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is”. 

 

“Jes.2:2-3: 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het 

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal 

verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen 

toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan 

tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere 

van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 

uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem”. 

 

--Voordat echter het koninkrijk wordt opgericht zal God Israël louteren 

gedurende een tijd, kastijding genaamd “De benauwdheid van Jacob”. Zie: 

 

“Jer.30:7: O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en 

het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden”.  

 

Dit is beter bekend als de periode van verdrukking. Hij zal degenen die in 

opstand zijn gekomen in Israël ten val brengen zodat alleen de ware gelovigen, 

“de kleine kudde”, “de uitverkorenen”, “de rechtvaardigen”, “het overblijfsel” 

het koninkrijk binnen zullen gaan. Zie: 

 

“Mal.3:2-4: 2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal 

bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en 

als zeep der vollers. 3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, 

en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en 

als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. 4 

Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de 

oude dagen, en als in de vorige jaren”.  

“Zach.13:8-9: 8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, 

de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het 

derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel in het vuur 

brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, 

gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; 

Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God”. 

 

“Ez.20:37-42: 37 En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u 

brengen onder den band des verbonds. 38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die 
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tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner 

vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israels niet weder 

komen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. 39 En gijlieden, o huis Israels, 

alzo zegt de Heere HEERE: Gaat henen, dient een ieder zijn drekgoden, ook 

hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch ontheiligt niet meer Mijn 

heiligen Naam, met uw giften en met uw drekgoden. 40  Want op Mijn heiligen 

berg, op den hogen berg Israels, spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het 

ganse huis Israels in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen 

nemen, en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met 

al uw geheiligde dingen. 41 Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen om 

den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de volken uitvoeren, en u vergaderen zal 

uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden 

voor de ogen der heidenen. 42  En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u 

in het landschap Israels gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn 

hand opgeheven heb, om hetzelve uw vaderen te geven”. 

 

“Ez.22:18-22: 18 Mensenkind, die van het huis Israels zijn Mij tot schuim 

geworden; zij zijn allen koper, of tin, of ijzer, of lood, in het midden des ovens; 

zilverschuim zijn zij geworden. 19 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: 

Omdat gijlieden allen tot schuim geworden zijt, daarom ziet, Ik zal u in het 

midden van Jeruzalem vergaderen. 20 Gelijk zilver, of koper, of ijzer, of lood, of 

tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te 

blazen, opdat men het smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in 

Mijn grimmigheid daar laten, en smelten. 21 Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal 

op u blazen in het vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar 

zult gesmolten worden. 22 Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten 

wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten worden; en gij zult 

weten, dat Ik, de HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb”. 

 

 

                         Het tijdschema van Daniël 
 

De profeet Daniël heeft een tijdschema gegeven van de gebeurtenissen die 

gebeuren zullen voorafgaand aan het oprichten van het koninkrijk van God, het 

koninkrijk der hemelen op aarde. Zie: 

 

“Dan.2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een 

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat 

Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die 

koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid 

bestaan”. 
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“Deut.11:21: Opdat uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat de 

HEERE uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de 

dagen des hemels op de aarde”. 

 

Hij profeteerde dat 69 jaarweken (483 jaar) na “de opdracht om Jeruzalem te 

bouwen”, de Messias zou komen. Zie: 

 

“Dan.9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen 

wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias den Vorst, zijn zeven 

weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom 

gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden”.  

 

Dus zodra dit gebeurde (Nehemia 2) konden degenen die het woord van God 

geloofden de jaren tellen totdat de Messias komen zou. Volgens het boek van Sir 

Robert Anderson zijn de 483 jaar, nadat de opdracht is uitgegaan,  exact de dag 

dat Christus Jeruzalem binnenreed op een veulen.  

 

Daniël is meegevoerd naar Babylon toen het leger van koning Nebucadnezar 

Juda binnenviel. De koning had een droom die Daniël uitlegde. De droom 

openbaarde dat, te beginnen met het Babylonische Rijk, er Heidense 

koninkrijken zouden heersen over Israël totdat de Messias het koninkrijk van 

God op zou richten. Zie: 

 

“Dan.2:36-45: 36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning 

zeggen. 37 Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des 

hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; 38 En overal, 

waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des 

hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al 

dezelve; gij zijt dat gouden hoofd. 39  En na u zal een ander koninkrijk opstaan, 

lager dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk 

heersen zal over de gehele aarde. 40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, 

gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, 

dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. 41 En dat gij 

gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele 

van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers 

vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met 

modderig leem; 42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat 

koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. 43 En dat gij gezien hebt 

ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad 

vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich 

ijzer met leem niet vermengt. 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God 

des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord 

worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal 
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al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen 

zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en 

goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna 

geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker”.  

 

Dit tijdperk van Heidense overheersing wordt genoemd: “de tijden der 

Heidenen”. Zie: 

 

“Lukas 21:24: En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk 

weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen 

vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn”. 

 

 

 

Nadat de laatste Oud Testamentische profeet had geschreven zou God 

niet eerder weer spreken totdat Hij de profeet zond die de komst van de 

Messias aankondigde.  
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De Evangeliën en het begin van het boek Handelingen 
 

 

 

 

                            Verbonden 

  

 

                                  en  

 

 

                             Profetieën  

 

 

 

 

                              beginnen  

 

 

 

 

                       vervuld te worden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De tijd is vervuld……het koninkrijk van God is nabij” 
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God zweeg gedurende ongeveer 400 jaar. Dan, op de juiste tijd, werd de Messias 

geboren. Het is belangrijk dat Mattheüs begint met te vertellen  dat Jezus 

Christus  “de zoon van David, de zoon van Abraham” is want Jezus Christus is 

gekomen om het verbond met David en het verbond met Abraham te vervullen. 

Zie: 

 

“Matth.1:1: Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van 

David, den zoon van Abraham”. 

 

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der 

besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de 

beloftenissen der vaderen”. 

 

“Rom.9:4-5: 4 Welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, 

en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en 

de beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het 

vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen”. 

 

Bedenk dat God, in deze verbonden, beloofde om uit het zaad van Abraham een 

groot volk (Israël)  zou maken door wie God de wereld zou zegenen. Het volk 

zou een koning gegeven worden uit het zaad van David, die koning zal voor 

eeuwig heersen over Israël vanuit Jeruzalem. In dat koninkrijk zal Israël wonen 

in vrede en veiligheid:  

 

“Jes.61:6: ………gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren 

onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen”. 

 

“Jes.62:1-3: 1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet 

stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een 

fakkel, die brandt. 2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle 

koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, 

welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. 3 En gij zult een sierlijke 

kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws 

Gods”. 

 

Bij de geboorte van Johannes de Doper bevestigde Zacharias deze beloften toen 

hij profeteerde dat zijn zoon we weg zou bereiden van de Heer. Lees Lukas 

1:67-79 zeer nauwkeurig: 

 

“67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en 

profeteerde, zeggende: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft 

bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der 
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zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zij  knecht; 70  Gelijk Hij 

gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der 

wereld geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de 

hand al dergenen, die ons haten; 72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze 

vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73 En aan den eed, dien 

Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, 74 Dat wij, 

verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75 

In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. 76 En 

gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult 

voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 77  Om 

Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. 78 Door de 

innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht 

heeft de Opgang uit de hoogte; 79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten 

zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg 

des vredes”. 

 

Toen de vastgestelde tijd aanving verbrak God zijn zwijgen door Johannes de 

Doper te sturen om de komst van de Messias aan te kondigen en de “nabij” fase 

van het koninkrijk dat God aan Israël had beloofd.  

 

“Jes.40:3: Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des 

HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!”. 

 

“Matth.3:3: Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den 

profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des 

Heeren, maakt Zijn paden recht!”. 

 

Johannes wordt de grootste profeet genoemd. Zie: 

 

“Lukas 7:28: Want Ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen geboren zijn, is 

niemand meerder profeet, dan Johannes de Doper; maar de minste in het 

Koninkrijk Gods is meerder dan hij. 

 

want, zoals Christus dat heeft gezegd: 

 

“Lukas 16:16: De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt 

het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve”. 
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De wet en de profeten vóór Johannes hadden verkondigd dat het koninkrijk 

komen zou, maar met de komst van de Messias werd Johannes gezonden met de 

mededeling dat het koninkrijk NABIJ was. Zie: 

 

“Matth.3:2: En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij 

gekomen. 

 

“Joh.1:6: Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 

 

 

 

 

                   Johannes de Doper: de voorloper 
 

Zoals geprofeteerd was zond God zijn boodschapper, de voorloper, Johannes, 

om aan Israël te verkondigen: 

 

“Matth.3:2: En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij 

gekomen”. 

 

“Joh.1:31: En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard 

worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. 

 

“Mal.3:1: Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden 

zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te 

weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt 

de HEERE der heirscharen. 

 

(Het wordt  “het koninkrijk der hemelen” genoemd omdat het van nature hemels 

is. Het is duidelijk dat het het koninkrijk is dat, in het Oude Testament, beloofd 

is aan Israël. “Dan.2:44: …….de God des hemels…….”.  zal het op aarde 

stichten. Deut.11:21 noemt het: “………de dagen des hemels op de aarde”).  

 

In die tijd werd Israël, geestelijk, bestuurd door de religieuze tradities van de 

schriftgeleerden en de Farizeeërs, die pionnen waren van Satan. Zie: 

 

“Matth.15:3-9: 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt 

ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, 

zeggende: Eert uwen vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal 

de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is 
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een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn 

moeder geenszins zal eren, die voldoet. 6 En gij hebt alzo Gods gebod 

krachteloos gemaakt door uw inzetting. 7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja 

van u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij 

met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren 

zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn”. 

 

“Matth.23: 1-39: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van 

Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet 

het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. 4 

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op 

de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. 5 

En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken 

hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. 6 En 

zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de 

synagogen; 7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd 

te worden: Rabbi, Rabbi! 8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een 

is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. 9 En gij zult 

niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in 

de hemelen is. 10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw 

Meester, namelijk Christus. 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 12 En 

wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal 

vernederen, die zal verhoogd worden. 13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en 

Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de 

mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat 

ingaan. 14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet 

de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom 

zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. 15 Wee u, gij Schriftgeleerden en 

Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te 

maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal 

meer dan gij zijt. 16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal 

hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het 

goud des tempels, die is schuldig. 17 Gij dwazen en blinden, want wat is 

meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? 18 En zo wie gezworen zal 

hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, 

die daarop is, die is schuldig. 19 Gij dwazen en blinden, want wat is 

meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt? 

20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat 

daarop is. 21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, 

Die daarin woont. 22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon 

Gods, en bij Dien, Die daarop zit. 23  Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, 

gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat 
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na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het 

geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten. 24 Gij blinde 

leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. 25 Wee u, gij 

Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des 

drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en 

onmatigheid. 26 Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker 

en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde. 27 Wee u, gij 

Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden 

graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol 

doodsbeenderen en alle onreinigheid. 28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen 

van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en 

ongerechtigheid. 29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, 

want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der 

rechtvaardigen; 30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren 

geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der 

profeten. 31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die 

de profeten gedood hebben. 32  Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! 33 

Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis 

ontvlieden? 34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en 

schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en 

sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen 

van stad tot stad; 35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten 

is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van 

Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en 

het altaar. 36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. 

37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u 

gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en 

gijlieden hebt niet gewild. 38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. 39 Want Ik 

zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, 

Die komt in den Naam des Heeren!”. 

 

“Joh.8:44: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders 

doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet 

staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, 

zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve 

leugen”. 

 

Satan had land en volk gevuld met zijn duivelen want hij wist dat het de tijd was 

voor de zoon van God om aanspraak te maken op zijn land en zijn volk. 

Johannes ging dus buiten Jeruzalem in de woestijn om zichzelf af te scheiden 

van het afvallige volk om een overblijfsel te roepen uit hen die wilden geloven. 

Zie: 
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“Matth.3:1-7: 1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de 

woestijn van Judea, 2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen 

is nabij gekomen. 3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, 

den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg 

des Heeren, maakt Zijn paden recht! 4 En dezelve Johannes had zijn kleding van 

kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was 

sprinkhanen en wilde honig. 5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel 

Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; 6  En werden van hem gedoopt 

in de Jordaan, belijdende hun zonden. 7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen 

en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie 

heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?”. 

 

Degenen die acht sloegen op Johannes werden gedoopt: 

 

“Markus 1:4:……….. tot vergeving der zonden”. 

 

“Lukas 3:3: En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den 

doop der bekering tot vergeving der zonden”. 

 

De waterdoop scheidde hen af van het adderengebroedsel. Zie: 

 

“Matth.3:7: Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop 

komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te 

vlieden van den toekomenden toorn?”. 

 

“Lukas 7:30: Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods 

tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde”. 

 

“Matth.23:35-36: 35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat 

vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het 

bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den 

tempel en het altaar. 36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over 

dit geslacht”. 

 

De waterdoop was in die tijd, onder de wet, eveneens nodig voor Israël want het 

wassen met water was vereist voor het reinigen van hen die zouden dienen als 

priesters. 

 

“Exodes 29:4: Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur 

van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen”. 

Bedenk dat Israël een koninkrijk van priesters zou worden. Zie: 
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“Exodes 19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, 

en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de 

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 

volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult”. 

 

“Jes.61:6-9: 6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 

dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen. 7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen 

zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele 

bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht 

lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der 

waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 9 En hun 

zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden 

der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, 

dat de HEERE gezegend heeft”. 

 

Ze zouden het kanaal van Gods zegeningen naar de rest van de wereld worden, 

echter waren ze onrein geworden. 

 

 

    Om de wereld te bereiken moet God eerst Israël reinigen en redden 

 

 

 

 

                De bediening van Christus aan Israël 
 

Jezus Christus was de Zoon van God, de aan Israël beloofde koning in het Oude 

Testament. Hij predikte aan Israël: “het evangelie van het koninkrijk”: 

 

“Markus 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in 

Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De 

tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het 

Evangelie”. 

 

“Matth.4:17: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: 

Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 

 

Jezus Christus was een dienaar der besnijdenis……..opdat Hij bevestigen zou de 

beloftenissen der vaderen. 
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“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der 

besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de 

beloftenissen der vaderen; 

 

Hij zei zeer duidelijk: 

 

“Matth.15:24: ………………………Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren 

schapen van het huis Israels”. 

 

Christus leerde dat er door Hem redding was. Degenen die geloofden dat hij “de 

Zoon van God…..de Koning van Israël” was zouden het eeuwige leven 

ontvangen in het koninkrijk. Zie: 

 

“Joh.1:50: Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone 

Gods, Gij zijt de Koning Israels”. 

 

“Joh.20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de 

Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam”. 

 

“Matth.16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de 

Zoon des levenden Gods”. 

 

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders 

welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”. 

 

Hij leerde eveneens gehoorzaamheid aan de aan Israël gegeven wet. Zie: 

 

“Matth.5:19-20: 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en 

de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het 

Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die 

zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: 

Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 

Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan”. 

 

“Matth.8:4: En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, 

toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een 

getuigenis”. 

 

“Matth.23:1-3: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van 

Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet 

het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet”. 
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“Lukas 5:14:  En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga 

heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk 

Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis”. 

 

De hoofdman, in Lukas 7:2-5, werd gezegend omdat hij ouderlingen der Joden 

tot Jezus zond om Hem te vragen of hij zijn dienstknecht wilde genezen. De 

Joden vertelden Christus dat hij het waard was, want: 

 

“……….hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd”. 

 

Zie Lukas 7:2-5:  

 

2  En een dienstknecht van een zeker hoofdman over honderd, die hem zeer 

waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. 3 En van Jezus gehoord 

hebbende, zond hij tot Hem de ouderlingen der Joden, Hem biddende, dat Hij 

wilde komen, en zijn dienstknecht gezond maken. 4 Dezen nu, tot Jezus 

gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem 

dat doet; 5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. 

 

De Kananese vrouw in Mattheüs 15:22-28 ontving niet eerder genezing voor 

haar dochter totdat dat ze haar plaats, als Heiden, erkende en begreep onder de 

het verbond met Abraham. Toen Christus tegen haar zei:  

 

“………Het is niet betamelijk het brood der kinderen (Israël) te nemen, en den 

hondekens (Heidenen) voor te werpen”. 

 

Zeide zij: 

 

“Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de 

tafel hunner heren”. 

 

En omdat ze dit antwoorde  Christus: 

 

“………….groot is uw geloof!..................”. 

 

“Matth.15:22-28: 22 En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, 

riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn 

dochter is deerlijk van den duivel bezeten. 23 Doch Hij antwoordde haar niet 

een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat 

haar van U; want zij roept ons na. 24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben 

niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. 25  En zij 

kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! 26 Doch Hij antwoordde en 

zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens 
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voor te werpen. 27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de 

brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. 28 Toen antwoordde Jezus, en 

zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar 

dochter werd gezond van diezelfde ure”. 

