
 

1 

 

             JEZUS CHRISTUS WIL DAT U GERED WORDT               
 
                                   (Gered worden – zalig worden – behouden worden : deze drie betekenen allen hetzelfde) 

 

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4  Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

De Apostel Paulus heeft de brieven Romeinen tot en met Filemon geschreven die ons de leer 

geven betreffende de zaligheid in deze huidige “bedeling der genade Gods” (Ef.3:2). 

 

Het evangelie wordt het beste weergegeven in 1 Korinthiërs 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; 

 

“Ef.1:13:3: 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; 

 

                                  ------------------------------------------------- 

 

Mededeling van de vertaler: De schrijver van dit boek, Nathan Spinazzolo, heeft de King 

James vertaling van 1611 gebruikt. De vertaler heeft gebruik gemaakt van de Statenvertaling 

van 1946, deze twee verschillen erg weinig. 

 

                             -------------------------------------------     
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                                            Deel één: Redding                                              
   

--Waarom redding.   

--Routekaart naar zaligheid 

--Alleen geloof red  

--Voor eeuwig gered 

 
                                                     WAAROM REDDING 

 

God heeft alles geschapen, ook het mensdom. God is volkomen liefdevol, volkomen 

barmhartig, volkomen rechtvaardig, Hij weet alles en is volkomen machtig evenals Hij de 

bron is van alle licht. God heeft geen enkel deel aan onrechtvaardigheid en zal niets tolereren 

dat niet rechtvaardig is. Rechtvaardigheid betekent rechtvaardig of rechtmatig te zijn en dat 

betekent dus dat iets dat niet rechtvaardig of rechtmatig is niet zal worden, en niet kan 

worden, getolereerd door God.  

 

“Psalm 5:5: Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet 

verkeren. 

  

God heeft, voordat Hij de mens schiep, wezens geschapen die engelen worden genoemd, de 

engelen was de mogelijkheid van vrije keuze gegeven, dat is ook aan het mensdom gegeven,  

één van deze engelen (Lucifer/Satan) werd, door God, enige macht en heerschappij gegeven. 

Lucifer wilde echter meer dan dat, hij koos er voor om tegen God te rebelleren om te proberen 

te worden zoals God is. God, die de enige is die alle macht heeft, kan niet worden verslagen. 

Omdat Satan niet in staat was om God te overwinnen, probeerde hij het mensdom voor zich te 

winnen en om de mens van God te scheiden, dat is begonnen met Eva in de Hof. 

De engelen hebben, net als het mensdom, een vrije wil, dus de mogelijkheid om voor God te 

kiezen of God te weerstaan. God stond Satan vrijheid toe na zijn rebellie, net zoals God het 

mensdom vrijheid/tijd heeft gegeven met de keuze om God na te volgen of Satan na te volgen, 

want er is geen andere optie, want Satan maakt aanspraak op alles dat niet godvrezend is. Nu 

terug naar God die volmaakt is in alles: liefdevol, barmhartig en rechtvaardig, het zou 

verkeerd zijn om iemand, die dat niet wil, te dwingen voor altijd te leven in Zijn 

aanwezigheid, dus hier worden we voor de keuze gesteld om voor eeuwig te leven met God, 

of we kunnen kiezen om niet voor eeuwig met God te leven. We kunnen kiezen welke we 

willen, maar vergeet niet: God is volkomen liefdevol, volkomen barmhartig, volkomen 

rechtvaardig, Hij weet alles en is volkomen machtig evenals Hij de bron is van alle licht, als 

we er voor kiezen om niet met God te leven, wat blijft er dan nog over? Dan heeft u geen 

liefde, geen barmhartigheid, geen rechtvaardigheid en geen licht, dat is de definitie van de 

Hel. De mensen willen niet aan de Hel denken of aan het feit dat een liefdevol God mensen in 

zulk een plaats zal brengen. Maar denk er aan dat u zelf kiest of u daar wel of niet naar toe 

gaat. Satan wil ons laten geloven dat God ons in de Hel brengt opdat we niet in Hem geloven 

zouden, want hoe kan een liefdevolle God ons plaatsen in een eeuwigheid van kwelling, maar 

God geeft ons de mogelijkheid, de keuze, om al dan niet met Hem te leven. 
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God, die liefdevol en genadig is, heeft het gemakkelijk voor ons gemaakt om met Hem te zijn, 

bedenk dat Hij u wil redden en dat Hij in alles heeft voorzien dat u nodig heeft om gered te 

worden, u moet alleen vertrouwen op: 

 

Het Evangelie 

 

“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; 

 

Heeft u 1Kor.15:1-4 begrepen? 

 

Alles wat u hoeft te doen is oprecht het Evangelie der Genade te geloven voor uw redding! 

Redding, wil u het of heeft u het niet nodig? U beslist of u eeuwig in het licht wilt leven met 

een liefdevolle God en u bent ook degene die beslist om in de duisternis te leven zonder: 

liefde, barmhartigheid  of rechtvaardigheid voor hoe lang?.............voor EEUWIG!! 

       

 

                                       ROUTEKAART NAAR ZALIGHEID  

 

“Rom.3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 

  

“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

 

“Rom.5:12: Daarom, gelijk door één 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. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Ron.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“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; 

 

(1)-Weet/geloof/accepteer dat iedereen een zondaar is. (Rom.3:10 en Rom.3:23). 

 

(2)-De bezoldiging (het loon) van de zonde is de geestelijke dood (voor eeuwig van God 

gescheiden)  (Rom.5:12 en Rom.6:23). 

 

(3)-Jezus Christus heeft de prijs voor uw zonden betaald. (Rom.5:8). 
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(4)-Weet/geloof/accepteer dat Jezus Christus voor u is gestorven en uit de doden is 

opgestaan . (1Kor.15:1-4). 

 

Iedereen komt in aanmerking om gered te worden, niets (geen werken, of het ontbreken van 

werken) in uw verleden kan u er van weerhouden om gered te worden, alleen uw ongeloof in 

het Evangelie zal u er van weerhouden dat u gered wordt. 

 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

De vrije gift van Redding betekent: 

 

(1)-Weten en geloven dat u een zondaar bent.  

(2)-Dat Jezus Christus is gestorven voor uw zonden. 

(3)-Dat Jezus Christus drie dagen daarna is opgestaan (Het bewijs dat Hij God is; en de prijs 

die Jezus Christus betaalde voldoende is voor uw zondeschuld).  

(4)-God toestaan om te betalen voor uw zonden (door oprecht het Evangelie te geloven) en er 

niet voor kiezen om ze zelf te betalen want dat kan niemand. 

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“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. 

 

“Op.20:14-15: 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. 