 

En Markus 7:28 zegt: 

 

“…………..Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter 

uitgevaren”. 

 

 

 

                     De tekenen van het koninkrijk 
 

Gedurende zijn aardse bediening werkte Jezus Christus wonderen om te 

bewijzen dat Hij de Messias was, God in het vlees. Zijn wonderen gaf het volk 

een voorsmaak van het komende koninkrijk. 

 

De twee kenmerkende tekenen van het koninkrijk waren het uitwerpen van 

duivelen en het genezen van de zieken. Deze twee tekenen vinden we vele 

malen in de evangelieën. Christus heeft gezegd: 

 

“Lukas 11:20: Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is 

dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen”. 

 

Door duivelen uit te werpen liet Hij zijn macht zien om de sterke man (Satan) te 

binden en zijn huis te verwoesten (het huis Israëls). Zie: 

 

“Matth.12:29:  Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn 

vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij 

zijn huis beroven”. 

 

Hij liet zien dat Hij degene was die Israël zou verlossen uit de Satanische 

gevangenschap. Zie: 

 

“Jes.49:24-25: 24 Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden 

de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? 25 Doch alzo zegt de HEERE: 

Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst 

des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal 

Ik verlossen”. 

 

Toen gevraagd werd:  “Matth.11:3: Zijt Gij Degene, Die komen zou,………….”.  
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Antwoorde Christus door een passage te citeren betreffende het koninkrijk: 

 

“Matth.11:3-6: 3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of 

verwachten wij een anderen? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat 

heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: 5 De blinden 

worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en 

de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie 

verkondigd. 6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden”. 

 

“Jes.35:5-6: 5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der 

doven oren zullen geopend worden. 6 Alsdan zal de kreupele springen als een 

hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren 

uitbarsten, en beken in de wildernis”. 

 

 

 

  De wonderen die Christus verrichtte waren het bewijs dat Hij God in hun 

          midden was en dat het koninkrijk inderdaad “nabij” was 

 

 

 

            Christus onderwijst aangaande het koninkrijk 
 

De aardse bediening van Christus was gericht op het koninkrijk dat aan Israël 

was beloofd in het Oude Testament. In wat genoemd wordt “de Bergrede” 

onderwees Christus over het karakter van dat koninkrijk en over degenen die 

daar naar binnen gaan. Hij verhoogde de wet want, als het koninkrijk eenmaal is 

gevestigd, zal de wet uitgebreid en afgedwongen worden op aarde. 

 

“Matth.5:17-48: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo 

zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der 

hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Tenzij uw 

gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat 

gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 21 Gij hebt gehoord, 

dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal 

strafbaar zijn door het gericht. 22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn 

broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder 
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zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij 

dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 23 Zo gij dan uw gave zult op 

het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; 

24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw 

broeder, en komt dan en offert uw gave. 25  Weest haastelijk welgezind jegens 

uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij 

niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, 

en gij in de gevangenis geworpen wordt. 26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar 

geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben. 27  Gij 

hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. 28 Maar 

Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede 

overspel in zijn hart met haar gedaan. 29 Indien dan uw rechteroog u ergert, 

trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en 

niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 30 En indien uw 

rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een 

uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 

31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een 

scheidbrief. 32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit 

oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal 

trouwen, die doet overspel. 33 Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden 

gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. 

34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de 

troon Gods; 35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch 

bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; 36 Noch bij uw hoofd 

zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; 37 Maar laat 

zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. 38 Gij 

hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. 39  Maar Ik zeg u, 

dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert 

hem ook de andere toe; 40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, 

laat hem ook den mantel; 41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat 

met hem twee mijlen. 42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van 

dengene, die van u lenen wil. 43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw 

naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. 44  Maar Ik zeg u: Hebt uw 

vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en 

bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 45 Opdat gij moogt 

kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan 

over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de 

tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij 

boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? 48 Weest dan gijlieden 

volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. 
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“Jes.42:21:  De HEERE had lust aan hem, om Zijner gerechtigheid wil; Hij 

maakte hem groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk”. 

 

De wet zal geschreven worden in de harten van verlost Israël, en God zegt dat 

Hij zal: 

 

“Jer.31:33: Ik zal Mijn wet in hun (Israël) binnenste geven, en zal die in hun 

hart schrijven,……”. 

 

“Ez.36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, 

dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en 

doen”. 

 

“Jes.2:3: En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot 

den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van 

Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, 

en des HEEREN woord uit Jeruzalem”. 

 

Jezus Christus heeft ook gezegd: 

 

“Matth.5:5: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven”. 

 

“Psalm 37:9-11: 9  Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die 

den HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. 10 Vau. En nog 

een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn 

plaats, maar hij zal er niet wezen. 11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de 

aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede”. 

 

Hij leerde Israël om te bidden: 

 

“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo 

ook op de aarde”. 

 

In de gelijkenissen leerde Hij over de verschillende aspecten van het koninkrijk. 

Bijvoorbeeld leerde Hij in de gelijkenis van Lukas 19:12-27 dat een welgeboren 

man (Jezus Christus) naar “een ver gelegen land reisde” (de hemel) om “voor 

zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren”.  

 

“Lukas 19:12-27: 12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver 

gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te 

keren. 13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien 

ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome. 14 En zijn burgers 

haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze 
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over ons koning zij. 15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het 

koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden 

geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat 

een iegelijk met handelen gewonnen had. 16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, 

uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 17  En hij zeide tot hem: Wel, gij 

goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht 

over tien steden. 18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf 

ponden gewonnen. 19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden. 

20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een 

zweetdoek weggelegd had; 21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; 

gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt. 

22  Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze 

dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet 

gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb. 23 Waarom hebt gij dan 

mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker 

mogen eisen? 24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat 

pond van hem weg, en geeft het dien, die de tien ponden heeft. 25 En zij 

zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden. 26 Want ik zeg u, dat een 

iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien 

zal genomen worden ook wat hij heeft. 27 Doch deze mijn vijanden, die niet 

hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier 

voor mij dood”. 

 

Zie ook: 

 

“Dan.7:13-14: 13  Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met 

de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van 

dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven 

heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen 

eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan 

zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden”. 

 

“Openbaring 21:2 en 10: 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die 

voor haar man versierd is…………………….10 En hij voerde mij weg in den 

geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige 

Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God”. 

 

Bij zijn terugkomst geeft Hij hen, die getrouw zijn geweest, steden in het 

koninkrijk om daar over te heersen. Zie: 

 

“Obadja 19-21: 19 En die van het zuiden zullen Ezau's gebergte, en die van de 

laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraim en 
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het veld van Samaria erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead. 20  En de gevankelijk 

weggevoerden van dit heir der kinderen Israels, hetgeen der Kanaanieten was, 

tot Zarfath toe; en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in 

Sefarad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. 21 En er zullen 

heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau's gebergte te richten; en het 

koninkrijk zal des HEEREN zijn”. 

 

“Psalm 69:35-36: 35 Dat Hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeen, en al 

wat daarin wriemelt. 36 Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda 

bouwen; en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten”. 

 

“Jes.54:3: Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand; en uw zaad 

zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. 

 

“Jes.61:4-7: 4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige 

verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord 

waren van geslacht tot geslacht. 5 En uitlanders zullen staan, en uw kudden 

weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. 6 Doch 

gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods 

noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij 

u roemen. 7  Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun 

deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen 

eeuwige vreugde hebben”. 

 

In de gelijkenis van een heer des huizes die een wijngaard plantte, Matth.21:33-

45, openbaart Christus dat het koninkrijk weggenomen zal worden van de 

afvallige religieuze leiders van Israël en aan een volk (enkelvoud – het gelovig 

overblijfsel in Israël, “de kleine kudde”) gegeven zal worden die de vruchten 

daarvan voort zullen brengen. Zie: 

 

“Matth.21:33-45: 33 Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, 

die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak 

daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten 

's lands. 34 Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten 

tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. 35 En de landlieden, nemende 

zijn dienstknechten, hebben den een geslagen, en den anderen gedood, en den 

derden gestenigd. 36 Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal 

dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. 37 En ten laatste zond hij tot hen 

zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. 38 Maar de landlieden, den 

zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem 

doden, en zijn erfenis aan ons behouden. 39 En hem nemende, wierpen zij hem 

uit, buiten de wijngaard, en doodden hem. 40 Wanneer dan de heer des 

wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? 41 Zij zeiden tot 
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hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen, en zal den wijngaard aan 

andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. 42 

Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de 

bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van 

de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43  Daarom zeg Ik 

ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk 

gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 44 En wie op deze steen valt, die zal 

verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. 45 En als de 

overpriesters en Farizeen deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat 

Hij van hen sprak”. 

 

En: 

 

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders 

welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”. 

 

Merk op hoe Jes.5:1-7 deze gelijkenis verklaart. Israël is de wijngaard van God. 

Zie: 

 

“Jes.5:1-7: 1 Nu zal ik mijn Beminde een lied mijns Liefsten zingen van Zijn 

wijngaard; Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vetten heuvel. 2 En Hij 

heeft dien omtuind, en van stenen gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met edele 

wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd, en ook een 

wijnbak daarin uitgehouwen; en Hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou 

voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. 3 Nu dan, gij 

inwoners van Jeruzalem, en gij mannen van Juda, oordeelt toch tussen Mij en 

tussen Mijn wijngaard. 4 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik 

aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede druiven 

voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? 5 Nu dan, Ik 

zal ulieden nu bekend maken, wat Ik Mijn wijngaard doen zal; Ik zal zijn tuin 

wegnemen, opdat hij zij tot afweiding; zijn muur zal Ik verscheuren, opdat hij zij 

tot vertreding. 6 En Ik zal hem tot woestheid maken; hij zal niet besnoeid, noch 

omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan; en Ik zal den 

wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. 7 Want de wijngaard van 

den HEERE der heirscharen is het huis van Israel, en de mannen van Juda zijn 

een plant Zijner verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het 

is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw”. 

 

 

 

 

 



 

66 

 

               Christus bereid Israël voor op de verdrukking  

                        voorafgaand aan het koninkrijk 
 

Toen Christus op aarde was bereidde Hij zijn discipelen voor op de komende 

periode van verdrukking die Israël zal louteren voorafgaand aan het koninkrijk. 

Hij vertelde ze bijvoorbeeld dat ze, wanneer ze de gruwel der verwoesting 

zouden zien waarvan Daniël heeft gesproken, moeten vluchten naar de bergen. 

Zie: 

 

“Matth.24:15-16: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, 

waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die 

het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de 

bergen”. 

 

Hij vertelde hen dat zich geen zorgen behoefden te maken betreffende eten, 

drinken en kleding want God zal voor hen zorgen. Zie: 

 

“Matth.6:31: Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat 

zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?”. 

 

Hij vertelde hen dat ze alles wat ze hadden moesten verkopen: 

 

“Lukas 12:33: Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven 

buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de 

dief niet bijkomt, noch de mot verderft”. 

 

 hetgeen de gelovigen, in het begin van het boek Handelingen, ook deden. Zie: 

 

“Hand.2: 41-45: 41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en 

er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. 42 En 

zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de 

breking des broods, en in de gebeden. 43 En een vreze kwam over alle ziel; en 

vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. 44 En allen, die 

geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 45 En zij verkochten 

hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node 

had”. 

 

Al deze opdrachten waren gegeven omdat ze tijdens de verdrukking moesten 

vluchten voor de anti Christus. Zie: 

 

“Matth.24:16: Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen”. 
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In de bergen zal God op een wonderbaarlijke manier voor hen zorgen,.. Zie: 

 

“Openbaring 12:13-17: 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen 

was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. 14 En 

der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou 

vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en 

tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang. 15 En de slang wierp uit 

haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier 

zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde 

opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had 

geworpen. 17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te 

voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de 

getuigenis van Jezus Christus hebben.”. 

 

Zoals Hij dat ook deed voor hun vaderen in de woestijn met het dagelijkse 

manna en kwartels, en voor Elia toen hij vluchtte voor Koning Achab. Zie: 

 

“Ex.16:15: Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den 

ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: 

Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft”. 

 

“1Kon.17:4-6: 4 En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik 

heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen. 5 Hij ging dan 

heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de 

beek Krith, die voor aan de Jordaan is. 6 En de raven brachten hem des 

morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit 

de beek”. 

 

Dat is het waarom Christus hen vertelde om te bidden: 

 

“Matth.6:11: Geef ons heden ons dagelijks brood”. 

  

Verder leerde Christus hen dat Hij na de verdrukking zou komen met zijn 

engelen om zijn uitverkorenen (gelovigen van Israël) te vergaderen in hun land. 

Zie: 

 

“Matth.24:27-31: 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt 

tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 

Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd 

worden. 29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd 

worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den 

hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan 

zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
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al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende 

op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn 

engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der 

hemelen tot het andere uiterste derzelve”. 

 

“Ez.37:21-28: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de 

kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, 

en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal 

ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee 

volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En 

zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun 

verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 

woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij 

zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 

En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin 

uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en 

hun kindskinderen tot in  eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst 

zijn tot in eeuwigheid. 26  En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het 

zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 

vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in 

eeuwigheid. 27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik 

de HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal 

zijn tot in eeuwigheid”. 

 

Tevens zegt Matth.13:41-43: 

 

“41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 

Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid 

doen; 42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en 

knersing der tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in 

het Koninkrijk huns Vaders…....”. 

 

Zie ook: 

 

“Psalm 37:9: Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den 

HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten”. 
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“Lukas 17:34-37: 34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een 

zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen te 

zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 36 

Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten 

worden.37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide 

tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden”. 

  

Let op:  Degenen die “aangenomen” worden, worden aangenomen voor het 

oordeel, niet om naar de hemel te gaan. Degenen die “verlaten” zal worden, 

worden verlaten om het koninkrijk te beërven dat op aarde gesticht zal worden. 

 

De King James Bijbel zegt het zo: 

“Luke 17:34-37:   34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; 

the one shall be taken, and the other shall be left. 35  Two women shall be 

grinding together; the one shall be taken, and the other left. 36    Two men shall 

be in the field; the one shall be taken, and the other left. 37 And they 

answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever 

the body is, thither will the eagles be gathered together”. 

 

 

 

                 De 12 apostelen van Christus predikten: 

                     “Het koninkrijk van God is nabij” 
 

In de voorbereiding van het koninkrijk koos Christus 12 apostelen. Hij vertelde 

hen: 

 

“Matth.19:28:…………… wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den 

troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 

twaalf geslachten Israels”. 

 

Zie ook: 

 

“Jes.1:26: En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw 

raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een 

getrouwe stad, genoemd worden. 

 

Ze zouden, zo te zeggen, Zijn cabinet zijn. Hij zond de 12 om alleen tot Israël te 

prediken: 

 

“Matth.10:5-7: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, 

zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet 



 

70 

 

ingaan in enige stad der Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de 

verloren schapen van het huis Israels. 7 En heengaande predikt, zeggende: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 

 

Hij gaf hen de tekenen van het koninkrijk: 

 

“Matth.10:8: Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; 

werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet”. 

 

“Hebr.2:3-4: 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, 

aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4 God 

bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten 

en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil”. 

 

Let er op dat “het evangelie van het koninkrijk”, gepredikt door Christus en zijn 

apostelen, niet het evangelie is dat we vandaag de dag prediken. Want degenen 

die het evangelie van het koninkrijk geloofden werd eeuwig leven in het 

koninkrijk, dat God op aarde zal oprichten, beloofd, geen eeuwig leven in de 

hemel. 

 

Bovendien, toen de apostelen “het evangelie van het koninkrijk” predikten, 

predikten ze NIET het kruis dat centraal staat in het evangelie van vandaag de 

dag. Ze wisten nog niet dat Christus zou moeten sterven en opgewekt worden. 

Verderop in hun bediening, toen Christus begon te vertellen over zijn komende 

dood, reageerde Petrus met te zeggen: 

 

“Matth.16:22:……………. Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins 

geschieden”. 

 

Bovendien is de Schrift zorgvuldig door ons het volgende te vertellen: 

 

“Lukas 18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor 

hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd”. 

 

Vergelijk Lukas 9:1-6: 

 

“Lukas 9:1-6: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun 

kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond 

hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. 

3 En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, 

noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben. 4 En in wat 

huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit. 5 En zo wie u niet 
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zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, 

tot een getuigenis tegen hen. 6 En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, 

verkondigende het Evangelie, en genezende de zieken overal”. 

 

Met: 

 

“Lukas 18:32-34: 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal 

bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. 33  En 

Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij 

wederopstaan. 34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was 

voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd”. 

 

En: 

 

“Matth.10:5-8: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, 

zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet 

ingaan in enige stad der Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de 

verloren schapen van het huis Israels. 7 En heengaande predikt, zeggende: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 8 Geneest de kranken; reinigt de 

melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet 

ontvangen, geeft het om niet”. 

 

Met: 

 

“Matth.16:21-22: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat 

Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en 

overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage 

opgewekt worden. 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te 

bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden”. 

 

En: 

 

“Matth.17:22-23: 22 En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De 

Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen; 23 En zij 

zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden 

zeer bedroefd”. 

 

 

Deze passages maken duidelijk dat de apostelen het evangelie van het 

koninkrijk predikten met kracht en tekenen om hun boodschap te 

rechtvaardigen, ze begrepen niets van het “waarom” van het kruis. 
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                       Israël verwerpt zijn koning 
 

De leiders van Israël verwierpen, onder invloed van Satan, Christus 

 

“Joh.8:44: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders 

doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet 

staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, 

zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve 

leugen”. 

 

en riepen om zijn kruisiging. Jezus Christus ging gewillig, Hij vertrouwde de wil 

van de Vader. 

 

“Hand.2:23: Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven 

zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis 

gehecht en gedood”. 

 

“Matth.26:39: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, 

biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker 

van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. 

 

“Jes.50:5-9: 5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet 

wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. 6 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij 

slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht 

verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel. 7 Want de Heere HEERE helpt 

Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als 

een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden. 8 Hij is nabij, Die 

Mij rechtvaardigt, wie zal met Mij twisten? Laat ons te zamen staan; wie heeft 

een rechtzaak tegen Mij? hij kome herwaarts tot Mij. 9 Ziet, de Heere HEERE 

helpt Mij, wie is het, die Mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een 

kleed verouden, die mot zal hen eten”. 

 

God wekte Hem na drie dagen op uit de doden. (De vervulling van Israël’s 

Pascha en het feest van de eerstelingen). 

 

De opgestane Christus is toen verschenen aan de apostelen en Hij gaf hen de 

Heilige Geest zodat ze de autoriteit en verstand zouden hebben  om deze 

bediening voort te zetten na Zijn hemelvaart. 

 

“Joh.20:21-23: 21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, 

gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 22 En als Hij 

dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
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23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands 

zonden houdt, dien zijn zij gehouden”. 

 

“Joh.14:26: Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in 

Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u 

gezegd heb”. 

 

“Joh.16:13: Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der 

waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet 

spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomende dingen zal Hij u verkondigen”. 

 

Lukas 24:45 zegt:  “Toen opende Hij (Christus) hun verstand,………”. Hand.1:3 

zegt dat Hij 40 dagen met hen doorbracht: “……..sprekende van de dingen, die 

het Koninkrijk Gods aangaan”. 

 

In Hand.1:6 vroegen de apostelen: “………..Heere, zult Gij in dezen tijd aan 

Israel het Koninkrijk wederoprichten?”. 

 

Hij vertelde hen: “…..Het komt u niet toe, te weten de tijden of 

gelegenheden,….”.  Maar: “…….gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als 

in geheel Judea en Samaria, (deze gebieden omvatten het aan Israël beloofde 

land) en tot aan het uiterste der aarde”. 

 

Maar Christus zei tegen hen: 

 

“Matth.10:23: ………………Gij zult uw reis door de steden Israels niet 

geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. 

 

Dit is vanwege het feit dat Israël als volk, volgens het geprofeteerde plan, 

gereinigd moest worden in de verdrukking, daarna zou Christus komen om een 

verlost Israël naar de Heidenen te zenden.  De apostelen bleven, gedurende het 

begin van de Handelingen periode, prediken tot de Joden en de proselieten door 

ze op te roepen om zich te bekeren. Zie: 

 

“Hand.2:14; 22-40: 14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, 

en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij 

u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan…………………..22-40: 22 

Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man 

van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die 

God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 23 

Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt 

gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en 
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gedood; 24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden 

hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden 

worden. 25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; 

want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 26  Daarom is 

mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in 

hope; 27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige 

over geven, om verderving te zien. 28  Gij hebt mij de wegen des levens bekend 

gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht. 29 Gij 

mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den 

patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons 

tot op dezen dag. 30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede 

gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den 

Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten; 31 Zo heeft hij, dit 

voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is 

verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 32 Dezen Jezus heeft 

God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 33 Hij dan, door de rechter 

hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 34 Want 

David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken 

tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet 

hebben tot een voetbank Uwer voeten. 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis 

Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen 

Jezus, Dien gij gekruist hebt. 37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in 

het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen 

mannen broeders? 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van 

u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en 

gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, 

en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze 

God, toe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en 

vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!”. 

 

“Hand.5:30-31: 30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken 

gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. 31 Deze heeft God door 

Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven 

bekering en vergeving der zonden”. 

 

“Hand.8:1: En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te 

dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij 

werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de 

apostelen”. 
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                        De laatste kans voor Israël: 

                 Het getuigenis van de Heilige Geest 
 

Vanaf het kruis heeft Christus gebeden: 

 

“Lukas 23:34:…. Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen….”. 

 

Na zijn hemelvaart zond Hij de Heilige Geest om de apostelen en de discipelen 

te vervullen met kracht van boven. 

 

“Lukas 24:49: En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in 

de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte”. 

 

“Hand.2:4: En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te 

spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”. 

 

(dit is de vervulling van het Joodse Pinksterfeest). 

 

 

In Handelingen hoofdstuk 2 tot en met 5 gaf de Heilige Geest, 

door Petrus, de mannen van Israël een laatste kans om zich te 

bekeren van het verwerpen van hun Messias. 

 

Petrus zegt dat Hand.2: 

 

“Hand.2:16-17: 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17 

En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest 

op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen 

zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen”. 

 

“Joël 2:28-32: 28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten 

over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen 

dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; 29 Ja, ook over de 

dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest 

uitgieten. 30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, 

en vuur, en rookpilaren. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de 

maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. 32     En 

het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 

worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als 

de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal 

roepen.  
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( Hier wordt NIET gezegd dat het de eerste dagen van het Lichaam van Christus 

zijn). Pinksteren was één van de drie keer, ieder jaar, dat de Joodse mannen uit 

alle volken naar Jeruzalem kwamen. Deze Joden waren de toehoorders van 

Petrus. Zie Hand.2:9-11: 

 

“9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en 

Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie. 10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de 

delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden 

en Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de 

grote werken Gods spreken”.  

De Heilige Geest klaagde, door Petrus, Israël aan voor de verwerping van hun 

Messias. Hij zei: 

 

“Hand.2:22-24: 22 Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den 

Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en 

wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, 

gelijk ook gijzelven weet; 23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis 

Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der 

onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 24 Welken God opgewekt 

heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat 

Hij van denzelven dood zou gehouden worden”. 

 

“Hand.3:15: En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt 

heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. 

 

“Hand.5:30: De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij 

omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout”. 

 

Petrus zei tot hen: 

 

“Hand.2:38-40: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam 

van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen 

Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, 

die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 40 En 

met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: 

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!”. 

 

(“adderengebroed”, de afvallige leiders van Israël, zie: 

 

“Matth.23:33-37: 33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de 

helse verdoemenis ontvlieden? 34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, 

en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en 

sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen 
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van stad tot stad; 35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten 

is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van 

Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en 

het altaar. 36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. 

37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u 

gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en 

gijlieden hebt niet gewild”. 

 

“Matth.3:7: Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop 

komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te 

vlieden van den toekomenden toorn?”. 

 

Petrus zegt: 

 

“Hand.3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist 

worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u 

tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 

wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al 

Zijn heilige profeten van alle eeuw”. 

 

Hij herinnert hen er aan: 

 

“Hand.3:25: Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God 

met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen 

alle geslachten der aarde gezegend worden”. 

 

De apostelen werkten wonderen om hun boodschap te bewijzen en Israël te 

verlichten: 

 

“Hand.3:1-11: 1 Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, 

omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure; 2 En een zeker man, die 

kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten 

aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van 

degenen, die in den tempel gingen; 3 Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij 

in den tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. 4   En 

Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. 5 En hij hield de 

ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen. 6 En Petrus 

zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den 

Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! 7 En hem grijpende 

bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen 

vast. 8 En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, 
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wandelende en springende, en lovende God. 9 En al het volk zag hem 

wandelen en God loven. 10 En zij kenden hem, dat hij die was, die om een 

aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld 

met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. 11 En als de 

kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het 

volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd 

wordt, verbaasd zijnde”. 

 

“Hebr.2:3-4: 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid 

geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de 

Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 

4 God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei 

krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil”. 

 

Maar de meeste leiders weigerden te geloven en vervolgden de apostelen. 

 

 

 

                              De val van Israël:  

                 de lastering tegen de Heilige Geest 
 

Tot op dit punt hadden de leiders van Israël God de Vader verworpen door de 

bediening van Johannes de Doper te verwerpen: 

 

“Joh.1:6: Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes”. 

 

Ze hadden de Zoon van God verworpen door Hem te laten kruisigen. 

 

En nu verwierpen ze God de Heilige Geest door de apostelen en discipelen te 

vervolgen die vervuld waren met en spraken door de Heilige Geest. 

 

“Hand.4:8: Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: 

Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israel! 

 

“Hand.7:55-60: 55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen 

houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter 

rechter hand Gods. 56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den 

Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. 57 Maar zij, roepende met 

grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; 58    En 

wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen 

af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. 59 En zij stenigden 

Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60 En 
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vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet 

toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij”. 

 

Jezus Christus had gezegd dat deze lastering tegen de Heilige Geest niet 

vergeven zou worden. 

 

“Matth.12:31-32: 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den 

mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen 

niet vergeven worden. 32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den 

Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen 

Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze 

eeuw, noch in de toekomende”. 

 

Hun “lastering tegen de Heilige Geest” kwam tot een hoogtepunt bij de 

steniging van Stefanus die vol was van de Heilige Geest.  Toen hij stervende 

was keek hij omhoog in de hemel en zag Jezus staan. Zie: 

 

“Hand.7:55: Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende 

naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand 

Gods”. 

 

De profetie zegt dat de opgevaren Christus zou gaan zitten aan de rechterhand 

van de Vader totdat hij zijn vijanden tot zijn voetbank had gemaakt. 

 

“Psalm 110:1: Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere 

gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot 

een voetbank Uwer voeten”. 

 

“Hand.2:34-35: 34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: 

De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 35 Totdat 

Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten”. 

 

Het feit dat Stefanus de Heer “staande” zag geeft aan dat Jezus Christus gereed 

stond om de tijd van oordeel in te laten gaan. 

 

“Jes.2:19 en 21: 19 Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de 

holen der aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid 

Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te 

verschrikken……………….21 Gaande in de reten der rotsen en in de kloven 

der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid 

Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te 

verschrikken”. 
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“Jes.3:13: De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te 

richten”. 

 

“Psalm 7:6: Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven 

haar weder in de hoogte”. 

 

“Psalm 9:19: Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch 

de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn”. 

 

“Psalm 68:2: God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn 

haters zullen van Zijn aangezicht vlieden”. 

 

“Psalm 82:8: Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natië”. 

 

En inderdaad de volgende geprofeteerde gebeurtenis was de Grote 

Verdrukking ” een tijd van “benauwdheid voor Jacob”. Zie: 

 

“O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een 

tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden”. 

 

 

Israël was gevallen en de toorn van God stond gereed om 

uitgestort te worden. 
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    MIDDEN-HANDELINGEN & DE BRIEVEN VAN  

 

                                  PAULUS 

 

 

          (ROMEINEN TOT EN MET FILEMON) 
 

 

 

                             De profetie onderbroken: 
 

 

                

                            Het plan van God  

 

 

                   met betrekking tot de hemelen  

 

 

                              “geopenbaard” 
 

 

 

                               De gemeente:  

 

 

                   het Lichaam van Christus en  

      

 

                           “de verborgenheid” 
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                          Een nieuwe bedeling: 

 

                “de bedeling der genade Gods” 
 

 

Maar de toorn van God kwam toen niet! De vervulling van profetie ging op dat 

moment niet verder. Waarom niet? Wat gebeurde er? 

 

Toen de leiders van Israël hun verwerping van Christus onherroepelijk maakten 

door de onvergeeflijke zonde te begaan onder het profetische programma, stortte 

God zijn toorn niet uit maar in plaats daarvan onderbrak God zijn plan en stortte 

zijn genade uit. Zie: 

 

“Rom.5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder 

worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer 

overvloedig geweest”. 

 

Hoe deed God dat? Hij reikte naar beneden en redde de leider van de opstand, 

Saulus van Tarsus. 

 

“Hand.9;1-6: 1 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen 

des Heeren, ging tot de hogepriester, 2 En begeerde brieven van hem naar 

Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, 

vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar 

Jeruzalem. 3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en 

hem omscheen snellijk een licht van den hemel; 4 En ter aarde gevallen zijnde, 

hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? 5    En 

hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij 

vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij, bevende 

en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere 

zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij 

doen moet”. 

 

“Hand.22:1-21: 1 Mannen broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die 

ik tegenwoordig tot u doen zal. 2 (Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse 

taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide:) 3 Ik ben een Joods 

man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van 

Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een 

ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; 4 Die dezen weg vervolgd heb 

tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en 

vrouwen. 5 Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der 

ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, 
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ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te 

brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. 6 Maar het 

geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat 

snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen. 7 En ik viel ter 

aarde, en ik hoorde een stem, tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? 

8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de 

Nazarener, Welken gij vervolgt. 9 En die met mij waren, zagen wel het licht, 

en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij 

niet. 10 En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, 

en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al 

hetgeen u geordineerd is te doen. 11 En als ik vanwege de heerlijkheid 

deszelven lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen, die met mij 

waren, en kwam te Damaskus. 12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man 

naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden, 

13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij: Saul, broeder, word weder 

ziende! En ter zelfder ure werd ik ziende op hem. 14 En hij zeide: De God onzer 

vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den 

Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen. 15 Want gij zult 

Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. 16 En 

nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 

aanroepende den Naam des Heeren. 17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem 

wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen 

was; 18 En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit 

Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen. 19 En ik 

zeide: Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen 

geselde, die in U geloofden; 20  En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, 

vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn 

dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden. 21 En Hij 

zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden”. 

 

 

“Hand.26:1-8: 1 En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor 

uzelven te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit, en verantwoordde zich 

aldus: 2 Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u 

zal verantwoorden van alles, waarover ik van de Joden beschuldigd word; 3 

Allermeest, dewijl ik weet, dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen, die 

onder de Joden zijn. Daarom bid ik u, dat gij mij lankmoediglijk hoort. 4 Mijn 

leven dan van der jonkheid aan, hetwelk van den beginne onder mijn volk te 

Jeruzalem geweest is, weten al de Joden; 5 Als die van over lang mij te voren 

gekend hebben (indien zij het wilden getuigen), dat ik, naar de bescheidenste 

sekte van onzen godsdienst, als een Farizeer geleefd heb. 6 En nu sta ik, en 

word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied 

is; 7 Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God 
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dienende, verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de 

Joden word beschuldigd. 8 Wat? wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, 

dat God de doden opwekt?”. 

 

“1Tim.1:12-16: 12  En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk 

Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de 

bediening gesteld hebbende; 13 Die te voren een gods lasteraar was, en een 

vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het 

ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14  Doch de genade onzes Heeren 

is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de 

wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de 

voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus 

Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot 

een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”. 

 

Aan Saulus (de apostel Paulus) begon God zijn plan te openbaren die Hij  “van 

de tijden der eeuwen” verborgen had gehouden, de “verborgenheid”. 

 

“Ef.3:1-3; 5; en 9: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus 

Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling 

der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft 

bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren 

geschreven heb;……………………5 Welke in andere eeuwen den kinderen der 

mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige 

apostelen en profeten, door den Geest;…………….9 En allen te verlichten, dat 

zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle 

eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 

Jezus Christus”. 

 

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de 

prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de 

tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

 

Door dat te doen begon God: “de bedeling der genade”. Zie: 

 

“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u”. 

 

“Kol.1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij 

gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods”. 
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Bedenk, toen we hebben gesproken over de rebellie van Lucifer in de hemel, we 

hebben gezegd dat God een plan had om de hemelen terug te winnen, maar Hij 

hield dat plan verborgen. Met de val van Israël en de redding van Saulus begon 

God zijn plan te openbaren. 

 

God plaatste Zijn geprofeteerd plan, om de aarde te vernieuwen door Israël, 

tijdelijk in de wachtstand, en begon zijn verborgen plan in gang te zetten om de 

hemelse gewesten te herstellen. 

 

“Rom.11:11; 15 en 25-32: 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij 

vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen 

geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken………………..15 Want indien 

hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, 

anders dan het leven uit de doden?.......................25-32 25 Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israel zalig 

worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, 

als Ik hun zonden zal wegnemen. 28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het 

Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om 

der vaderen wil; 29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn 

onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam 

geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer 

ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat 

ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want 

God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen 

zou barmhartig zijn”. 