  

De zondeschuld moet door iemand worden betaald, ofwel u gaat het zelf betalen (Dat is 

vandaag de dag in de Hel, die vandaag de dag in de Hel zijn zullen uiteindelijk in de poel des 

vuurs worden geworpen) of u gelooft dat God er reeds in heeft voorzien. Jezus Christus wil 

dat u gered wordt, Hij stierf voor u. Jezus Christus voldeed voor u de vereiste betaling om te 

worden gered! Alles wat u moet doen is geloven wat Jezus Christus deed om vervolgens voor 

eeuwig met Hem te leven. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

Bij de geboorte heeft onze zondige natuur ons gescheiden van God, maar we hebben goed 

nieuws, God wil ons terug. God stierf om de zondeschuld te betalen (de zonden van het 

mensdom) om ons terug te brengen naar Hem / God. 

  

“1Kor.15:3-4: 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; 
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                                         Alleen geloof red 
 

“Rom.2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door 

Jezus Christus, naar mijn Evangelie. 

 

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

Om te begrijpen hoe de zaligheid/redding alleen door het geloof is, moet u het Woord van 

God recht snijden, vandaag de dag, in de Bedeling der Genade Gods (Ef.3:2) is ons het 

Evangelie der Genade gegeven. Zaligheid/redding, in deze bedeling, is duidelijk omschreven. 

 

Redding is alleen door het geloof en we zijn niet  in staat  door werken onze redding te 

verdienen, sommigen zullen het niet leuk vinden wat ik zojuist heb geschreven, laat ons dus 

naar het Woord van God gaan want dat is altijd de uiteindelijke autoriteit aangaande alle 

Bijbelse leringen, en nimmer hetgeen ik zeg of enig ander mens, zij het een pastor, 

diaken/ouderling, Bijbelleraar of een religieus systeem. 

 

“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. 

 

“1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er 

is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is 

aan u; 

 

“Rom.1:16-17: 16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een 

kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17 Want 

de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk 

geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

 

Wat is geloof??? 

 

“Hebr.11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 

zaken, die men niet ziet. 

 

Wat zegt de apostel Paulus dus over geloof en redding?  

 

“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. 

 

“Rom.5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (met) God, door 

onzen Heere Jezus Christus; 

 

“Titus 4:5-7: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij 

gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en 

vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door 

Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, 

erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. 
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“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Rom.8:24-25: 24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is 

geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? 25 Maar indien wij 

hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. 

 

“2Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

 

Gedurende de Bedeling der Genade is het Evangelie, waardoor we gered worden, door Jezus 

Christus aan Paulus gegeven die het doorgeeft aan ons. Redding is alleen door het geloof plus 

niets. 

 

Geloven in wat? 

Geloven dat Jezus Christus God is (De eniggeboren Zoon van God) en dat Jezus Christus 

leefde en stierf om voor onze zonden verzoening te doen, na drie dagen is Hij uit de doden 

opgestaan om ons voor God te rechtvaardigen (Rom.4:25); bij God zijn onze werken 

waardeloos en daarom zijn we niet in staat om onszelf te redden van onze zondenschuld. 

  

“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; 

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 

 

“Rom.5:1-2: 1  Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door 

onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot 

deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

 

“Ef.6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 

vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 

 

Ik bid dat iedereen zijn hart zal onderzoeken of ze hebben geloofd in het evangelie dat Jezus 

Christus stierf voor uw zonden. 

 

Alles wat u hoeft te doen is het evangelie geloven (het evangelie is een geschenk dat God aan 

iedereen aanbied), want Jezus Christus is gestorven voor alle zondaars van de gehele wereld. 

 

Ik bid dat u het Evangelie zult geloven en het daarna zult delen met anderen!!! 
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                                      Voor eeuwig gered 
 

“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. 

 

Er zijn drie hoofdingrediënten voor het verkrijgen van een beter begrip van het Woord van 

God.  Eén is “bedeling”, hoewel het karakter van God niet verandert: 

 

 "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid." (Hebreeën 13:8) 

 

God verandert, op verschillende momenten in de Bijbel, hoe Hij met de mensheid omgaat. 

 

“1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er 

is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

Zonder inzicht in de juiste verdeling van Gods Woord raken de mensen (gelovigen en 

ongelovigen) verward en halen bepaalde gedeelten uit de Schrift uit hun verband. Bedenk dat 

u er rekening mee moet houden voor wie een bepaald schriftgedeelte is bedoeld, en wie het 

heeft geschreven. Het merendeel van de leer in de Bijbel is geschreven voor de Joden, het 

volk Israël. Er zijn bepaalde dingen die aan hen werden gegeven, beloften, voorschriften en 

regels zoals de wet waar wij, in deze Bedeling der genade Gods, niet onder zijn (Rom.6:14). 

Als vandaag iemand zijn redding heeft geaccepteerd, wordt hij/zij terstond verzegeld met de 

Heilige Geest. 

  

“Ef.1:13: 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; 

 

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den 

dag der verlossing. 

 

Als u eenmaal de vrije gift van zaligheid, die Jezus Christus aan iedereen heeft aangeboden, 

heeft geaccepteerd dan wordt u verzegeld. Dat betekent dat u gelooft dat u een zondaar bent, 

en dat u zelf niet in staat bent om op enigerlei wijze u zelf te redden van een eeuwige 

scheiding van God, en dat u het evangelie gelooft dat Jezus Christus voor UW zonden stierf 

en drie dagen later is opgestaan, dan bent u gered en eeuwig veilig in Christus. 

 

“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; 

 

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4  Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 
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                         DE ZEKERHEID VAN DE GELOVIGE IN CHRISTUS 

 

Het onderwerp van de eeuwige zekerheid is iets dat zeer belangrijk is om te begrijpen, in 

eerste instantie moet u gered zijn en daarna, na uw redding, moet u tot kennis der waarheid 

komen. Dit betekent dat, nadat u het evangelie van genade voor uw zaligheid  geloofd heeft, u 

studeren moet om de geloofsleer in Gods Woord te leren verstaan, en één van de leerstukken 

in de Bijbel is de eeuwige zekerheid en dat begrip komt met het bestuderen van het Woord 

van God. Goed, we zullen nu kijken in de Schrift waar het gaat over dit onderwerp van 

Eeuwige zekerheid, en we zullen ook in de Schrift kijken waar het ons de volgorde van groei 

laat zien nadat we gered zijn. 

 

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4  Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u (= beijvert u), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

                                             --------------------------------     

 

Opmerking van de vertaler: 

De NBG vertaling vertaald het aldus: 

“2Tim.2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een 

arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het 

woord der waarheid”. 

 

De King James Bijbel van 1611 is duidelijker: “study = studeren”. 

“2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be 

ashamed, rightly dividing the word of truth. 

 

Bij het trekken van “rechte voren” denk ik aan het ploegen van het land. Bij “rightly dividing” 

denk ik aan iets op de juiste wijze verdelen of scheiden. Deze uitdrukkingen komen niet met 

elkaar overeen. 

 

                                             -------------------------------einde citaat 

 

Ten eerste wil God dat u wordt gered. Daarna, dus nadat u bent gered, wil God dat u Zijn 

Woord bestudeert en begrijpt. Dat zou betekenen dat u, nadat u bent gered, de melk van het 

Woord nodig heeft zodat u kunt beginnen te groeien. Melk is het fundament waarop de leer, 

uit het Woord van God, wordt gebouwd. 