 

 

Door Paulus begon God te openbaren dat Hij een nieuw agentschap zou 

samenstellen, de Gemeente, het Lichaam van Christus, dat met Hem zal heersen 

in de hemelse gewesten. Deze “nieuwe schepping”, genoemd de nieuwe mens” 

en zijn hemelse hoop is de focus van wat God noemt: “de verborgenheid” dat 

verborgen was in God en niet eerder geopenbaard  is totdat het aan Paulus 

bekend werd gemaakt. Zie: 

 

“Kol.1:23-26: 23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en 

niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk 

gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus 

een dienaar geworden ben; 24  Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en 

vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor 

Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 25 Welker dienaar ik geworden ben, 



 

86 

 

naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord 

Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen 

en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”. 

 

“Ef.2:12-16: 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het 

burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen 

hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, 

zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 

14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den 

middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 

inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens 

zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in een 

lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood 

hebbende. 

 

‘Ef.3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, 

voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 

 

 

 

 

 

              De openbaring der verborgenheid 
 

Het Oude Testament sprak er over, en de evangelieën waren er op gefocust, het 

plan van God om de aarde terug te vorderen middels het aan Israël beloofde 

koninkrijk. Over dat plan is gesproken: 

 

“Lukas 1:70: ……………..door den mond Zijner heilige profeten, die van het 

begin der wereld geweest zijn”. 

 

In het begin van het boek Handelingen vertelde Petrus aan Israël: 

 

“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, 

zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren 

verkondigd”. 
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In contrast daarmee schrijft de apostel Paulus over het plan van God om de 

hemelse gewesten terug te vorderen door de Gemeente, het Lichaam van 

Christus. Hij noemt de dingen waarover Hij spreekt: 

 

“Rom.16:25:…… de openbaring der verborgenheid……………”. 

 

Dat is wat Hij zegt in Ef.3:2-3: 

 

“2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze 

verborgenheid,………….”. 

 

Zie eveneens: 

 

“Kol.1:25-26: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 

die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26  Namelijk de 

verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, 

maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”. 

 

Paulus zegt dat de dingen waarvoor hij is gezonden om bekend te maken: 

 

“Rom.16:25:……….van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. 

 

Hij zegt dat zijn boodschap: 

 

“Ef.3:5: ……..in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend 

gemaakt,………..”. 

 

Maar: 

 

“Ef.3:9:……………. van alle eeuwen verborgen is geweest in God…………”. 

 

Hij zegt dat God Zijn Woord aan hem heeft toevertrouwd: 

 

“Titus 1:3:……Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het 

bevel van God, onze Zaligmaker; ………………..”. 

 

De King James Bijbel zegt: 

“Titus 1:3: But hath in due times manifested his word through preaching, which 

is committed unto me according to the commandment of God our Saviour”. 

 

“in due times” = te Zijner tijd. Dat staat wel in Titus 1:2 aan het eind. 
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Het is duidelijk dat God nieuwe informatie had om aan Paulus te openbaren. 

De opgestane Christus verscheen vele malen aan Paulus om de dingen 

geleidelijk aan te openbaren die behoren bij deze nieuwe bedeling. Zie: 

 

“Hand.26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u 

verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij 

gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen”. 

 

“Gal.1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, 

hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 

12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, 

maar door de openbaring van Jezus Christus”. 

 

“2Kor.12:1: Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot 

gezichten en openbaringen des Heeren”. 

 

 

 

 

 

 

 Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden 

                          Romeinen 11:11 
 

“Rom.11:11:….. maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden,…”. 

 

Wat verandert er met de nieuwe bedeling? 

 

De verbonden en beloften van het Oude Testament voorzegden dat de redding 

van de Heidenen, en de daarbij behorende zegeningen in het koninkrijk, plaats 

zouden vinden door de herrijzenis van Israël. Israël was door God gekozen om 

een “koninkrijk van priesters” te worden en een “licht voor de heidenen”. 

 

“Exodes 19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, 

en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de 

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 

volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult”. 

 

“Jes.61:6-9: 6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 

dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen. 7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen 
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zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele 

bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht 

lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der 

waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 9 En hun 

zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden 

der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, 

dat de HEERE gezegend heeft”. 

 

“Jes.60: 1-22: 1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de 

heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde 

bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, 

en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 4 Hef uw ogen rondom op, en 

zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, 

en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 5 Dan zult gij het zien 

en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de 

menigte de zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 

6 Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij 

allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij 

zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen. 7 Al de schapen 

van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u 

dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis 

Mijner heerlijkheid heerlijk maken. 8 Wie zijn deze, die daar komen gevlogen 

als een wolk, en als duiven tot haar vensters? 9 Want de eilanden zullen Mij 

verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te 

brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEEREN uws Gods, 

en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft. 10 En de 

vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in 

Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over 

u ontfermd. 11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of 

des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der 

heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. 12  Want het volk en het 

koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen 

gans verwoest worden. 13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de 

denneboom, de beukeboom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats 

Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken. 14 Ook 

zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt 

hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten 

uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den 

Heilige Israels. 15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat 

niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot 

een vreugde van geslacht tot geslacht. 16 En gij zult de melk der heidenen 

zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik de 
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HEERE ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. 17 Voor koper 

zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en 

voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers 

rechtvaardigen. 18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, 

verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, 

en uw poorten Lof. 19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, 

en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een 

eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer 

ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot 

een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. 21 

En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de 

aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk 

Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. 22 De kleinste zal tot duizend 

worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal zulks te zijner tijd 

snellijk doen komen”. 

 

De evangelieën en het begin van het boek Handelingen waren gericht op de 

vervulling van deze beloften, en ze waren “nabij”. 

 

Vandaag echter, in de bedeling der genade, worden de Heidenen NIET gezegend 

door de herrijzenis van Israël zoals dat is geprofeteerd, maar veeleer door hun 

VAL is de zaligheid den Heidenen geworden. Israël is tijdelijk terzijde gesteld. 

 

“Rom.11:11 en 15: 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen 

zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen 

geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken……….15 Want indien hun 

verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders 

dan het leven uit de doden?”. 

 

Israël is nu op hetzelfde nivo als de Heidenen: Israël heeft niet langer 

de status van een bevoorrecht volk. 
 

Dit is een drastische verandering van het profetische plan! 

 

 

               De val van Israël heeft tot gevolg dat Joden en  

 

 

                         Heidenen op gelijke voet staan 
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Een nieuwe gemeente: “Het Lichaam van Christus” 

 
          (De middelmuur des afscheidsels afgebroken) 
 

 

Eertijds waren de gelovigen in Israël (en de proselieten) de gemeente van God. 

Zie: 

 

“Matth.18:16-18: 16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met 

u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. 17 En indien 

hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der 

gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. 18 

Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden 

wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden 

wezen”. 

 

“Hand.2:47: En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere 

deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden”. 

 

“Hand.7:38: Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met 

den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinai, en met onze vaderen; welke de 

levende woorden ontving, om ons die te geven”. 

 

(“Gemeente” betekent gewoon een bijeen geroepen vergadering). Ze omvatten 

de gemeente die het koninkrijk van God, op aarde, zullen beërven. 

 

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders 

welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”. 

 

Volgens Efeziërs 2:11-12 waren “eertijds” de Heidenen, buiten Israël, zonder 

Christus: 

 

“11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die 

voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het 

vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, 

vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der 

belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld”. 

 

“Ef.2:13: Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij 

geworden door het bloed van Christus”. 

 

In de brieven van Paulus staat: 
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“Ef.2:14-16: 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en 

den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 

inzettingen bestaande; opdat Hij die twee (Jood en Heiden) in Zichzelven tot een 

nieuwen mens zou scheppen, vrede makende. 16 En opdat Hij die beiden met 

God in één lichaam (het Lichaam van Christus) zou verzoenen door het kruis, de 

vijandschap aan hetzelve gedood hebbende”. 

 

De gemeente die God vandaag de dag aan het vormen is, is: “het Lichaam van 

Christus”. 

 

“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het 

bijzonder”. 

 

“Ef.1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem 

der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn 

lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult”. 

 

Het is een nieuw Lichaam van gelovigen waarvan in het Oude Testament, of in 

de evangelieën, niet is gesproken. In het Lichaam van Christus is er geen 

verschil tussen Jood en Heiden. 

 

“Rom.10:12: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want 

eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen”. 

 

“Gal.3:27-28: 27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij 

Christus aangedaan. 28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch 

dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in 

Christus Jezus”.  

 

Vandaag de dag wordt een ieder die het evangelie der genade Gods gelooft een 

deel van het Lichaam van Christus, niet een deel van Israël. Paulus zegt: 

 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen 

tot een Geest gedrenkt”. 

 

 

Het Lichaam van Christus is apart en gescheiden van Israël met zijn eigen doel, 

                                       roeping en hoop. 
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                         Een nieuwe apostel 
 

In de evangelieën koos Christus 12 apostelen om met Hem te heersen over de 12 

stammen van Israël in Zijn koninkrijk. Toen Judas afviel kozen de apostelen 

Matthias om Judas zijn plaats in te nemen. Zie: 

 

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn 

op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels”. 

 

“Jes.1:26: En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw 

raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een 

getrouwe stad, genoemd worden”. 

 

“Hand.1:26: En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthias, en hij werd 

met gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen”. 

 

Zodoende was hun aantal weer compleet, dus, waarom Paulus?  
 

De bediening van Paulus is gescheiden van de bediening van de twaalven. God 

gebruikte Paulus om: “de openbaring der de genade Gods” te openbaren aan de 

Heidenen. Zie: 

 

“Ef.3:1-3: 1  Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, 

voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der 

genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft 

bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren 

geschreven heb”. 

 

Paulus zegt in Rom.11:13: 

 

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik 

maak mijn bediening heerlijk”.  

 

De opgestane Heer verscheen meerdere keren aan Paulus gedurende zijn 

bediening en openbaarde geleidelijk de waarheden over en aan de gemeente van 

vandaag de dag, het Lichaam van Christus, in de bedeling der genade. 

 

“Hand.26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u 

verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij 

gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen”. 



 

94 

 

“2Kor.12:1: Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot 

gezichten en openbaringen des Heeren”. 

 

Zie wat Paulus beweert: 

 

--“1Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs 

bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een 

iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe”. 

 

--“Kol.1:24-25: 24 Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn 

vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, 

hetwelk is de Gemeente; 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling 

van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods”. 

 

Zie boven: Ef.3:1-3. 

 

--“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en 

de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van 

de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. 

 

--“1Kor.4:16:……………… zijt mijn navolgers”. 

“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus”. 

 

--“1Tim.1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus 

Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot 

een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”. 

 

--“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch 

geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus”. 

 

 

                   Van WET naar GENADE 
 

Gedurende zijn aardse bediening onderwees Christus de wet. In het boek 

Handelingen gingen de gelovige Joden, die gered waren onder het evangelie van 

het koninkrijk, door met het onderhouden van de wet.  

                                    ------------------------- 

“Hand.10:14: Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten 

iets, dat gemeen of onrein was”. 

 

“Hand.21:20: En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot 

hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij 

zijn allen ijveraars van de wet”. 
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Ook in Hebr.8:13, geschreven in de periode van het boek Handelingen, zegt het 

Oude Testament: 

 

“Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu 

oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning”. 

                                   -------------------------- 

 

Maar door de apostel Paulus openbaarde de opgestane Heer het einde der wet: 

 

“Rom.10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een 

iegelijk, die gelooft. 

 

En redding uit genade en door het geloof in het gestorte bloed van Christus, 

zonder wet en zonder werken. In Rom.3:21-28 zegt Paulus: 

 

“21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder 

de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22  Namelijk de 

rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 

allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen 

gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn 

bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 

zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot 

een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, 

maar door de wet des geloofs. 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof 

gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet”. 

 

Het is in de brieven van Paulus dat we de volgende dingen lezen: 

 

--“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”. 

 

--“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade”. 

 

--“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, 

die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de 

rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof”. 
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--“Ef.2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat 

niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. 

 

--“Gal.5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, 

en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”. 

 

 

 

                “De prediking van het kruis” 
 

Terwijl het Oude Testament en de evangelieën openbaarden dat Christus zou 

sterven en opstaan voor de zonden van zijn volk (Israël)#  was het gestorte bloed 

niet in het hart van “het evangelie van het koninkrijk” wat gepredikt werd 

gedurende de aardse bediening van Christus en het begin van het boek 

Handelingen. 

 

#“Jes.53:8 en 12: Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal 

Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de 

overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest…………………12 Daarom 

zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, 

omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld 

geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden 

heeft”. 

 

Om, in die tijd Christus te geloven was het nodig om te geloven dat Hij de Zoon 

van God was, de beloofde Messias en Koning van Israël. 

 

“Joh.1:50:  Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone 

Gods, Gij zijt de Koning Israels”. 

 

In Lukas 18:31-34, na het intensief prediken van “het evangelie van het 

koninkrijk”, begrepen de apostelen nog steeds niet dat Christus zou gaan 

sterven. 

 

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij 

gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des 

mensen, wat geschreven is door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen 

overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld 

worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem 

doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij verstonden geen 

van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, 

hetgeen gezegd werd”. 
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Na Zijn dood predikten ze niet het kruis als het goede nieuws maar als een 

boosaardige daad waarvan Israël zich moest bekeren. 

“Hand.2:22-24: 22 Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den 

Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en 

wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, 

gelijk ook gijzelven weet; 23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis 

Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der 

onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 24 Welken God opgewekt 

heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat 

Hij van denzelven dood zou gehouden worden”. 

 

“Hand.2:32-38: 32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen 

getuigen zijn. 33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 34 Want David is niet opgevaren in de 

hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechter hand. 35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank 

Uwer voeten. 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot 

een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist 

hebt. 37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot 

Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38    En 

Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des 

Heiligen Geestes ontvangen”. 

 

Dit is om reden dat er vele dingen waren die het kruis van Christus tot gevolg 

zouden hebben die God opzettelijk verborgen hield totdat Hij dat openbaarde 

aan Paulus. Hij hield deze “verborgen wijsheid” verborgen zodat Satan en zijn 

aanhang het niet zouden weten: 

 

“1Kor.2:7-8: 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”. 

 

 

De “verborgen wijsheid”  betreffende het kruis is het hart van het evangelie der 

genade Gods en is de verborgenheid welke door Paulus is geopenbaard 
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“De prediking van het kruis” is, zoals Paulus het noemt, de prediking die het 

mogelijk maakt om gered te worden uit genade en door het geloof in (alleen) het 

bloed van Christus. 

 

Paulus zegt: 

 

“1Kor.1:18: Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, 

dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods”. 

 

De prediking van het kruis begint met het goede nieuws dat Christus: 

 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking”. 

 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als 

ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik 

heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 

 

Maar het is nog veel meer! Het is alles dat God vrij is om te doen vanwege het 

offer van Christus. 

 

Een cruciaal feit om op te merken: In Mattheüs 26:28 zegt Christus dat zijn 

bloed “gestort is voor velen” (dat betekent voor Israël).  

 

“Matth.26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, 

hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 

 

Maar Paulus verklaart zegt daarover: 

 

“1Tim.2:6-7: 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde 

de getuigenis te zijner tijd; 7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik 

zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en 

waarheid”. 
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                   Volmaakt “in Christus” 
 

Eén van de meest gezegende waarheden die we leren door: “de prediking van 

het kruis” is ons volmaakt zijn in Christus. 

 

“Kol.2:10:  En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en 

macht”. 

 

Gedurende deze bedeling der genade wordt een persoon, die zijn geloof stelt in 

het gestorte bloed van Christus om gered te worden, “gedoopt in Jezus Christus” 

door de Heilige Geest. 

 

“Rom.6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, 

wij in Zijn dood gedoopt zijn”.? 

 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen 

tot een Geest gedrenkt”. 

 

Gedoopt in zijn dood, begrafenis en opstanding: 

 

“Rom.6:3-8: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt 

zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4  Wij zijn dan met Hem begraven, door den 

doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de 

heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 

zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking 

Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der 

zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7  Want die 

gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus 

gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven”. 

 

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar 

Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof 

des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven 

heeft”. 

 

Gelovigen zijn: 

 

“Ef.1:13-14: 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, 

namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat 

gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 14 
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Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs 

Zijner heerlijkheid”. 

 

In Christus hebben gelovigen volledige vergeving van al hun zonden en de 

toegerekende rechtvaardigheid van God, de rechtvaardigheid van God welke is 

door het geloof van Jezus Christus. 

 

“Rom.4:5; 22-24: 5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

rechtvaardigheid…………22-24: 22 Daarom is het hem ook tot 

rechtvaardigheid gerekend. 23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, 

dat het hem toegerekend is; 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal 

toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen 

Heere, uit de doden opgewekt heeft”. 

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 

 

“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die 

uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de 

rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof”. 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. 

 

We worden: 

 

“Rom.8:17: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem 

lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” en niets: 

 

En niets: 

 

“Rom.8:35-39: 35………………zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of 

zwaard? 36  (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen 

dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn 

wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 

machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 

Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”. 
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Dit is in contrast met het eertijdse programma van Israël. Vandaag de dag, in 

Christus, hebben we naast de vele zegeningen, eveneens geestelijk wat voor 

Israël fysiek vereist was onder de wet: 

 

--Israël moest continu bloedoffers brengen voor de zonden; wij weten dat we 

totale en complete vergeving hebben van al onze zonden, verleden, heden en 

toekomstige, door het bloed van Christus. 

 

“Kol.2:13-14: 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de 

voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u 

vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in 

inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 

datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld 

hebbende”; 

 

“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in 

Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 

zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods”. 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. 

 

Opmerking: In Kol.1:14 staat: “In Denwelke wij de verlossing hebben door 

Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;  

In veel moderne vertalingen komt “door het bloed” niet voor! 

 

--Israël moest fysiek besneden worden; wij zijn geestelijk besneden: 

 

“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder 

handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door 

de besnijdenis van Christus”. 

 

--Israël moest fysiek gedoopt worden; wij zijn: 

 

“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem 

opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt 

heeft”. 

 

“Rom.6:3-12: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt 

zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4  Wij zijn dan met Hem begraven, door den 

doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de 

heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 

zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking 
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Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der 

zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die 

gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus 

gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, 

dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet 

meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal 

gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook gijlieden, houdt het 

daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus 

Jezus, onzen Heere. 12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, 

om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams”. 

 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen 

tot een Geest gedrenkt”. 

 

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 

aangedaan”. 

 

 

                      Een nieuwe opdracht: 

              “de bediening der verzoening” 
 

Voorafgaand aan Zijn hemelvaart gaf Christus zijn apostelen wat wordt 

genoemd: “de grote opdracht”. Hij gaf hen de opdracht dat, te beginnen te 

Jeruzalem, daarna Judea, dan Samaria (de gebieden van het land dat is beloofd 

aan Israël), en tenslotte alle volken, ze daar naartoe moesten gaan om de mensen 

te leren:  

 

“Matth.28:19-20: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de 

dagen tot de voleinding der wereld. Amen”. 

 

“Mark.16;15-16: 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, 

predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt 

zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd 

worden”. 

 

“Lukas 24:46-47: 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de 

Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 47 En in Zijn Naam 
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gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, 

beginnende van Jeruzalem”. 

 

“Hand.1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u 

komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en 

Samaria, en tot aan het uiterste der aarde” 

 

Dat zou betekenen dat de waarheid betreffende het koninkrijk nabij was. Het 

was inclusief de wet: 

 

“Matth.28:20: En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der 

wereld. Amen”. 

 

“Matth.23:1-3: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van 

Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet 

het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet”. 

 

“Matth.5:17-19: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen 

alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk 

der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen”In deze opdracht zond Christus 

hen om te dopen tot vergeving der zonden.  

 

Hij zei: 

 

“Markus 16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 

maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”. 

 

“Hand.2:38:…… Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam 

van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen 

Geestes ontvangen”. 

 

En dat is wat werd gepredikt in het begin van het boek Handelingen. 

 

In contrast hiermee zegt Paulus: 
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“1Kor.1:17; Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het 

Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van 

Christus niet verijdeld worde”. 

 

Terwijl Paulus enige personen doopte voordat hij de volle openbaring van de 

verborgenheid kreeg, toen de openbaring echter compleet was, stopte hij met het 

dopen. In zijn brieven vinden we dat de gelovigen van vandaag de dag een 

geestelijke doop ontvangen, deze geestelijke doop heeft de waterdoop 

vervangen.  

 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen 

tot een Geest gedrenkt”. 

 

“Kol.2:10-12: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle 

overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die 

zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des 

vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den 

doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking 

Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”. 

 

“Rom.6:3-4: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt 

zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4  Wij zijn dan met Hem begraven, door den 

doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de 

heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 

zouden”. 

 

“Ef.4:5: Een Heere, een geloof, een doop”. 

 

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 

aangedaan”. 

 

Bovendien zond de Heer Paulus om te prediken: 

 

“Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die 

gelooft”. 

 

Dus zijn wij niet onder de wet maar onder de genade: 

 

“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade”. 
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Het is duidelijk dat Paulus werkt met een andere opdracht dan de twaalven. 

Inderdaad is aan het Lichaam van Christus een nieuwe opdracht gegeven, die 

vinden we in 2Kor.5:16-21, dat wordt genoemd: “de bediening der verzoening”. 

Als “gezanten van Christus” moeten we de wereld hiermee bekend maken. Zie:   

 

“2Kor.5:16-21: 16  Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en 

indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem 

nu niet meer naar het vlees. 17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een 

nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door 

Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19  Want God 

was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij 

dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend 

heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem”. 

 

 

 

                Een nieuwe hoop: de hemel 
 

Voorafgaand aan de bedeling der genade was de hoop van het volk van God om 

opgewekt te worden in het koninkrijk van God dat God op aarde zal vestigen. 

En inderdaad, degenen die in het Oude Testament werden gered, en degenen die 

gered werden onder het evangelie van het koninkrijk zullen in dat koninkrijk 

worden opgewekt. Christus zal op enige dag koning over de aarde zijn. 

 

“Zach.14:9: En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage 

zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een”. 

 

“Jer.33:14-17: 14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede 

woord verwekken zal, dat Ik tot het huis van Israel en over het huis van Juda 

gesproken heb. 15  In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der 

gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 

16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, 

die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 17  Want zo zegt de 

HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van 

het huis Israels zitte”.. 

 

“Psalm 72:8: En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot 

aan de einden der aarde”. 
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Hij leerde dat Hij weg zou gaan en weer terug keren. 

 

“Joh.14:3: En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid 

hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar 

Ik ben”. 

 

“Lukas 19:12-15: 12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver 

gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te 

keren. 13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien 

ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome. 14 En zijn burgers 

haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze 

over ons koning zij. 15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het 

koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden 

geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat 

een iegelijk met handelen gewonnen had”. 

 

“Dan.7:13-14: 13  Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met 

de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van 

dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven 

heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen 

eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan 

zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden”. 

 

Hij zei: 

 

“Matth.5:5: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven”. 

 

“Psalm 37:9: Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den 

HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten”. 

 

Het boek Openbaring kijkt vooruit naar de komst van Gods koninkrijk op aarde 

als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel op de aarde. 

 

“Op.21:2 en 10: En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar 

man versierd is………………….10 En hij voerde mij weg in den geest op een 

groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, 

nederdalende uit den hemel van God”. 

 

Maar in de brieven van Paulus is de hoop van de gelovige: 
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“2Kor.5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken 

wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, 

maar eeuwig in de hemelen. 

 

Leden van het Lichaam van Christus zullen met Christus heersen in de hemelse 

gewesten. In feite zegt Ef.2:6 dat God:  

 

“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in 

Christus Jezus; 

 

Filippenzen 3:20 is duidelijk: 

 

“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 

verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus”. 

 

En in 1Kor.6:3 staat dat we engelen zullen oordelen. 

 

“1Kor.6:3: Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer 

de zaken, die dit leven aangaan?”. 

 

Bedenk dat het koninkrijk van God uit twee rijken bestaat. Hij zal heersen over 

beide, hemel en aarde. 

 

 

Het Lichaam van Christus is het middel dat God gaat gebruiken om de hemelse 

gewesten, die door gevallen engelen is bedorven, terug te winnen. 

 

 

 

               Waarom verborgen gehouden? 

 

Waarom hield God het goede nieuws betreffende deze bedeling der genade, en 

het Lichaam van Christus, verborgen? 1Kor.2:7-8 geeft ons het antwoord: 

 

 

“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”. 
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Toen Satan de leiders van Israël er toe bracht om op te roepen tot de kruisiging 

van Christus, gokte Satan er op dat dit tot gevolg zou hebben dat God zijn volk 

voor eeuwig ter zijde zou stellen. En zodoende zou de aarde van hem blijven. 

 

Satan wist dat Christus zou gaan sterven maar Israël werd verondersteld om “het 

Lam van God” in geloof te offeren. (vergelijk Psalm 118:26-27 met Matth.21:9). 

 

“Psalm 118:26-27: 26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des 

HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN. 27 De HEERE is 

God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de 

hoornen van het altaar”. 

“Matth.21:9: En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: 

Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! 

Hosanna in de hoogste hemelen!”. 

 

Satan was in staat om hen op te roepen om Hem in ongeloof te doden:   

 

“Hand.2:23:……….. door de handen der onrechtvaardigen……”. 

 

Wat hij niet wist was het feit dat de dood van Christus niet alleen het middel was 

waardoor God zijn volk zou verlossen en de aarde terug zou nemen, het was 

eveneens het middel waardoor Hij een iets nieuws zou vormen, het Lichaam van 

Christus, om de hemelse gewesten te verzoenen tot Christus. 

 

Door het Lichaam van Christus, de nieuwe mens, verborgen te houden was God 

in staat Satan in zijn eigen arglistigheid te vatten.  

 

“1Kor.3:19: Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is 

geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid”. 

 

Satan en zijn engelen gokten op de aarde, en, door dat te doen verliezen ze 

beide, de aarde en de hemel, in de toekomende eeuwen.  

 

“Kol.2:15:En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in 

het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd”. 

 

 

                De waarschuwing van Paulus 
 

Dit verlangde Paulus: 

 

“Ef.3;9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap 

der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God,…..”.  
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Maar “de verborgenheid”, de waarheid die de opgestane Heere Jezus Christus 

heeft geopenbaard door Paulus, is wat Satan haat omdat het openbaart hoe het 

kruis hem heeft verslagen. Het is de: 

 

“Rom.16:25: …………………de prediking van Jezus Christus, naar de 

openbaring der verborgenheid,………………”. 

 

waartegen Satan vasthoudend vecht om het verborgen te houden. 

 

“2Kor.4:3-4: 3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in 

degenen, die verloren gaan; 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind 

heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het 

Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is”. 

 

Paulus waarschuwde dat na zijn vertrek “zware wolven” zouden binnenkomen, 

en: 

 

“Hand.20:29-30: 29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u 

inkomen zullen, die de kudde niet sparen. 30 En uit uzelven zullen mannen 

opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter 

zich”. 

 

Even voor het sterven van Paulus moest hij zeggen: 

 

“2Tim.1:5: Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend 

hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes”. 

 

Het merendeel van de gemeenten die hij had gevestigd hadden zijn leer verlaten. 

Velen, zoals de Galaten, keerden terug naar de wet. 

 

(Dat is de reden waarom we niet kunnen vertrouwen op “de kerk vaderen” 

betreffende onze leer, we moeten alleen vertrouwen op het Woord van God) 

 

Tot aan de dag van vandaag falen er nog steeds velen om de onderscheiden 

bediening van Paulus te zien en de “verborgenheid” te begrijpen die God door 

hem heeft geopenbaard. Dat is droevig want het is het evangelie van Paulus, de 

prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, dat de 

gelovige vandaag de dag bevestigd. 
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“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar 

mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de 

openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen 

verzwegen is geweest”. 

 

Het is geen wonder dat er vandaag de dag zoveel verwarring is in de gemeente! 

 

 

             De oplossing voor de verwarring 
 

Het niet onderscheiden van “de openbaring der verborgenheid”, aan Paulus 

gegeven door de opgestane Heer, leidt tot verwarring, zelfs ten aanzien van iets 

fundamenteels en belangrijks als het evangelie. Dit is vanwege het vermengen 

van het evangelie van het koninkrijk met het evangelie der genade Gods en dat 

verdraait het evangelie voor vandaag de dag. Toen Christus en de twaalven het 

evangelie van het koninkrijk predikten was de wet was nog steeds van kracht. 

Christus zei: 

 

“Matth.5:17-20: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo 

zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der 

hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Tenzij uw 

gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat 

gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan”. 

 

Zie ook: 

 

“Matth.23:1-8: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van 

Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet 

het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. 4 

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op 

de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.  

5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij 

maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. 
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6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de 

synagogen; 7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd 

te worden: Rabbi, Rabbi! 8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een 

is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders”. 

 

“Matth.8:4: 4 En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga 

heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun 

tot een getuigenis”. 

 

“Lukas 5:14: En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga 

heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk 

Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. 

 

Christus en de twaalven gaven ook opdracht tot het doen van verschillende 

werken. Christus zei bijvoorbeeld: 

 

“Markus 16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 

maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”. 

 

En, verkoopt hetgeen gij hebt: 

 

“Lukas 12:33: Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven 

buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de 

dief niet bijkomt, noch de mot verderft”. 

 

Petrus predikte: 

 

“Hand.2:38:………. Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des 

Heiligen Geestes ontvangen”. 

 

Dit behoort niet tot het evangelie der genade van God voor vandaag de dag. 

 

Christenen die trachten de verzen, voor Israël onder de wet (of in de periode van 

de verdrukking), vandaag de dag toe te passen twijfelen vaak aan hun eeuwige 

zekerheid. De nu volgende verzen roepen bij hen de vraag op aangaande hun 

zekerheid in Christus: 

 

--“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. 

 

--“Hebr.6:4-6: 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest 

zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig 

geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten 
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der toekomende eeuw, 6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen 

tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en 

openlijk te schande maken”. 

 

Deze verzen bedoelen wat ze zeggen voor de tijd en situatie waarin ze werden 

gezegd. Echter zijn ze vandaag de dag niet van toepassing. In deze eeuw van 

genade zijn er geen werken vereist, van welke aard dan ook, om gered te worden 

en alle gelovigen hebben eeuwige zekerheid. Het is door Paulus dat God ons 

uitlegt hoe we gerechtvaardigd zijn afgezien van de wet en werken: 

  

“Rom.3:24-25: 24  En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door 

de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een 

verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn 

rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 

onder de verdraagzaamheid Gods”. 

 

Een ander terrein van verwarring onder Christenen betreft; “tekenen”, 

“wonderen” en wonderbaarlijke genezingen. In de evangeliën en in het boek 

Handelingen waren ze een voorsmaak van het koninkrijk en bewezen de 

boodschap dat het koninkrijk nabij was. 

 

“Hebr.2:3-4: 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, 

aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4 God 

bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten 

en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil”. 

 

“Matth.11:3-6: 3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of 

verwachten wij een anderen? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat 

heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: 5 De blinden 

worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en 

de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie 

verkondigd. 6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden”. 

 

Vergelijk dit met: 

 

“Jes.35: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de 

wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. 2 Zij zal lustig bloeien, 

en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon 

is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de 

heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods. 3 Versterkt de slappe 

handen, en stelt de struikelende knieen vast. 4 Zegt den onbedachtzamen van 

harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de 
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vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. 5 Alsdan zullen der 

blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. 

6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal 

juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 

7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot 

springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, 

zal gras met riet en biezen zijn. 8 En aldaar zal een verheven baan en een weg 

zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, 

maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet 

dwalen. 9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop 

komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop 

wandelen. 10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion 

komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid 

en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen 

wegvlieden”. 

 

En: 

 

“Lukas 11:20: Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is 

dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen”. 

 

Echter is vandaag de dag het koninkrijk NIET nabij. En vandaag de dag is de 

uitwendige mens niet de focus van de activiteit van God.  In plaats van tijdelijke 

genezing en uitwendige tekenen doet God iets wonderbaarlijks en eeuwigs: Hij 

werkt in de innerlijke mens van de gelovige, sterkt hem door Zijn Geest om hem 

in staat te stellen Hem te verheerlijken onder alle omstandigheden. 

 

“2Kor.4:16-18: 16  Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige 

mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot 

dag. 17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een 

gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet 

aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de 

dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn 

eeuwig”. 

 

“2Kor.4:7-10: 7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de 

uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons; 8  Als die in alles verdrukt 

worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig; 9   Vervolgd, 

doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven; 10  Altijd de 

doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven 

van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden”. 
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“Fil.4:11-13: 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd 

vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.  12 En ik weet vernederd te worden, ik weet 

ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide 

verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te 

lijden. 13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”. 

 

Zelfs Paulus, die aan het begin van zijn bediening, vele tekenen en genezingen 

had verricht was niet in staat om dat te doen aan het einde van zijn bediening. 

 

“2Kor.12:8-10: 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van 

mij zou wijken. 9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want 

Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in 

mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10  Daarom heb ik 

een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. 

 

“2Tim.4:20: Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank 

gelaten”. 

 

“1Tim.5:23: Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om 

uw maag en uw menigvuldige zwakheden”. 

 

Maar Paulus zei: 

 

“Fil.4:11: Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd 

te zijn in hetgeen ik ben”. 

 

Vandaag de dag zijn de gelovigen gezegend: 

 

“Ef.1:3: ……………………………………..met alle geestelijke zegening in den 

hemel in Christus”. 