 

Begrijp het volgende goed: u zult nimmer kennis ontvangen in een droom, u zult geen kennis 

krijgen door de Heilige Geest zonder het Woord van God te bestuderen, in feite heeft u geen 

Bijbelkennis wanneer u gered bent. U wordt gezegd dat u het Woord van God moet 

bestuderen, en zonder studie zult u: 

(A)-Geen kennis hebben van het Woord van God, en: 

(B)-U zult een arbeider worden die beschaamd staat, die niet in staat is om het Woord van 

God te begrijpen of het Woord van God recht te snijden. 

 

Paulus had problemen binnen de broederschap in de gemeente te Korinthe en berispte hen in 

de Korinthische brieven. Paulus schreef dat ze jonge kinderen in Christus waren, dus voedde 
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Paulus ze met melk en niet met vaste spijs, want ze begrepen niet veel, ze waren vervuld met 

vleselijke gedachten en deden vleselijke dingen. 

 

“1Kor.3:1-2: 1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot 

vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste 

spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. 

 

We leren dat de melk wordt gegeven vóór de vaste spijs, en in de brief aan de Hebreeën leren 

we dat de vaste spijs een functie heeft. 

 

“Hebr.5:13-14: 13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het 

woord der gerechtigheid; want hij is een kind. 14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die 

door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des 

kwaads. 

 

Het is duidelijk dat, als u met de vaste spijs van het Woord wordt gevoed, u de zintuigen heeft 

om te onderscheiden zowel goed als kwaad, en dit komt nadat u bent gegroeid door de melk, 

waar u mee moet beginnen na uw reddding. 

  

Ik weet dat veel mensen, in veel van elkaar verschillende denominaties in de hele wereld, niet 

weten hoe ze het Woord van God recht moeten snijden of zelfs niet weten hoe ze het Woord 

van God moeten gebruiken, maar alles wat u nodig heeft om gered te worden is het volgende: 

 

Geloof het Evangelie = Geloof dat Jezus Christus is gestorven voor uw zonden, dat Hij is 

begraven en op de derde dag is opgestaan (als bewijs dat Jezus Christus God is) om u voor 

God de Almachtige te rechtvaardigen 

 

Veel mensen die het Woord van God niet bestuderen, of die geen voorganger hebben die hen 

onderwijst zoals het behoort, kunnen twijfels hebben over hun eeuwige zekerheid want de 

kennis aangaande de eeuwige zekerheid komt later, eerst komt de melk (na de redding), dan 

komt de vaste spijs zodat de man Gods voldoende is toegerust. 

 

Bij het bestuderen van het Woord van God zult u leren dat u Eeuwige Zekerheid heeft want u 

bent verzegeld met de Heilige Geest. 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den 

dag der verlossing. 

 

“2Kor.1:22: Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten 

gegeven. 
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                                  Deel twee: Wie is God    

 
  --Wie is God  

  --De drie-eenheid   

  --De Heilige Geest  

  --Jezus Christus is God  

  --Wie is Jezus Christus 

 

                                                     WIE IS GOD 

 

Toen God Mozes aansprak om Israël te vertellen wat de naam van God is, vertelde God aan 

Mozes dat hij moest zeggen: IK BEN DIE IK BEN. 

 

God heeft inderdaad veel eigenschappen en veel namen die worden gevonden in de Bijbel, 

maar bedenk dat, als u daar meer over wilt leren, u over de juiste Bijbel moet beschikken, de 

beste Nederlandse vertaling is de Statenvertaling van 1946. Daarnaast is het aan te raden om 

ook de King James Bijbel te gebruken indien u de Engelse taal machtig bent: “The Authorized 

King James Version”. 

 

God schreef ons datgene wat God wilde dat we moeten weten, en de Bijbel is de enige manier 

waarop God vandaag de dag met ons communiceert want God communiceert niet met ons in 

dromen of visioenen, en God verschijnt aan niemand om rechtstreeks met hem te praten in 

deze huidige Bedeling der Genade. (II Korintiërs 5:7) 

 

“2Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

 

Dit onderwerp heeft ten doel om te laten zien wie God is, maar ik noem slechts enkele van de 

eigenschappen en namen die God heeft, dus moet u God's Woord te bestuderen voor meer 

informatie. 

 

ALMACHTIG (God is machtig, de macht van God is niet gelimiteerd). 

 

ALOMTEGENWOORDIG (God is tegelijkertijd overal, of: God is aanwezig in alle plaatsen 

te allen tijde).  

 

ALWETEND (God weet alles, God weet de toekomst, het verleden en het heden) 

 

“Op.1:8: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die 

was, en Die komen zal, de Almachtige. 

 

“Jer.23:23-24: 23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 

24 Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? 

spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. 

 

“Spr.15:3: De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de 

goeden. 

 

“Jes.40:28: Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de 

Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding 

van Zijn verstand. 
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“Rom.11:33-36: 33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe 

ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft den zin 

des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en 

het zal hem wedervergolden worden? 36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle 

dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

 

“Daniël 2:20: Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in 

eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht. 

 

“Hebr.4:12-13: 12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 

tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 

samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des 

harten. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en 

geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben. 

 

“Jes.44:24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en die u geformeerd heeft van den buik af: Ik 

ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant 

door Mijzelven; 

 

Vergeet niet dat God de Auteur is van de Bijbel, dus vertelt God ons wie God is en dat is in 

ons voordeel om over God te leren. Ik gebruik slechts een paar van de beschikbare verzen om 

u Gods kenmerken te laten zien, bestudeer de Bijbel om er voor uzelf meer te vinden. 

 

Meer kenmerken van God zijn: 

Zelf-Bestaand, Soevereine, Eeuwige, Onveranderlijke (God's aard verandert nooit), 

Volmaakt, Zondeloos, Heilige, Rechtvaardige, Schepper (God schiep alle dingen), 

Rechtvaardig, Goed, Mild, Liefdevol, Genadig en nog veel meer. 

   

Enige Namen van God zijn: 

HEER, Meester, Leraar, Verlosser, Redder, Advocaat, Lam van God, Immanuël, Koning der 

Koningen, Heer der Heren, IK BEN, Het Woord, Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste, 

Hoofd van de Gemeente, het Brood des Levens, de Hogepriester, Hoofd des Hoeks, de 

Almachtige, Auteur en Voleinder des Geloofs, Leidsman, Rechter, en nog veel meer. 

 

Ik bid dat u nimmer zult vergeten dat God Rechter en Redder is. Als u nog steeds in uw 

zonden bent, dus verloren en niet gered, dan heeft u het nodig te accepteren wat God ons zegt 

te doen ten einde met Hem in het reine te komen, geloof het evangelie want God heeft het u 

gegeven als een vrije gift, Redding is gratis. 

 

“Psalm 5:5: Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet 

verkeren. 

 

“Rom.3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 

 

“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

 

“Rom.5:12: Daarom, gelijk door éé 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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“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“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; 

 

(1)-Weet/geloof/accepteer dat ieder mens een zondaar is. (Rom.3:10 en Rom.3:23). 

 

(2)-De bezoldiging (loon) van de zonde is de geestelijke dood (voor eeuwig van God 

gescheiden)  (Rom.5:12 en Rom.6:23). 

 

(3)-Jezus Christus heeft de prijs voor uw zonden betaald. (Rom.5:8). 

 

(4)- Weet/geloof/accepteer dat Jezus Christus voor u is gestorven en opgestaan is uit de 

doden. (1Kor.15:1-4). 

 

Iedereen komt in aanmerking om gered te worden, (geen werken, of het ontbreken van 

werken) niets uit uw verleden kan voorkomen dat u gered wordt, alleen uw ongeloof in het 

Evangelie zal voorkomen dat u wordt gered. 

  

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

De vrije gift van Redding betekent: 

(1)-Weten en geloven dat u een zondaar bent.  

(2)-Dat Jezus Christus gestorven is voor uw zonden.  

(3)-Dat Jezus Christus drie dagen daarna is opgestaan (Zijn bewijs dat Hij God is; en de prijs 

die Jezus Christus betaalde is voldoende voor uw zonde schuld). 

(4)-God toestaan om te betalen voor uw zonden (door oprecht het Evangelie te geloven) en er 

niet voor kiezen om ze zelf te betalen want dat is onmogelijk  

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

“Rom.5:15-19: 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door 

de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de 

genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, 

gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel 

uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot 

rechtvaardigmaking. 17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door 
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dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der 

rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 18 

Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo 

ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des 

levens. 19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars 

gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot 

rechtvaardigen gesteld worden. 

 

 

                                                 DE DRIE-EENHEID 

 

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze Drie zijn Een. 

 

Wie is het Woord? Johannes maakt dat duidelijk in het evangelie naar Johannes. 

 

“Joh.1:1: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

 

“Joh.1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 

genade en waarheid. 

 

Veel mensen vinden het Drievoudige Wezen (of de bedachte term Drie-eenheid) van onze  

Ene God moeilijk te begrijpen, en het is niet iets dat volledig begrepen kan worden, echter, 

geloof het eenvoudig. God zegt ons dat er slechts één God is, ook vertelt Hij (God) ons dat 

Hij bestaat in 3 Wezens (1) de Vader, (2) het Woord/de Zoon/Jezus Christus, en (3) de 

Heilige Geest. Het Hebreeuwse woord voor God dat vertaald is in het Nederlands, in het Oude 

Testament, is Elohiym of Elohim. Elohim betekent één God in pluraliteit (veelheid). 

 

Veel schriftplaatsen in de Bijbel verwijzen naar het drievoudige karakter van God, maar ik zal 

slechts een paar van hen noemen. 

 

“2Kor.13:13: De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de 

gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen. 

 

“Rom.8:9-10: 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest 

Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 

Geest is leven om der gerechtigheid wil. 

Deze passages laten zien dat Jezus en de Heilige Geest één zijn. 

 

“Joh.10:30: Ik en de Vader zijn één. “Joh.14:9-11: 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen 

tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den 

Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader 

ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven 

niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. 11 Gelooft Mij, dat Ik in den 

Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. 

Deze passages laten zien dat de Vader en Jezus één zijn. 
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“Matth.28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des 

Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes;……”. 

 

“Gen.11:5-9: 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. 

 

De HEERE kwam neder en in vers 7 lezen we: “laat Ons” = Één Heere in pluraliteit; maar 

veel schriftplaatsen laten ons zien dat er slechts één HEERE of GOD is. 

 

“Deut.6:4: Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 

 

“Jes.44:6: Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der 

heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. 

 

“1Tim.2:5: Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 

Christus Jezus; 

 

De Godheid is samengesteld uit drie wezens (de Vader, het Woord/Zoon en de Heilige Geest), 

maar slechts één van deze drie is gezien/zichtbaar en dat is Jezus Christus (de Zoon). 

 

“1Tim.3:16:  En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

“Kol.2:6-9: 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in 

Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd 

zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof 

vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de 

eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der 

Godheid lichamelijk; 

 

 

                                                DE HEILIGE GEEST 

 

“1Kor.2:10-14: 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest 

onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des 

mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, 

dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den 

Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 

Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 

woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem 

dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
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In deze Bedeling der Genade doet de Heilige Geest één ding voor u dat u vooral moet weten, 

en dat is, wanneer u het evangelie der Genade gelooft, u verzegeld wordt met de Heilige 

Geest, zodat u voor eeuwig bent verbonden (voor eeuwig Gered) met God, en u wordt 

terstond, in uw vlees, een tempel van God, God woont voor eeuwig in u. 

 

Ook worden we in deze Bedeling door de Heilige Geest (2Kor.12:13) gedoopt in het Lichaam 

van Christus en dat is iets anders als dat God deed voorafgaand aan deze Bedeling, zie 

Hand.1:5 waar Jezus tot de Apostelen sprak en hen vertelde dat ze moesten wachten tot ze 

gedoopt zouden worden MET de Heilige Geest. 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den 

dag der verlossing. 

 

“1Kor.3:16: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 

 

“1Kor.6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in 

u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 

 

 

                                       Jezus Christus is God 
 

Het lijkt er op dat veel mensen niet weten dat Jezus Christus God is, of moet ik zeggen dat 

veel mensen ervoor kiezen om Jezus Christus niet erkennen als God, want God is Jezus 

Christus, en als u in Zijn Woord gelooft, wat betekent dat Zijn Woord uw enige autoriteit is 

(De Staten Vertaling/King James Version) dan moet u erkennen dat Jezus Christus God is, en 

deze les leert u met behulp van de Schrift dat Jezus Christus inderdaad degene is die u 

geschapen heeft, en dat Hij de Almachtige is, de enige Redder en vandaar moet Hij, zoals hij 

beweert, God zijn. 

 

 “Joh.1:1-14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 

het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve 

niet begrepen. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze 

kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven 

zouden. 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 

Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar 

zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, 

noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, 

en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 

als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.  
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OK, dat was vrij duidelijk, maar sommigen zullen beweren dat Jezus Christus niet het Woord 

is, opnieuw kiezen ze er voor om niet te zien wat duidelijk geschreven staat, maar we gaan 

naar een ander vers in de Schrift om aan te tonen wie vlees werd gemaakt. 

 

“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

Jezus beweert God te zijn, en dat was de reden waarom de Joden boos op Hem waren in het 

boek van Johannes toen hij beweerde één te zijn met de Vader (God), 1John 5:7 toont ons het 

Drievoudige Karakter van God en dat omvat ook Jezus Christus. 