 

We begrijpen, dat: 

 

“2Kor.4:16-18: “2Kor.4:16-18: 16  Daarom vertragen wij niet; maar hoewel 

onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige 

vernieuwd van dag tot dag. 17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast 

voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 

heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de 

dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de 

dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”. 

 

In 2Kor.12:9-10 legt Paulus uit: 
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“9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht 

wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn 

zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een 

welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. 

 

 

En God wil dat ook wij leren te rusten in de toereikendheid van zijn wondervolle 

genade, ongeacht onze uiterlijke omstandigheden! 

 

 

“2Kor.4:17-18: 17  Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, 

werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl 

wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 

want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, 

zijn eeuwig”. 

 

 

 

 

Als de Bijbel niet recht wordt gesneden wordt het begrijpen van de wil van God 

verwarrend. Eertijds, onder de wet, gaf God aan Israël gedetailleerde instructies 

betreffende ieder aspect van hun leven. De wet wordt vergeleken met “voogden 

en verzorgers”. Israël, onder de wet wordt vergeleken met kinderen en 

dienstknechten. 

 

“Gal.4:1-2: 1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo 

verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles; 2 Maar 

hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld”. 

 

Als Israël ongehoorzaam was werden ze gekastijd. Als ze gehoorzaamden 

werden ze gezegend. Uitwendige tekenen maakten hen duidelijk of ze al dan 

niet in de wil van God waren. Zie: 

 

“Leviticus 26: 1 Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, 

noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, 

om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God! 2  Mijn sabbatten 

zult gij houden, en Mijn heiligdommen zult gij vrezen; Ik ben de HEERE! 3 

Indien gij in Mijn inzettingen wandelen, en Mijn geboden houden, en die doen 

zult; 4 Zo zal Ik uw regens geven op hun tijd; en het land zal zijn inkomst geven, 
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en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven; 5  En de dorstijd zal u reiken tot 

den wijnoogst, en de wijnoogst zal reiken tot den zaaitijd; en gij zult uw brood 

eten tot verzadiging toe, en gij zult zeker in uw land wonen. 6 Ook zal Ik vrede 

geven in het land, dat gij zult te slapen liggen, en niemand zij, die verschrikke; 

en Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en het zwaard zal door 

uw land niet doorgaan. 7  En gij zult uw vijanden vervolgen; en zij zullen voor 

uw aangezicht door het zwaard vallen. 8 Vijf uit u zullen honderd vervolgen, en 

honderd uit u zullen tien duizend vervolgen; en uw vijanden zullen voor uw 

aangezicht door het zwaard vallen. 9  En Ik zal Mij tot u wenden, en zal u 

vruchtbaar maken, en u vermenigvuldigen; en Mijn verbond zal Ik met u 

bevestigen. 10 En gij zult het oude, dat verouderd is, eten; en het oude zult gij 

vanwege het nieuwe uitbrengen. 11 En Ik zal Mijn tabernakel in het midden 

van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen. 12 En Ik zal in het midden van u 

wandelen, en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn. 13 Ik 

ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, 

opdat gij hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de disselbomen van uw juk 

verbroken, en heb u doen rechtop staan. 14 Maar indien gij Mij niet zult horen, 

en al deze geboden niet zult doen; 15 En zo gij Mijn inzettingen zult smadelijk 

verwerpen, en zo uw ziel van Mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al Mijn 

geboden, om Mijn verbond te vernietigen; 16 Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u 

stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel 

pijnigen; gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat 

opeten. 17 Daartoe zal Ik Mijn aangezicht tegen ulieden zetten, dat gij 

geslagen zult worden voor het aangezicht uwer vijanden; en uw haters zullen 

over u heerschappij hebben, en gij zult vlieden, als u iemand vervolgt. 18 En 

zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toe doen, om u 

zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen. 19 Want Ik zal de hovaardigheid uwer 

kracht verbreken, en zal uw hemel als ijzer maken, en uw aarde als koper. 20 En 

uw macht zal ijdelijk verdaan worden; en uw land zal zijn inkomsten niet geven, 

en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet geven. 21 En zo gij met Mij in 

tegenheid wandelen zult, en Mij niet zult willen horen, zo zal Ik over u, naar uw 

zonden, zevenvoudig slagen toedoen. 22 Want Ik zal onder u zenden het gedierte 

des velds, hetwelk u beroven, en uw vee uitroeien, en u verminderen zal; en uw 

wegen zullen woest worden. 23  Indien gij nog door deze dingen Mij niet 

getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen; 24 Zo zal Ik ook met 

u in tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan. 25 

Want Ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak des verbonds wreken zal, 

zodat gij in uw steden vergaderd zult worden; dan zal Ik de pest in het midden 

van u zenden, en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden. 26 Als 

Ik u den staf des broods zal gebroken hebben, dan zullen tien vrouwen uw brood 

in een oven bakken, en zullen uw brood bij het gewicht wedergeven; en gij zult 

eten, maar niet verzadigd worden. 27  Als gij ook hierom Mij niet horen zult, 

maar met Mij wandelen zult in tegenheid; 28 Zo zal Ik ook met u in 
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heetgrimmige tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden 

tuchtigen. 29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer 

dochteren zult gij eten. 30 En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden 

uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uwer drekgoden 

werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen. 31 En Ik zal uw steden een woestijn 

maken, en uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet 

rieken. 32 Ja, Ik zal dat land verwoesten; dat uw vijanden, die daarin zullen 

wonen, zich daarover ontzetten zullen. 33 Daartoe zal Ik u onder de heidenen 

verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw 

steden zullen een woestijn zijn. 34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een 

welgevallen hebben, al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer 

vijanden zijn; dan zal het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen 

hebben. 35 Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte 

in uw sabbatten, als gij daarin woondet. 36  En aangaande de overgeblevenen 

onder u, Ik zal in hun hart een wekigheid in de landen hunner vijanden laten 

komen; zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen 

vlieden, gelijk men vliedt voor een zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, 

die jaagt. 37  En zij zullen de een op den ander als voor het zwaard vallen, waar 

niemand is, die jaagt; en gij zult voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen 

bestaan. 38 Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer 

vijanden zal u verteren. 39 En de overgeblevenen onder u zullen om hun 

ongerechtigheid in de landen uwer vijanden uitteren; ja, ook om de 

ongerechtigheden hunner vaderen zullen zij met hen uitteren. 40 Dan zullen zij 

hun ongerechtigheid belijden, en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun 

overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met 

Mij in tegenheid gewandeld hebben. 41 Dat Ik ook met hen in tegenheid 

gewandeld, en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun 

onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid 

een welgevallen hebben; 42 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, 

en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik 

gedenken, en aan het land zal Ik gedenken; 43 Als het land om hunnentwil zal 

verlaten zijn geweest, en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, 

wanneer het om hunnentwil verwoest was, en zij aan de straf hunner 

ongerechtigheid een welgevallen zullen gehad hebben; daarom, en omdat zij 

Mijn rechten hadden verworpen, en hun ziel van Mijn inzettingen gewalgd had. 

44 En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal 

Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, 

vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik ben de HEERE, hun God! 45 Maar 

Ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouderen, die Ik uit 

Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot een God 

ware; Ik ben de HEERE! 46 Dit zijn die inzettingen, en die rechten, en die 

wetten, welke de HEERE gegeven heeft, tussen Zich en tussen de kinderen 

Israels, op den berg Sinai, door de hand van Mozes”. 
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Vandaag de dag handelt God echter met de gelovigen als volwassen zonen die 

geen voogden en verzorgers meer nodig hebben. Zie:  

 

“Gal.4:4-7: 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn 

Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat 

Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 

tot kinderen verkrijgen zouden. 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den 

Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Zo dan, 

gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo 

zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus”. 

 

Wij hebben geen uitwendige tekenen nodig om te weten dat we in de wil van 

God zijn. God heeft ons de inwonende Heilige Geest gegeven en zijn complete 

Woord om ons te onderwijzen. 

 

“Rom.8:14: Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn 

kinderen Gods”. 

 

“Kol.3:16: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en 

vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende 

den Heere met aangenaamheid in uw hart”. 

 

Het vandaag de dag wandelen in de wil van God is eenvoudig in lijn lopen met 

wat God vandaag de dag doet, Christus in en door u laten leven en zijn woord in 

u laten werken zoals u het heeft aangenomen en er op vertrouwt. Zie: 

 

 

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar 

Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof 

des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven 

heeft”. 

 

“1Thess.2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het 

Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen 

hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, 

dat ook werkt in u, die gelooft”. 

 

In sommige gebieden van het leven geeft het Woord van God specifieke 

instructies. Als we deze instructies, door het geloof, gehoorzamen dan doen we 

de wil van God. Bijvoorbeeld, mannen hebben de opdracht om hun vrouwen lief 

te hebben; vrouwen om zich te onderwerpen aan de mannen; en kinderen om 

hun ouders te gehoorzamen. Zie: 
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“Ef.5:21 tot 6:1: 21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 22 Gij 

vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 

Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der 

Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de 

Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen 

mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus 

de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 

Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters 

door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een 

Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou 

heilig zijn en onberispelijk. 28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen 

lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft 

zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij 

voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 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”. 

 

En: 

 

“Ef.6:1: Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is 

recht. 

 

Maar er zijn vele gebieden waarover de Bijbel zwijgt. In deze gebieden geeft 

God de gelovige, als een volwassen zoon, vrijheid om te kiezen. God openbaart 

vandaag de dag zijn wil niet door uitwendige tekenen. God geeft geen extra 

Bijbelse openbaringen. Zijn Woord is compleet: 

 

“2Tim.3:16-17: 16  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 

toegerust”. 

 

Wij onderscheiden Zijn wil door: 

 

“Rom.12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw 

lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke 

is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar 
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wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt 

beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”. 

 

 

Het begrijpen hoe God vandaag de dag werkt is spannend en bevrijdend! We 

hoeven ons niet af te vragen wat God ons probeert te vertellen, we hebben Zijn 

complete Woord! 

 

 

 

 

            Het einde van de bedeling der genade 
 

Deze eeuw der genade zal niet eeuwig duren. Het zal eindigen als Jezus Christus 

komt om de leden van het Lichaam van Christus, dat is iedereen die is gered in 

deze bedeling der genade, op te nemen naar de hemel waar ze zullen heersen 

over engelen en God voor eeuwig verheerlijken. 

 

“1Thess.4:16-17: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des 

archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in 

Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend 

overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 

den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen”.         

 

“1Kor.6:3: Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer 

de zaken, die dit leven aangaan?”. 

 

Deze gebeurtenis wordt wel de Opname van de Gemeente genoemd; echter is 

het woord “opname” geen Bijbelse uitdrukking. 1Thess.4:17 zegt: “….zullen te 

zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de 

lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen”.         

 

Ten tijde van deze gebeurtenis zullen de leden van het Lichaam van Christus een 

verheerlijkt lichaam ontvangen en openbaar gemaakt worden om te zijn “de 

zonen van God”. Dat is wat de Bijbel noemt “de aanneming” van het Lichaam 

van Christus en waar wij, en de gehele schepping, op wachten. 

 

“Rom.8:19-23: 19  Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de 

openbaring der kinderen Gods. 20 Want het schepsel is der ijdelheid 

onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid 

onderworpen heeft; 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt 
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worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid 

der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, 

en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij 

zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in 

onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing 

onzes lichaams”. 

 

 

Het Lichaam van Christus zal de hemelse plaatsen vullen en voor eeuwig 

heersen met Christus. We zullen zijn: 

 

“Ef.1:23:……………. de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult”. 

 

God zal ons in de hemelse plaatsen vertonen om aan een ieder van de schepping 

te laten zien: 

 

“Ef.2:6-7: 6  En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel 

in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den 

uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in 

Christus Jezus”. 

  

Dit is God’s: 

 

“Ef.3:11:  …………. eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus 

Jezus, onzen Heere”. 

 

voor de gemeente, het Lichaam van Christus. 

 

“Ef.3:20-21: 20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, 

boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 21 Hem, 

zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle 

geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

              Hebreeën tot en met Openbaring 
 

                 Profetie hervat tot vervulling 
 

 

         De komende profetische gebeurtenissen 
 

 

Veel profetieën zijn alreeds letterlijk vervuld door gebeurtenissen die in de 

evangelieën en in het begin van het boek Handelingen staan vermeld. Er is 

echter nog genoeg dat nog vervuld moet worden, het belangrijkste is de 

oprichting van het koninkrijk dat aan Israël is beloofd. Zie: 

 

“ Rom.11:26-29: 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven 

is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 

Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar 

aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 29 Want de 

genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. 

De volgende passage maakt dat duidelijk: 

 

“Lukas 4:17-21: 17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en 

als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was; 18 

De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij 

gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die 

gebroken zijn van hart; 19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den 

blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te 

prediken het aangename jaar des Heeren. 20 En als Hij het boek toegedaan en 

den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de 

synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren vervuld”. 

 

Jezus Christus las een passage uit het boek Jesaja, sloot het boek, en zei:  

 

“…………….Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. 

 

Vergelijk dat met de passage die hij las in Jesaja 61:1-2 waaruit hij citeerde.  

 

“Jes.61:1-2: 1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij 

gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft 

Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen 

vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; 2  Om uit te 
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roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes 

Gods; om alle treurigen te troosten”. 

 

U zult ontdekken dat Hij midden in een zin stopte! Hij las: 

 

“De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd 

heeft………… om te prediken het aangename jaar des Heeren….”.  

 

En Hij sloot het boek. Maar de passage in Jesaja gaat, in dezelfde zin, verder 

met: 

 

“……………en den dag der wraak onzes Gods;………………”. 

 

Hij las dat gedeelte, in Lukas, niet want de dag der wraak (de verdrukking) is 

nog niet gekomen. 

 

--De vervulling van de feesten van Israël  (Ex.23 en Lev.23). 

 

De eerste groep, het feest van het Pascha, het feest van de ongezuurde broden en 

het feest van de Eerstelingen werden vervuld  in de kruisiging, begrafenis en 

opstanding van Christus. Vijftig dagen later werd het Feest van de Oogst (ook 

wel Pinksteren genoemd) vervuld op de Pinksterdag in Handelingen 2. 

 

“Hand.2:1: En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd,………….”. 

 

Maar de laatste groep, het feest der Bazuinen, de dag der Verzoening en het 

feest der Loofhutten (een uitbeelding van Israëls bijeen verzameling in hun 

land) , nationale vergeving en het binnengaan van het koninkrijk) zijn nog niet 

vervuld. 

 

--Daniël 2:1-49: 

 

“1 In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar, droomde 

Nebukadnezar dromen; daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in 

hem gebroken. 2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de 

sterrekijkers, en de guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te 

kennen te geven; zij nu kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings. 3 

En de koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is 

ontsteld om dien droom te weten. 4 Toen spraken de Chaldeen, tot den koning 

in het Syrisch: O koning, leef in eeuwigheid! Zeg uw knechten den droom, zo 

zullen wij de uitlegging te kennen geven. 5 De koning antwoordde en zeide tot 

de Chaldeen: De zaak is mij ontgaan; indien gij mij den droom en zijn 

uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden, en uw huizen 
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zullen tot een drekhoop gemaakt worden. 6  Maar indien gijlieden den droom en 

zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven, en grote eer van 

mij ontvangen; daarom geeft mij den droom en zijn uitlegging te kennen. 7   Zij 

antwoordden ten tweeden male, en zeiden: De koning zegge zijn knechten den 

droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. 8 De koning antwoordde 

en zeide: Ik weet vastelijk, dat gijlieden den tijd uitkoopt, dewijl gij ziet, dat de 

zaak mij ontgaan is. 9 Indien gijlieden mij dien droom niet te kennen geeft, 

ulieder vonnis is enerlei; daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord 

voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd verandere; daarom zegt mij den droom, 

dan zal ik weten, dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. 10 De 

Chaldeen antwoordden voor den koning, en zeiden: Er is geen mens op den 

aardbodem, die des konings woord zou kunnen te kennen geven; daarom is er 

geen koning, grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enigen 

tovenaar, of sterrekijker, of Chaldeer. 11 Want de zaak die de koning begeert, is 

te zwaar; en er is niemand anders, die dezelve voor den koning te kennen kan 

geven, dan de goden, welker woning bij het vlees niet is. 12 Daarom werd de 

koning toornig en zeer verbolgen, en zeide, dat men al de wijzen te Babel zou 

ombrengen. 13 Die wet dan ging uit, en de wijzen werden gedood; men zocht 

ook Daniel en zijn metgezellen, om gedood te worden. 14 Toen bracht 

Daniel een raad en oordeel in, aan Arioch, den overste der trawanten des 

konings, die uitgetogen was, om de wijzen van Babel te doden. 15 Hij  

antwoordde en zeide tot Arioch, den bevelhebber des konings: Waarom zou de 

wet van 's konings wege zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniel de 

zaak te kennen. 16 En Daniel ging in, en verzocht van den koning, dat hij hem 

een bestemden tijd wilde geven, dat hij den koning de uitlegging te kennen gave. 