 

“Joh.10:30-33: 30 Ik en de Vader zijn één. 31 De Joden dan namen wederom stenen op, 

om Hem te stenigen. 32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van 

Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij? 33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: 

Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens 

zijnde, Uzelven God maakt. 

 

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze Drie zijn Een. 

 

Dat is vrij duidelijk, het Woord is één met de Vader zoals Jezus dat beweerde in John 10:30 

en dus moeten we accepteren dat de Schrift waar is als het zegt dat het Woord God is, het 

Woord is één met Vader, en dat Woord is vlees geworden, en we weten dat Jezus Christus dat 

is, dus opnieuw: Jezus Christus is God. 

   

Nu zal ik verzen laten zien waarin wordt aangegeven dat de Redder/Zaligmaker God is, en 

Jezus Christus inderdaad die Redder/Zaligmaker is, de enige Redder/Zaligmaker die we 

hebben. 

 

“1Tim.2:3: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 

 

“2Tim.1:10:  Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus 

Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het 

licht gebracht door het Evangelie; 

 

“Titus 2:13-14: 13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den 

groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, 

opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou 

reinigen, ijverig in goede werken 

 

Sommigen zullen beweren dat in Titus 2 vers 13, verwezen wordt naar twee personen, maar 

door het in context te lezen met vers 14 wordt het duidelijk dat er inderdaad over slechts één 

persoon wordt gesproken, en dat is Jezus Christus waarvan wordt gesproken in vers 13. 

 

“Jes.45:21-23: 21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten 

horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er 

is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik. 

22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en 

niemand meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn 
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mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij 

zal zweren. 

 

Ik hoop dat u zorgvuldig heeft gekeken naar Jesaja 45, slechts één God, slechts één Verlosser, 

en tot slot zal iedere knie voor God buigen. Jezus Christus is God en dat is waarom ik in het 

volgende vers zal aantonen dat iedere knie zal buigen in de naam van Jezus. Als Jezus niet 

God is, dan kunt u uw Bijbel wel weggooien, want het is nutteloos tenzij elk woord er in waar 

is, gelukkig is het waar en het toont ons dat Jezus Christus niet alleen God is, maar ook stierf 

voor onze zonden en drie dagen later is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. 

  

“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. 

 

“Jes.44:6: Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der 

heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. 

 

“Op.1:5-18: 5  En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de 

doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze 

zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters 

Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7 

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 

hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 8 Ik ben de 

Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen 

zal, de Almachtige. 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. 10 En 

ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van 

een bazuin, 11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij 

ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn, namelijk 

naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar 

Filadelfia, en naar Laodicea. 12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij 

gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; 13 En in het 

midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een 

lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 14 En Zijn 

hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; 

15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als 

een stem van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond 

ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar 

kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand 

op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en 

des doods. 

 

“Jes.44:24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en die u geformeerd heeft van den buik af: Ik 

ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant 

door Mijzelven; 

 

“Kol.1:3-17: 3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u 

biddende; 4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij 

hebt tot alle heiligen. 5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren 
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gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; 6 Hetwelk tot u 

gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, 

van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. 7 Gelijk 

gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw 

dienaar van Christus is voor u; 8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest. 9 

Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden 

en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 

geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle 

behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 11 

Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid 

en lankmoedigheid, met blijdschap; 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt 

heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de 

macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In 

Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 15 

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 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; 

 

Tot slot zal ik u tonen hoe Jezus Christus (Het Lam) Zichzelf offerde als een offer aan God. 

God offerde Zichzelf en we kunnen zien dat het inderdaad Jezus Christus is die zichzelf aan 

God offerde voor de gehele mensheid. 

 

“Gen.22:8: En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn 

zoon! Zo gingen zij beiden samen.  

 

“Hebr.9:11-14: 11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen 

zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet 

van dit maaksel, 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 13 

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 

onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw 

geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?  

 

“Op.5:5-9: 5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den 

stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven 

zegelen open te breken. 6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier 

dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven 

hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle 

landen. 7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den 

troon zat. 8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig 

ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, 

welke zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig 

dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht 

met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 
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                                            WIE IS JEZUS CHRISTUS 

 

                                  Jezus Christus is volledig (100%) Mens 

 

                                  Jezus Christus is geboren uit een vrouw. 

 

Jezus Christus is, via zijn moeder (Maria), een rechtstreekse afstammeling van Koning David 

en was ook een rechtstreekse afstammeling van koning David via zijn aangenomen vader 

(Jozef), dus dat maakt Jezus Christus Koning van de Joden, waardoor Hij op een dag op de 

troon van David zal zitten wanneer hij terug keert om Zijn 1000 jarig Koninkrijk op te richten. 

 

“Matth.1:1-18: 1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den 

zoon van Abraham. 2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en 

zijn broeders; 3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom 

gewon Aram; 4 En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson 

gewon Salmon; 5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en 

Obed gewon Jessai; 6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon 

Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest; 7 En Salomon gewon Roboam, en 

Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; 8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, 

en Joram gewon Ozias; 9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz 

gewon Ezekias; 10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon 

Josias; 11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische 

overvoering. 12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel 

gewon Zorobabel; 13 En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim 

gewon Azor; 14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud; 15 En 

Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; 16 En Jakob 

gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 17 Al de 

geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de 

Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot 

Christus, zijn veertien geslachten. 18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als 

Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij 

zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 

 

“Lukas 3:23-38: 23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo 

men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli, 24 Den zoon van Matthat, den zoon van 

Levi, den zoon van Melchi, den zoon van Janna, den zoon van Jozef, 25 Den zoon van 

Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van 

Naggai, 26 Den zoon van Maath, den zoon van Mattathias, den zoon van Semei, den zoon van 

Jozef, den zoon van Juda, 27 Den zoon van Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van 

Zorobabel, den zoon van Salathiel, den zoon van Neri, 28 Den zoon van Melchi, den zoon 

van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmodam, den zoon van Er, 29 Den zoon van 

Joses, den zoon van Eliezer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den zoon van Levi, 

30 Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den 

zoon van Eljakim, 31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, 

den zoon van Nathan, den zoon van David, 32 Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den 

zoon van Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson, 33 Den zoon van Aminadab, 

den zoon van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den zoon van Juda, 34 Den 

zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon 

van Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van 

Heber, den zoon van Sala, 36 Den zoon van Kainan, den zoon van Arfaxad, den zoon van 
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Sem, den zoon van Noe, den zoon van Lamech, 37 Den zoon van Mathusala, den zoon van 

Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kainan, 38 Den zoon 

van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God. 

 

“Op.22:16: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de 

Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. 

 

“1Tim.3:16:  En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

“2Joh.1:7-10: 7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat 

Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 8 Ziet toe voor 

uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen 

ontvangen. 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 

niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 10 Indien 

iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem 

niet: Zijt gegroet. 

 

 

                           JEZUS CHRISTUS IS VOLLEDIG (100%) GOD 

  

Jezus Christus was niet altijd Mens, maar was altijd en zal altijd God zijn, onze Schepper. 

Jezus Christus was God bij zijn geboorte in Bethlehem en gedurende de rest van zijn hele 

leven en bediening op aarde. Jezus Christus was en is altijd God. 

 

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten 

God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

 

“Joh.1:1-14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 

het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve 

niet begrepen. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze 

kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven 

zouden. 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 

Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar 

zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, 

noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, 

en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 

als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 

 

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze Drie zijn Een. 
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“Jes.44:24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en die u geformeerd heeft van den buik af: Ik 

ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant 

door Mijzelven; 

 

“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, Welke alle dingen 

geschapen heeft door Jezus Christus; 

 

“Kol.1:10-17: 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, 

in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 11 Met alle kracht 

bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 

lankmoedigheid, met blijdschap; 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, 

om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de 

macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In 

Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 15 

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 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; 

 

“Op.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. 

 

 

                                                     DE GODHEID 

 

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze Drie zijn Een. 

 

“Joh.1:1-14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 

het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve 

niet begrepen. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze 

kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven 

zouden. 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 

Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar 

zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, 

noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, 

en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 

als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 

 

Wie is het Woord?.................Het Woord = Jezus Christus. 
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“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

“Kol.2:6-9: 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in 

Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd 

zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof 

vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de 

eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der 

Godheid lichamelijk; 

 

God = Godheid = de Drieëenheid (Bestaande uit: (1) de Vader, (2) de Zoon die Jezus Christus 

is; ook bekend als Het Woord, en (3) de Heilige Geest). 

 

God was Onzichtbaar, maar Het Woord, Jezus Christus, werd geopenbaard in het vlees en 

werd zichtbaar zodat we God konden zien. Jezus Christus heeft de Vader en de Heilige Geest 

in Zich en Hij is de Heilige Geest, dus toen de mensheid Jezus Christus zag, zagen zij alles 

van God, “want in Hem (Jezus Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. 

 

  

               JEZUS CHRISTUS, DE “IK BEN” IN HET BOEK VAN JOHANNES 

 

Vergeet niet dat Johannes geen leer bevat voor de zaligheid voor deze huidige Bedeling, maar 

alles in de Bijbel is winstgevend en alles in de Bijbel is waarheid waarvan we ons, recht 

gesneden, bewust moeten zijn. 

 

“Joh.6:47-48: 47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 

48 Ik ben het Brood des levens. 

 

“Joh.8:12: Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die 

Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 

 

“Joh.10:7 en 9: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de 

Deur der schapen………9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. 

 

“Joh.10:11: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 

 

“Joh.11:25: Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal 

leven, al ware hij ook gestorven; 

 

“Joh.14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt 

tot den Vader, dan door Mij. 

 

“Joh.15:1 en 5: Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman………….5 Ik ben de 

Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder 

Mij kunt gij niets doen. 
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                                     JEZUS CHRISTUS IS VOLMAAKT 

 

“Hebr.4:14-15: 14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen 

doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 

maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 

 

“1Petrus 2:21-24: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden 

heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen 

zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden 

werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die 

rechtvaardiglijk oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het 

hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens 

striemen gij genezen zijt. 

 

Judas Iskariot, die Jezus Christus verraden heeft, zei ook dat Jezus Christus volmaakt was en 

niet schuldig was aan enige zonde.  

 

“Matth.27:3-4: 3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, 

berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen 

wedergebracht, 4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij 

zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. 

 

“2Kor.5:20-21: 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. 

 

                                       JEZUS CHRISTUS, HET OFFER 

 

Zonde/kwaad is slecht en volledig in tegenstelling tot een Volmaakte, Rechtvaardige God en 

God zal de zonde niet toestaan om met Hem te wonen, dus moeten we iets aan onze zonde 

doen. 

 

“Psalm 5:5: Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet 

verkeren.  

 

Jezus Christus was zonder smet (volmaakt) maar ook is Hij de Oneindige, dus was Hij in staat 

om het offer te zijn die onze zonden kon verzoenen. 

 

We hebben twee manieren om onze zondeschuld te betalen: 

 

(1)  Als eindige wezens kunnen we voor eeuwig in de Hel leven,   of : 

(2) We kunnen geloven dat Jezus Christus onze schuld heeft betaald, door Zijn dood, 

begrafenis en opstanding, waardoor we voor eeuwig bij Hem zijn.  

 

God is een oneindig wezen dus één zonde, zelfs een kleine, zou voor eeuwig een belediging 

van God zijn. Om dus zelf voor uw zonden te betalen, omdat u een eindige (beperkte) bent  

zou u moeten betalen met een oneindige hoeveelheid tijd, en dat is dus voor eeuwig. 
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God heeft de prijs aan het kruis betaald voor een oneindige hoeveelheid tijd, dus aan u de 

keus hoe u uw zondeschuld wilt betalen. 

 

U kunt de zondeschuld zelf betalen door het niet aanvaarden van hetgeen Jezus Christus deed 

aan het Kruis en de eeuwigheid (oneindig) doorbrengen in de Hel om er voor te betalen , of u 

accepteert, door het evangelie te geloven, de vrije gift die Jezus Christus reeds voor u heeft 

verworven. U hoeft het alleen te aanvaarden en laat God (Jezus Christus) uw zondeschuld 

betalen en breng de eeuwigheid door met God die van u houdt, meer dan wie ook op Aarde. 

 

“Ef.5:2: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven 

voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 

reuk. 

 

Het Oude Testament vertelt ons dat er een dag komt dat God iemand sturen zou om te 

compenseren voor onze zonden (overtredingen) en die iemand was Jezus Christus. 

 

“Jes.53:4-12: 4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft 

Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de 

straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 

geworden. 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, 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. 

 

In Leviticus en Exodus blijkt dat een offer, om verzoening te doen voor de zonde, zonder 

smet (volkomen) moet zijn. 

 

“Lev.1:3-4: 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. 

 

“Exodes 29:25: Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan op het altaar, op het 

brandoffer, tot een liefelijken reuk voor het aangezicht des HEEREN; het is een vuuroffer den 

HEERE. 
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In Mattheüs 12:40 en in 1 Petrus 3:18-19 ging Jezus Christus, die de ‘zonde van de wereld’ 

werd om voor onze zondeschuld te betalen, naar de Hel, de letterlijke Hel om daar de zonde te 

deponeren, want denk er aan wat Gods Woord heeft gezegd, zonder smet en met vuur, dus ik 

denk dat de Schrift er duidelijk op wijst dat Jezus Christus dat is, een offer “zonder smet en 

met vuur” (toen Hij naar de hel ging om ONZE ZONDEN daar te deponeren) om te voldoen 

aan de eisen voor de verzoening van de zonde. 

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“Matth.12:40: Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, 

alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 

 

“1Petrus 3:18-19: 18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig 

voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, 

maar levend gemaakt door den Geest; 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den 

geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, 

 

“Hand.2:27-31: 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. 

 

“Op.1:18: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. 