17 Toen ging Daniel naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, 

Hananja, Misael, en Azarja te kennen; 18 Opdat zij van den God des hemels 

barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniel en zijn 

metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. 19  Toen werd 

aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde 

Daniel den God des hemels. 20  Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij 

geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht. 

21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij 

bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, 

die verstand hebben; 22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, 

wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. 23 Ik dank en ik loof U, o 

God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu 

bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des 

konings zaak bekend gemaakt. 24 Daarom ging Daniel in tot Arioch, dien de 

koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen; hij ging henen en 

zeide aldus tot hem: Breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor 

den koning, en ik zal den koning de uitlegging te kennen geven. 25 Toen  

bracht Arioch met haast Daniel in voor den koning, en hij sprak alzo tot hem: Ik 
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heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die den 

koning de uitlegging zal bekend maken. 26  De koning antwoordde en zeide tot 

Daniel, wiens naam Beltsazar was: Zijt gij machtig mij bekend te maken den 

droom, dien ik gezien heb, en zijn uitlegging? 27 Daniel antwoordde voor den 

koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de 

sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; 

28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft 

den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste 

der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: 29 Gij, 

o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden 

zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er 

geschieden zal. 30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door 

wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom, opdat men den koning 

de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt 

weten. 31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was 

treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn 

gedaante was schrikkelijk. 32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn 

borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; 33 Zijn  

schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem. 34 

Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat 

beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 35 Toen werden te 

zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf 

van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats 

voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een 

groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. 36 Dit is de droom; zijn 

uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. 37 Gij, o koning! zijt een koning 

der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, 

en eer gegeven; 38  En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten 

des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld 

tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd. 39 En na u zal een 

ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde 

koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde. 40 En het 

vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en 

verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en 

verbreken. 41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van 

pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, 

doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien 

hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42  En de tenen der voeten, ten dele 

ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. 

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich 

wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet 

hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. 44 Doch in de dagen van 

die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der 
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eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander 

volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, 

maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat 

uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, 

koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend 

gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is 

zeker. 46 Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, en aanbad 

Daniel; en hij zeide, dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een 

drankoffer doen zou. 47 De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de 

waarheid, dat ulieder God een God der goden is, en een Heere der koningen, en 

Die de verborgenheden openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen 

openbaren. 48 Toen maakte de koning Daniel groot, en hij gaf hem vele grote 

geschenken, en hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van 

Babel, en een overste der overheden over al de wijzen van Babel. 49          Toen 

verzocht Daniel van den koning; en hij stelde Sadrach, Mesach en Abed-nego 

over de bediening van het landschap van Babel; maar Daniel bleef aan de poort 

des konings”. 

 

Het “gezicht” in Daniël 2 laat het opkomen en vallen zien van grote 

koninkrijken die zouden heersen over Israël. Babylon, de Meden en de Perzen, 

de Grieken en Rome kwamen en vielen achtereenvolgens, maar het laatste 

koninkrijk, het koninkrijk van de antichrist, dat vooraf gaat aan het oprichten 

van het koninkrijk van God, is nog niet verrezen. 

 

 

            De verdrukking om Israël te louteren 
 

Als eenmaal de bedeling der genade voorbij is zal God de vervulling van 

profetie hervatten vanaf het punt waar het is gestopt midden in het boek 

Handelingen, “de laatste dagen” voorafgaand aan het oprichten van het 

koninkrijk.. 

 

“Hand.2:16-17: 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn 

Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 

jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen”. 

 

De volgende profetische gebeurtenis is “een tijd van de benauwdheid voor 

Jacob”, de grote verdrukking: 

 

“Jeremia 30:7: O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; 

en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost 

worden”. 
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Het hoofddoel van de verdrukking is om een louterend vuur te zijn om de 

opstandelingen uit Israël uit te zuiveren zodat: 

 

“Mal.3:2-4: 2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal 

bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en 

als zeep der vollers. 3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en 

Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als 

zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. 4 Dan 

zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude 

dagen, en als in de vorige jaren”. 

 

“Ez.22:17-22: 17 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 

18 Mensenkind, die van het huis Israels zijn Mij tot schuim geworden; zij zijn 

allen koper, of tin, of ijzer, of lood, in het midden des ovens; zilverschuim zijn zij 

geworden. 19 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gijlieden allen tot 

schuim geworden zijt, daarom ziet, Ik zal u in het midden van Jeruzalem 

vergaderen. 20 Gelijk zilver, of koper, of ijzer, of lood, of tin in het midden eens 

ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het 

smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid 

daar laten, en smelten. 21 Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het 

vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten 

worden. 22 Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult 

gijlieden in het midden van haar gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, de 

HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb”. 

 

Het overblijfsel (de ware gelovigen onder het volk) zullen door het vuur gaan 

maar niet worden verteerd zoals dat gesymboliseerd wordt in de brandende 

braambos in Exodes en door Sadrach, Mesach en Abed-nego. 

 

“Ex.3:2-3: 2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het 

midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het 

vuur, en het braambos werd niet verteerd. 3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu 

daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet 

verbrandt”. 

 

“Mal.3:6: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen 

Jakobs! niet verteerd”. 

 

“Jes.43:2: Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de 

rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult 

gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken”. 
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“Daniël 3:19-27: 19 Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante 

zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij 

antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal meer heet zou maken dan 

men dien pleegt heet te maken. 20 En tot de sterkste mannen van kracht, die 

in zijn heir waren, zeide hij, dat zij Sadrach, Mesach en Abed-nego binden 

zouden, om te werpen in den oven des brandenden vuurs. 21 Toen werden die 

mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, en hun hoeden, en hun andere 

klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs. 

22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef, en de oven zeer heet 

was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abed-

nego opgeheven hadden, gedood. 23 Maar als die drie mannen, Sadrach, 

Mesach en Abed-nego, in het midden van den oven des brandenden vuurs, 

gebonden zijnde, gevallen waren, 24  Toen ontzette zich de koning 

Nebukadnezar, en hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn 

raadsheren: Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden 

zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot den koning: Het is gewis, o 

koning! 25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende 

in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des 

vierden is gelijk eens zoons der goden. 26 Toen naderde Nebukadnezar tot de 

deur van den oven des brandenden vuurs, antwoordde en sprak: Gij Sadrach, 

Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten Gods! gaat uit en komt 

hier! Toen gingen Sadrach, Mesach en Abed-nego uit het midden des vuurs. 

27 Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, en de 

raadsheren des konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun 

lichamen niet geheerst had, en dat het haar huns hoofds niet verbrand was, en 

hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet 

gegaan was”. 

 

Gelovigen zullen weten dat ze moeten vluchten naar de bergen in de woestijn 

waar God voor hen zal zorgen zoals Hij dat ook deed voor hun vaderen in de 

uittocht uit Egypte, de Exodes. In feite is de Exodes van Israël uit Egypte, toen 

ze vluchten voor Farao, een bijzonder goed beeld van de vlucht van Israël voor 

de antichrist in de verdrukkingstijd. God zal ze opnieuw dragen op 

adelaarsvleugelen en voorzien in hun dagelijks brood. Vergelijk Exodes 15 met 

Ex.16:15-19 en 19:4-6 met Openbaring 12:14-16.  

 

“Ex.15: 1-27: 1 Toen zong Mozes en de kinderen Israels de HEERE dit lied, en 

spraken, zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! 

Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. 2 De HEERE is mijn 

Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal 

ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem 

verheffen! 3 De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam! 4 Hij heeft 

Farao's wagenen en zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden 



 

129 

 

zijn verdronken in de Schelfzee. 5  De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in 

de diepten gezonken als een steen. 6 O HEERE! Uw rechterhand is verheerlijkt 

geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE! heeft den vijand verbroken! 7 

En door Uw grote hoogheid hebt Gij, die tegen U opstonden, omgeworpen; Gij 

hebt Uw brandenden toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. 

8 En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de 

stromen hebben overeind gestaan, als een hoop; de afgronden zijn stof 

geworden in het hart der zee. 9  De vijand zeide: Ik zal vervolgen, ik zal 

achterhalen, ik zal den buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal 

mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. 10  Gij hebt met Uw wind 

geblazen; de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige 

wateren! 11 O HEERE! wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, 

verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? 12  Gij hebt 

Uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden! 13 Gij leiddet door 

Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw 

sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. 14 De volken hebben het 

gehoord, zij zullen sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina 

bevangen”. 15 Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de 

machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaan zullen 

versmelten! 16 Verschrikking en vrees zal op hen vallen; door de grootheid van 

Uw arm zullen zij verstommen, als een steen, totdat Uw volk, HEERE! henen 

doorkome; totdat dit volk henen doorkome, dat Gij verworven hebt. 17 Die 

zult Gij inbrengen, en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke 

Gij, o HEERE! gemaakt hebt tot Uw woning, het heiligdom, hetwelk Uw handen 

gesticht hebben, o HEERE! 18  De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk 

regeren! 19 Want Farao's paard, met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee 

gekomen, en de HEERE heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren; 

maar de kinderen Israels zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. 20 

En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de 

vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien. 21 Toen antwoordde 

Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE; want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft 

het paard met zijn ruiter in de zee gestort! 22 Hierna deed Mozes de Israelieten 

voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij 

gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 23 Toen kwamen zij 

te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; 

daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 24 Toen murmureerde het volk 

tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 25 Hij dan riep tot den 

HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd 

het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 

verzocht Hij hetzelve, 26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des 

HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren 

neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de 

krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
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HEERE, uw Heelmeester! 27 Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf 

waterfonteinen, en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de 

wateren”. 

 

“Ex.16:15-19: 15 Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot 

den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot 

hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft. 16  Dit 

is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar 

dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder 

zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn. 17 En de kinderen Israels deden 

alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig. 18  Doch als zij het met de 

gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en dien, die weinig 

verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht. 

19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen”. 

 

 

“Ex.19:4-6: 4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik 

u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt. 5 Nu dan, 

indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, 

zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En 

gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de 

woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult“. 

 

“Op.12:14-16: 14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten 

arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed 

wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang. 15  En 

de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij 

haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16  En de aarde kwam de vrouw te 

hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit 

zijn mond had geworpen”. 

 

God zal grote tekenen en wonderen werken door zijn twee getuigen (de 

opgewekte Mozes en Elia) en de 144000 Israëlieten die Hij zal “verzegelen”. 

 

“Op.11:3-7: 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen 

profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. 4  Dezen zijn 

de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. 

5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal 

hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo 

gedood worden. 6  Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen 

regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, 

om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo 

menigmaal als zij zullen willen; 7 En als zij hun getuigenis zullen geeindigd 
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hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal 

hen overwinnen, en zal hen doden”. 

 

“Op.7:4: En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en 

veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels”. 

 

 

             Leer voor de “toekomende eeuwen” 
 

Na deze bedeling der genade zullen de mensen op aarde instructies nodig 

hebben. Toen Christus op aarde was leerde Hij alsof er geen onderbreking zou 

komen in de vervulling van profetie. Vandaar dat zijn instructies opnieuw zullen 

worden aangewend als de profetie wordt hervat. 

 

Bijvoorbeeld zegt Christus in Matth.24:15-21: 

 

“15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan 

gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, 

die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 17 

Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; 18 En die op 

den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 19 Maar 

wee de bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 20 Doch bidt, dat 

uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 21 Want alsdan zal 

grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld 

tot nu toe, en ook niet zijn zal”. 

 

De details van de Grote Opdracht, aan het einde van de evangelieën en in het 

begin van het boek Handelingen, zullen nodig zijn als eenmaal de vervulling van 

het profetische programma wordt hervat. De gelovigen zullen dan bekrachtigd 

worden met wonderbaarlijke tekenen om ze door de verdrukking te helpen zoals 

Markus 16:16-18 dat aangeeft: 

 

“16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die 

niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 17  En degenen, die geloofd 

zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen 

uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 Slangen zullen zij 

opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet 

schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden”.  

 

In de tijd van verdrukking zullen deze tekenen nodig zijn vanwege de plagen die 

dan op de aarde zullen plaats vinden, zoals slangen gebruikt zullen worden voor  

het doden van mensen en wateren vergiftigd zullen worden.  
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“Op.6:8: En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de 

dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 

vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de 

wilde beesten der aarde”. 

 

“Jer.8:17: Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke 

geen bezwering is; die zullen u bijten, spreekt de HEERE”. 

(slangen symboliseren ook Satan). 

 

“Op.8:11: En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der 

wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij 

waren bitter geworden”. 

 

Israël zal ook moeten prediken tot Joden uit vele talen, daarom hebben ze de 

gave van tongen nodig zoals in Handelingen 2:6: 

 

“En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, 

want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken”. 

 

Dan, volgend op de verdrukking, zal Israël een koninkrijk van priesters worden 

en zal de gehele wereld ingaan om de Heidenen te onderwijzen volgens 

Matth.28:19: 

 

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des 

Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, 

wat Ik u geboden heb”. 

 

“Zach.8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen 

geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, 

de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden 

gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 

 

“Jes.61:6-9: 6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 

dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen. 7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen 

zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele 

bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht 

lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der 

waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 9 En hun 

zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden 

der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, 

dat de HEERE gezegend heeft”. 
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Bovendien omvat de gehele laatste sectie van de Bijbel (Hebreeën tot en met 

Openbaring) “de laatste dagen”, de dagen die “leiden tot’ en “sluiten in” de 

oprichting van het koninkrijk van God op aarde. 

 

 

                     Hebreeën  -- Openbaring 
 

De boeken Hebreeën tot en met Openbaring zijn gericht op, en rusten toe, het 

gelovig overblijfsel van Israël voor de “laatste dagen” van het profetische 

programma. 

 

De meeste van deze laatste boeken werden geschreven in het begin van de 

Handelingen periode, voordat de profetische vervulling werd onderbroken. Deze 

boeken zullen opnieuw van toepassing zijn als het profetische programma wordt 

hervat. Zie enige van de vele verwijzingen in deze boeken naar “de laatste 

dagen, de verdrukking en de tweede komst van Christus: 

 

“Hebr.1:1: …………….in deze laatste dagen………………”. 

 

“Hebr.2:5:……………. de toekomende wereld,……………….”. 

 

“Jac.5:8:……………… de toekomst des Heeren genaakt”. 

 

“1Petrus 1:6-13: 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) 

bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; 7 Opdat de beproeving uws 

geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het 

vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in 

de openbaring van Jezus Christus; 8  Denwelken gij niet gezien hebt, en 

nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar 

gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 9 

Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 10 Van 

welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die 

geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11  Onderzoekende, op 

welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te 

voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna 

volgende. 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons 

bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het 

Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel 

gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 13 Daarom 

opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk 

op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus”. 
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“1 Petrus 5:8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om 

als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden”. 

Zie Openbaring 12:12-13. Satan wordt op de aarde geworpen: 

 

“12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee 

dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en 

heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. 13 En toen de draak 

zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het 

manneken gebaard had”. 

 

“1 Joh.2:18: Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat 

de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij 

kennen, dat het de laatste ure is”. 

 

“Judas 14-15: 14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, 

geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden 

heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen 

onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan 

hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem 

gesproken hebben”. 

 

“Op.1:9: Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de 

verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, 

was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis 

van Jezus Christus”. 

 

 

          Israël zal opnieuw het volk van God zijn 
 

Als het profetische programma wordt hervat zullen Israël en de aarde opnieuw 

de focus zijn van de plannen van God als hij de verbonden, gemaakt met de 

vaderen, vervuld. Zie: 

 

“Rom.11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: 

De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen”. 

 

 

# De brief aan de Hebreeën herinnert de Hebreeën aan de aardse bediening van 

Christus en het getuigenis van de Heilige Geest die werkte in de apostelen. Het 

waarschuwt hen de redding niet te veronachtzamen dat door hen werd bevestigd 

door tekenen en wonderen. 
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“Hebr.2:3-4: 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, 

aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4 God 

bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten 

en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil”.  

 

# De brief aan de Hebreeën herinnert hen eveneens continu om niet dezelfde 

fout te maken als hun vaderen met Mozes deden toen ze hun land niet 

binnengingen door ongeloof. 

 

“Hebr.3:7-18: 7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn 

stem hoort, 8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de 

verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn; 9 Alwaar Mij uw vaders 

verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, 

veertig jaren lang. 10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: 

Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. 11 Zo 

heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 12 Ziet 

toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig 

hart, om af te wijken van den levenden God; 13 Maar vermaant elkander te 

allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u 

verhard worde door de verleiding der zonde. 14 Want wij zijn Christus 

deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het 

einde toe vast behouden; 15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn 

stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. 