 

“Hebr.9:22: En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder 

bloedstorting geschiedt geen vergeving. 

 

“Hebr.4:14-15: 14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen 

doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 

maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 

 

“Hebr.9:26-28: 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. 

 

Jezus Christus is éénmaal gestorven en heeft Zichzelf geofferd voor ONZE ZONDEN, maar 

als we niet accepteren dat Hij is gestorven voor onze zonden dan kiezen we er voor om zelf 

voor onze zonden te betalen in de Hel (op een bepaalde dag zal de Hel worden geworpen in 

de Poel van Vuur). Weet wel dat er dan geen mogelijkheden of kansen meer zijn om voor 



 

27 

 

onze zondeschuld te betalen, als we de betaling voor onze zonden, door Jezus Christus, niet 

accepteren dan zullen we zelf voor onze zondeschuld moeten betalen.  

 

“Hebr.10:18-26: 18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de 

zonde. 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom 

door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft 

door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij hebben een groten Priester 

over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid 

des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen 

zijnde met rein water. 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want 

Die het beloofd heeft, is getrouw); 24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping 

der liefde en der goede werken; 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, 

gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij 

ziet, dat de dag nadert. 26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid 

ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 

 

“Hebr.2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan 

de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

allen den dood smaken zou. 

 

1Petrus 2:21-25: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden 

heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen 

zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden 

werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die 

rechtvaardiglijk oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het 

hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens 

striemen gij genezen zijt. 25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd 

tot den Herder en Opziener uwer zielen. 

 

“1Petrus 3:18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor 

de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, 

maar levend gemaakt door den Geest; 

 

“Rom.5:8-12: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven 

is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, 

zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, 

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, 

behouden worden door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, 

door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 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. 

 

“Hebr.1:1-3: 1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 2 

Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 

gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte 

Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 

reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen;  
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“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

Vergeet niet dat Jezus Christus NIET ALLEEN voor onze zonden is gestorven,  maar Jezus 

Christus is ook met kracht OPGESTAAN uit de dood! 

 

“Rom.1:3-4: 3  Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; 4 Die 

krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de 

opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: 

 

 

                         DE EENVOUDIGHEID DIE IN JEZUS CHRISTUS IS 

 

“2Kor.11:2-4: 2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, 

om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. 3 Doch ik 

vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw 

zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4 Want 

indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien 

gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij 

niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. 

 

Paulus vertelt ons dat de zaligheid eenvoudig is, maar de slang (Satan) bederft, door middel 

van spitsvondigheid, het Evangelie en als u iets wordt verteld dat toevoegd of afdoet van het 

Evangelie waarvan Paulus in zijn brieven heeft gesproken dan is dat verkeerd en Gods Woord 

zegt daar over: laat ze vervloekt zijn. (Wie predikt u dat valse Evangelie).  

  

“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; 

   

“Ef.2:4-9: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij 

ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 

met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 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. 

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. 

 

“Rom.3:10-25: 10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is 

niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen 

zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 13 Hun keel is 

een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. 14 

Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te 

vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben 

zij niet gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 19 Wij weten nu, dat al wat de wet 

zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de 

gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees 
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gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 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; 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Rom.5:15-19: 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door 

de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de 

genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, 

gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel 

uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot 

rechtvaardigmaking. 17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door 

dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der 

rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 18 

Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo 

ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des 

levens. 19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars 

gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot 

rechtvaardigen gesteld worden. 

 

“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 

 

“1Kor.15:45-57: 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een 

levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet 

eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; 

de tweede Mens is de Heere uit den hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de 

aardsen; en hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het 

beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. 50 

Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de 

verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet. 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij 

zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des 

tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen 

onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke 

moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En 

wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal 

onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De 

dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw 

overwinning? 56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57 

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
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                         VOOR WIE IS JEZUS CHRISTUS GESTORVEN? 

 

                          Antwoord: Jezus Christus is voor allen gestorven 

 

“Hebr.2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan 

de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

allen den dood smaken zou. 

 

“Hebr.10:10: In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus 

Christus, eenmaal geschied. 

 

“1Joh.2:1-2: 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien 

iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den 

Rechtvaardige; 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, 

maar ook voor de zonden der gehele wereld. 

 

“2Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is 

lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering 

komen. 

 

“Op.3:20: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur 

opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 

 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

 

                         DE AARDSE BEDIENING VAN JEZUS CHRISTUS 

 

“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; 

 

“Gal.4:4-5: 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. 

 

Het leven van Jezus Christus, Zijn Aardse Bediening, was aan het volk Israël (de Joden), maar 

Jezus Christus is voor iedereen gestorven. 

  

“Matth.1:21-23: 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij 

zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: 23 Ziet, de maagd 

zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, 

overgezet zijnde, God met ons. 

 

De Oud Testamentische profetie in Jesaja was alleen voor de Joden, en Jezus Christus was de 

vervulling van dat teken voor de Joden. 

 

“Jes.7:14: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger 

worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 
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“Lukas 1:13-17: 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is 

verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. 

14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 

15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en 

hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. 16 En hij zal 

velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. 17 En hij zal voor Hem heengaan, 

in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en 

de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een 

toegerust volk. 

 

“Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

“Lukas 2:21-27: 21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, 

zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het 

lichaam ontvangen was. 22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van 

Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; 23   (Gelijk  

geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere 

heilig genaamd worden.) 24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren 

gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. 25 En ziet, er was een mens te 

Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; 

verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een 

Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer 

hij den Christus des Heeren zou zien. 27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de 

ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; 

 

Jezus Christus werd onder de wet geboren en schafte in Zijn aardse bediening de Wet niet af, 

God handelde met het volk Israël (de Joden) anders als dat Hij vandaag de dag met ons 

handelt in de huidige Bedeling der genade Gods. Twee Evangelieën: Eén voor onder de Wet, 

en één voor hen die niet onder de Wet zijn. Snijdt het recht om de waarheid te vinden en 

alles wordt duidelijk zonder tegenstrijdigheden (2Tim.2:15). Jezus Christus leerde onder 

de Wet en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, de twaalf discipelen werd gezegd dat ze 

het Evangelie van het Koninkrijk moesten prediken, niet het Evangelie der Genade. 

 

Mensen die het Woord van God niet bestuderen en naar een kerk gaan die niet leert om het 

Woord van God recht te snijden weten dit niet, maar de waarheid is voor iedereen te lezen, de 

aardse bediening van Jezus Christus was primair, niet uitsluitend, aan Israël gericht, niet aan 

de gehele wereld, hetgeen betekent dat de Heidenen Israël moesten zegenen en door de 

priesters van Israël tot God konden komen. Israël moest de waarheid van God prediken aan de 

wereld, maar toen ze Jezus als hun Messias verwierpen besloot Jezus Christus om Zich 

rechtstreeks naar de wereld te wenden en niet door het volk Israël in deze nieuwe (andere) 

bedeling die we noemen de bedeling der genade Gods dat een ander Evangelie heeft, het 

Evangelie der Genade, dat God aan Paulus heeft gegeven, en Paulus ons leert in1Kor.15:1-4. 