16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch 

niet allen, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 17  Over welke nu is Hij 

vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd 

hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 18 En welken heeft Hij 

gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die 

ongehoorzaam geweest waren?”. 

 

Het vertelt hen dat, als ze afvallen, het onmogelijk zal zijn om opnieuw tot 

bekering te worden vernieuwd, het onmogelijk  voor hen zal zijn om het 

koninkrijk binnen te gaan. 

 

“Hebr.6:4-6: 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, 

en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig 

geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten 

der toekomende eeuw, 6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen 

tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en 

openlijk te schande maken”. 
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Dit is hun laatste kans. 

 

# Jacobus zegt duidelijk dat hij schrijft aan:  

 

“Jac.1:1: Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; 

aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid”. 

 

Herinner u dat God Israël had verstrooid onder de volken vanwege hun 

ongehoorzaamheid en afgoderij. 

 

“Lev.26:33-39: 33  Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een 

zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een 

woestijn zijn. 34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, 

al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal 

het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. 35 Al de 

dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, 

als gij daarin woondet. 36 En aangaande de overgeblevenen onder u, Ik zal in 

hun hart een wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen; zodat het 

geruis van een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen vlieden, gelijk men 

vliedt voor een zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die jaagt. 37 En 

zij zullen de een op den ander als voor het zwaard vallen, waar niemand is, die 

jaagt; en gij zult voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen bestaan. 38 

Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u 

verteren. 39 En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de 

landen uwer vijanden uitteren; ja, ook om de ongerechtigheden hunner vaderen 

zullen zij met hen uitteren”. 

 

“Jer.50:17: Israel is een verbijsterd lam, dat de leeuwen verjaagd hebben; de 

eerste, die hem heeft opgegeten, was de koning van Assur, en deze de laatste, 

Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld”. 

 

“Ez.36:19: En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in 

de landen; Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen”. 

 

# Petrus zegt eveneens dat hij schrijft aan de “verstrooiden”. 

 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, 

verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie”, 

 

Hij vertelt zijn gehoor dat ze een “koninklijk priesterdom” zijn en een heilig 

volk zoals God had gezegd dat Israël zou worden. 
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“1Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, 

een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden 

Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

 

“Ex.19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en 

Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de 

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 

volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult”. 

 

# Johannes zegt dat hij “uw broeder” is en metgezel in de verdrukking en in het 

koninkrijk. 

 

“Op.1:9: Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de 

verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was 

op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van 

Jezus Christus”. 

 

Jacobus, Petrus en Johannes gingen akkoord met het feit dat ze hun bediening 

begrensden tot de besnijdenis. 

 

“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te 

zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de 

rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de 

besnijdenis zouden gaan”. 

 

 

                De tweede komst van Christus 
 

Aan het eind van de verdrukking zal Jezus Christus zijn witte paard berijden en 

terugkeren naar de aarde, met zijn engelen, om oorlog te voeren met zijn 

vijanden en het koninkrijk oprichten. Hij zal de antichrist en zijn legers 

vermorzelen in de grote Strijd van Armageddon. Het beest en de valse profeet 

zullen geworpen worden in de poel van vuur. 

 

“Op.19:11-21: 11  En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert 

krijg in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn 

hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die 

niemand wist, dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed 

geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. 14 En de 

heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein 

fijn lijnwaad. 15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij 
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daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; 

en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des 

almachtigen Gods. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam 

geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. 17 En ik zag een 

engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de 

vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u 

tot het avondmaal des groten Gods; 18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en 

het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der 

paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en 

dienstknechten, en kleinen en groten. 19 En ik zag het beest, en de koningen der 

aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het 

paard zat, en tegen Zijn heirlegers. 20 En het beest werd gegrepen, en met 

hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve 

gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend 

geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. 21 En de overigen 

werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn 

mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees”. 

 

De duivel wordt in de afgrond geworpen: 

 

“Op.20:1-3: 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel 

des afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, den 

oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En 

wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, 

opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden 

geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden”. 

 

De ongelovigen zullen vernietigd worden en het gelovige overblijfsel van Israël 

zullen bijeen vergaderd worden om het koninkrijk binnen te gaan met hun 

zonden voor eeuwig vergeven. 

( De vervulling van het Feest der Bazuinen”, Verzoening en Loofhutten). 

 

“Matth.13:40-43: 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur 

verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De Zoon 

des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 

vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42   En 

zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 

tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het 

Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore”. 

 

“Matth.24:27-31: 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt 

tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 
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Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd 

worden. 29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd 

worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den 

hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan 

zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 

al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende 

op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn 

engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der 

hemelen tot het andere uiterste derzelve”. 

 

“Ez.36:25-28: 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; 

van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En 

Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart 

geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, 

dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn”. 

 

“Ez.37:21-28: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de 

kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, 

en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal 

ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee 

volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En zij 

zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun 

verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 

woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij 

zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 

En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin 

uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en 

hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst 

zijn tot in eeuwigheid. 26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het 

zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 

vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in 

eeuwigheid. 27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik 

de HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal 

zijn tot in eeuwigheid”. 
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“Psalm 37:9: Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den 

HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten”. 

 

“Jes.11:11-12: 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten 

anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel 

Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van 

Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van 

de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en 

Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda 

vergaderen, van de vier einden des aardrijks”. 

 

In Mattheüs 25:31-46 voorzegde Christus het oordeel van de volken dat 

eveneens in die tijd zal geschieden. 

 

“Matth.25:31-46: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 

heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon 

Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en 

Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken 

scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken 

tot Zijn linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn 

rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, 

hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 35 Want Ik ben hongerig 

geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij 

te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36    Ik 

was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij 

bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de 

rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U 

hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38      En 

wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en 

gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn 

tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar 

zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo 

hebt gij dat Mij gedaan. 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker 

hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den 

duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt 

Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken 

gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en 

gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet 

bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer 

hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, 

of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45  Dan zal Hij hun antwoorden 

en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet 
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gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de 

eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven”. 

 

Merk op dat het is gebaseerd op het verbond met Abraham (Gen.12:1-3). 

Degenen die de “broeders” (Israël) van Christus zegenen gedurende de 

verdrukking worden gezegend en gaan het koninkrijk binnen; degenen die Zijn 

“broeders” (Israël) vloeken worden vervloekt en worden geworpen in het 

eeuwige vuur. 

 

Gelovigen die “in de hoop op het koninkrijk” zijn gestorven (Oud 

Testamentische gelovigen en gelovigen ten tijde van de evangelieën en het begin 

van het boek Handelingen) zullen opgewekt worden in verheerlijkte lichamen 

om het koninkrijk op aarde binnen te gaan.  

 

“Matth.8:11: Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en 

zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der 

hemelen”. 

 

“Matth.19:28-29: 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn 

op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels. 29  En zo wie zal verlaten hebben, 

huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of 

akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige 

leven beerven”. 

 

 

           De duizendjarige regering van Christus 
 

Na de verdrukking en de tweede komst zal de duizendjarige regering van 

Christus beginnen. Satan zal in de afgrond worden geworpen. 

 

“Op.20:2-3: 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en 

satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot 

hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer 

verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij 

een kleinen tijd ontbonden worden. 

 

Christus zal koning zijn over de gehele aarde, regerende vanuit Jeruzalem. Hij 

zal heersen in volmaakte rechtvaardigheid. 
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“Zach.8:3: Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 

midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad der 

waarheid, en de berg des HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid”. 

 

“Zach.14:9: En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage 

zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een”. 

 

“Jes.9:6-7: 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn 

op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te 

sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De 

ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. 7 De Heere heeft een 

woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israel”. 

 

“Jes.11:4-5: 4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de 

zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde 

slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den 

goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook 

zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn”. 

 

“Jer.23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een 

rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en 

voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde”. 

 

“Jer.33:14-16: 14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede 

woord verwekken zal, dat Ik tot het huis van Israel en over het huis van Juda 

gesproken heb. 15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der 

gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 

16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, 

die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID”. 

 

De twaalf apostelen zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te 

oordelen. 

 

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn 

op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels”. 

 

“Jes.1:26: En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw 

raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een 

getrouwe stad, genoemd worden”. 
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Tenslotte zal Israël vergaderd worden en het aan Abraham, Izak en Jacob 

beloofde land te bezitten. 

 

“Jer.23:3-8: 3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al 

de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun 

kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 4 En Ik zal 

herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer 

vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 5 Ziet, 

de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit 

zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en 

gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en 

Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: 

De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 7  Daarom, ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de 

HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd. 8 Maar: 

Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israels heeft 

opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al 

de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land”. 

 

“Ez.37:21-28: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de 

kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, 

en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal 

ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee 

volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23         En 

zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun 

verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 

woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij 

Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij 

zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 

En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin 

uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en 

hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst 

zijn tot in eeuwigheid. 26  En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het 

zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 

vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in 

eeuwigheid. 27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik 

de HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal 

zijn tot in eeuwigheid”. 
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“Ez.20:40-42: 40 Want op Mijn heiligen berg, op den hogen berg Israels, 

spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israels in het land dienen, 

zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen 

eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen. 41 Ik zal 

een welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de 

volken uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult 

verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen. 42 

En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u in het landschap Israels 

gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om 

hetzelve uw vaderen te geven”. 

 

Ze zullen dan onder het nieuwe verbond zijn en hebben de wet in hun harten 

geschreven. God zal “in” hen doen wat ze niet in eigen kracht kunnen doen, 

namelijk het houden van de wet. 

 

“Jer.31:31-38: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis 

van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar 

het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 

aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 

hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het 

verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de 

HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En 

zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 

zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 

af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid 

vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 35 Zo zegt de HEERE, Die de 

zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte 

des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is 

Zijn Naam: 36 Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, 

spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israels ophouden, dat het geen volk zij 

voor Mijn aangezicht, al de dagen. 37 Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen 

daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen 

worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israels verwerpen, om alles, wat zij gedaan 

hebben, spreekt de HEERE. 38  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat 

deze stad den HEERE zal herbouwd worden, van den toren Hananeel af tot aan 

de Hoekpoort”. 

 

“Ez.36:22-29: 22 Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik 

doe het niet om uwentwil, gij huis Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien 

gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. 23 

Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, 

dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat 
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Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal 

geheiligd zijn. 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen 

vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u 

sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw 

drekgoden zal Ik u reinigen. 26  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een 

nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God 

zijn. 29 En Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het 

koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal geen honger op u leggen”. 

 

De wet, dat zijn de normen die Christus leerde in Mattheüs 5 en alwaar hij de 

wet uitbreidde om deze als zodanig te onderhouden. 

 

Israël zal een licht voor de Heidenen zijn, een koninkrijk van priesters en 

dienaars voor God, zoals God hen schiep om zo te zijn. 

 

“Jes.61:6-9: 6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 

dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen. 7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen 

zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele 

bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht 

lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der 

waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 9 En hun 

zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden 

der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, 

dat de HEERE gezegend heeft”. 

 

“Jes.60:2-3 en 14: 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en 

donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid 

zal over u gezien worden. 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en 

koningen tot den glans, die u is opgegaan…………………...14  Ook zullen, zich 

buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, 

die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en 

zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels”. 

 

Heidenen die gezegend willen worden zullen de wet moeten volgen, de feesten 

houden Israël zegenen en de Heer zoeken in Jeruzalem. 

 

“Jes.2:2-4: 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het 

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal 
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verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen 

toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan 

tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere 

van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 

uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 4  En Hij zal rechten onder de 

heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, 

en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard 

opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren”. 

 

“Zach.8:21-23: 21  En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der 

andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des 

HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan. 

22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te 

smeken. 23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen 

geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, 

de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden 

gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 

 

“Zach.14:16-18: 16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar 

optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te 

vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de 

geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den 

HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen 

wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de. regen niet 

is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de 

HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest 

der loofhutten”. 

 

“Jes.60:3; 5; 12-16: 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen 

tot den glans, die u is opgegaan………………….5  Dan zult gij het zien en 

samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte 

de zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u 

komen/……….12-16:  12  Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen 

dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden. 13  De 

heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beukeboom en de 

busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de 

plaats Mijner voeten heerlijk maken. 14 Ook zullen, zich buigende, tot u komen 

de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben 

zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de 

stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels. 15  In plaats dat gij 
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verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u 

stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. 

16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der 

koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, en uw 

Verlosser, de Machtige Jakobs”. 

 

“Matth.5:19-20: 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en 

de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het 

Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die 

zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20  Want Ik zeg u: 

Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 

Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan”. 

 

Gedurende deze tijd, de duizend jaren, zal de vloek van de aarde verwijderd zijn. 

Het land Israël zal zijn als de Hof van Eden. De blinden zullen zien, de doven 

zullen horen, de kreupelen zullen lopen, de stommen zullen zingen, het dorre 

land zal vruchtbaar worden, de wolf zal samenwonen met het lam…. 

 

“Ez.36:34-35: 33 Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u reinigen zal 

van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame 

plaatsen zullen bebouwd worden. 34  En het verwoeste land zal bebouwd 

worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die 

er doorging”. 

 

“Jes.35: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de 

wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. 2 Zij zal lustig bloeien, 

en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon 

is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de 

heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods. 3 Versterkt de slappe 

handen, en stelt de struikelende knieen vast. 4 Zegt den onbedachtzamen van 

harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de 

vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. 5 Alsdan zullen der 

blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. 

6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal 

juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 

7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot 

springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, 

zal gras met riet en biezen zijn. 8 En aldaar zal een verheven baan en een weg 

zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, 

maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet 

dwalen. 9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop 

komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop 

wandelen. 10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion 
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komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid 

en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen 

wegvlieden”. 

 

“Jes.11:6-7: 6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den 

geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, 

en een klein jongske zal ze drijven. 7 De koe en de berin zullen te zamen 

weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, 

gelijk de os”. 

 

 

           De nieuwe hemel en de nieuwe aarde: 

          “De bedeling van de volheid der tijden” 
 

Aan het einde van de 1000 jaren zal Satan voor een tijd worden losgelaten. Hij 

zal opnieuw de volken verleiden. 

 

“Op.20:3 en 7: En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en 

verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat 

de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd 

ontbonden worden…………………..7 En wanneer de duizend jaren zullen 

geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden”. 

 

Er zal tenslotte een laatste strijd worden gevoerd tussen de Heer en Satan met 

degenen die hem volgen. De Heer zal overwinnen. De vijanden van de Heer 

zullen verslonden worden door een groot vuur uit de hemel en Satan zal voor 

eeuwig in de poel des vuurs en zwavel worden geworpen. 

 

“Op.20:9-10: 9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de 

legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit 

den hemel, en heeft hen verslonden. 10 En de duivel, die hen verleidde, werd 

geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet 

zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”. 

 

Hierna zal het oordeel voor “de grote witte troon” geschieden. Dat is het laatste 

oordeel over alle ongelovigen. Ze zullen geoordeeld worden naar hetgeen 

geschreven staat in “de boeken” (de Bijbel) en het boek des levens. Tenslotte 

zullen ze, samen met de dood en de hel, geworpen worden in de poel des vuurs. 

 

“Op.20:11-15: 11  En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop 

zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is 

voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en 
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de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; 

en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar 

hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel 

gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar 

hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; 

dit is de tweede dood. 15  En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het 

boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs”. 

 

Er zal “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zijn. 

 

“Op.21:1: En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 

hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

 

Het Lichaam van Christus zal alreeds in de hemel heersen met Christus. De 

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, zal nederdalen van God uit de hemel. Het zal 

12 poorten hebben met de namen van de 12 stammen van Israël en 12 

fundamenten met de namen van de 12 apostelen. 

 

´”Op.21:2 en 10-14: En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar 

man versierd is…………………………10-14: 10 En hij voerde mij weg in den 

geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige 

Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 11 En zij had de heerlijkheid 

Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den 

steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. 12 En zij had een groten en hogen muur, 

en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop 

geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israels. 

13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het 

zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. 14 En de muur der stad had 

twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams”. 

 

God, in de persoon van Jezus Christus, zal voor eeuwig de aarde regeren vanuit 

het nieuwe Jeruzalem door het verloste Israël. 

 

Dus zal “de bedeling van de volheid der tijden” beginnen, zie: 

 

“Ef.1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te 

vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is”. 

 

Jezus Christus zal: “de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 

koningen, en Heere der heren” zijn over de gehele schepping, beide, in de 

hemel en op de aarde. 
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“1Tim.6:15: Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige 

Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren”. 

 

Verlost Israël zal met Christus heersen op aarde; het Lichaam van Christus zal 

met Hem heersen in de hemelse gewesten. 

 

 

“Efeziërs 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot 

een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is”. 

 

 

 

 

“Openbaring 4:11: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de 

eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, 

en zijn zij geschapen”. 

 

 

 

 
  