 

“Ex.19:5-8: 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 
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kinderen Israels spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor 

hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde al 

het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes 

bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. 

 

 

                           JEZUS CHRISTUS IS HET LICHT DER WERELD 

 
“Joh.8:12: Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die 

Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 

 
“Joh.9:5: Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 

 

“Psalm 119:105: Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 

 

“Joh.1:1-14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 

het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve 

niet begrepen. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze 

kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven 

zouden. 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 

Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar 

zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, 

noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, 

en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 

als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 

 

In het Oude Testament zijn veel plaatsen die zinspelen op Jezus Christus, want Jezus Christus 

(Het Woord van God) heeft altijd al deel uitgemaakt van de Drie-enige Godheid. De Bijbel 

(Onze uiteindelijke autoriteit over God en Gods Woord) komt rechtstreeks van God en alles 

wat God zegt is als een licht om ons uit de duisternis (leven zonder God) te halen.  

 

“2Sam.22:29: Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis 

opklaren. 

 

“Joh.12:35-36: 35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; 

wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis 

wandelt, weet niet, waar hij heengaat. 36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat 

gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich 

van hen. 

 

“Ef.5:1-8: 1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, 

gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot 

een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 3 Maar hoererij en alle 

onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den 

heiligen betaamt, 4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; 
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maar veelmeer dankzegging. 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of 

gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van 

God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods 

over de kinderen der ongehoorzaamheid. 7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 8 Want gij 

waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 

“Fil.2:15: Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk 

in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de 

wereld; 

 

We moeten met onze fysieke levens (ons vlees van bloed) leven voor Jezus Christus en het 

licht van God (de Heilige Geest) dat in ons is en ons heeft verzegeld, toestaan uit te stralen 

door ons godvrezend gedrag. We moeten een voorbeeld zijn voor de Verlorenen (die 

duisternis zijn, en dus niet gered zijn), en sta het licht van God toe, dat in ons is, om anderen 

tot het licht (Jezus Christus) te leiden voor hun behoudenis.  

 

“Matth.5:14-16: 14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan 

niet verborgen zijn. 15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar 

op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16 Laat uw licht alzo schijnen voor 

de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, 

verheerlijken. 

 

 

                              DEEL DRIE: HET WOORD VAN GOD  
 

                                        HET WOORD VAN GOD 

 

Het Woord van God is de Bijbel, maar zijn alle Bijbels het Woord van God? Velen zullen hier 

niet eens aan denken maar het is zeer belangrijk om een goede Bijbelvertaling te hebben. Als 

u de Bijbel leest dan leest u het omdat u gelooft dat God De Auteur is (door mensen te 

inspireren, gedreven door de Heilige Geest). U moet er op kunnen vertrouwen als u de Bijbel 

leest dat het het Woord van God is dat u leest en niet het woord van mensen. God is volmaakt 

en liegt nooit. 

 

Opmerking van de vertaler: De auteur van dit artikel beveelt, onder andere, de King James 

vertaling ten zeerste aan. Voor ons is de Statenvertaling van 1946 de beste vertaling. 

 

“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

 

God gebruikte mannen (in feite vele schrijvers) om de Schrift te schrijven, de Schriften (de 

Bijbel/God's Woord) geven de geschiedenis van de mensheid weer om te zien hoe de mensen 

door de zonde werden gescheiden van God, en het toont het plan dat God heeft om ons naar 

Hem terug te brengen. God toont veel veranderingen aan in de Bijbel, namelijk hoe God Zijn 

handelen met de mensheid heeft veranderd in de tijd, maar het toont ook aan hoe de mensheid 

vaak in opstand kwam tegen God, maar God heeft ervoor gezorgd dat we altijd kunnen weten 

wat God verlangt van de mensheid, want God heeft Zijn Woord voor ons bewaard. 

  

“Matth.24:35: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 

geenszins voorbijgaan. 
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“Psalm 12:7-8: 7 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een 

aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. 8 Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen 

behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid. 

 

Als u andere Bijbels, vers voor vers, vergelijkt met de Statenvertaling van 1946 dan zult u 

merken dat er in veel andere Bijbels verzen voorkomen die God (Jezus Christus) niet 

verheerlijken zoals de verzen in de Statenvertaling van 1946 dat doen. 

 

Als God beloofd heeft om Zijn Woord te bewaren dan moet het mogelijk zijn dat u een 

perfecte kopie in uw handen heeft dat gezaghebbend is met betrekking tot alle leerstellingen 

in de Bijbel. Als God iets heeft beloofd dat niet waar is dan is God een leugenaar, hoe kunt u 

dan vertrouwen op iets wat God heeft gezegd, u zou niet kunnen vertrouwen op iets in een 

bijbel van een god die liegt, inclusief een evangelie met betrekking tot de zaligheid. 

 

Gelukkig hebben wij inderdaad een God die niet ligt, we hebben inderdaad een God waarop 

wij kunnen vertrouwen wat Hij ook zegt. God heeft ons meerdere keren verteld hoe Hij denkt 

over mensen die Zijn Woord veranderen:  

 

“Matth.24:35: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 

geenszins voorbijgaan”. 

 

Op.22:18-19: 18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks 

hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek 

geschreven zijn. 19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God 

zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek 

geschreven is. 

 

Vergeet dus wat de mensen zeggen en vertrouw op het Woord van God. 

 

“1Kor.2:5: Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 

 

De apostel Paulus had, in zijn tijd, ook al moeite met mannen die woorden wilden gebruiken 

die niet van God waren. 

 

“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. 

 

“2Kor.2:17: Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit 

oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. 

 

Val niet in dezelfde kuil die Satan, onder het mom van de slang, vanaf het begin gebruikte om 

de woorden van God aan te vechten. 

 

“Gen.3:1: De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God 

gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet 

eten van allen boom dezes hofs? 
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Dit is een ander punt voor het begrijpen van Gods Woord. Het eerstgenoemde punt is het 

begrijpen van de bedeling waarin wij leven, het tweede is het gebruik van het Woord van 

God, niet het woord van mensen. 

 

“Rom.3:3-4: 3  Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid 

het geloof van God te niet doen? 4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens 

leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en 

overwint, wanneer Gij oordeelt. 

 

Gebruik het woord van God, de Statenvertaling van 1946. Het derde en belangrijkste punt is 

dat, als het Woord van God begrepen wil worden, men een gelovige moet zijn.  

 

“1Kor.2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; 

want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden 

worden. 

 

God heeft het begrijpen van veel wat in Zijn Woord staat buiten het begrip  van de 

ongelovigen geplaatst, en heeft het aan Zijn kinderen gegeven die er naar zoeken. God's 

kinderen zijn allen die het Evangelie der Genade geloven voor hun behoudenis dat, voor ons, 

aan Paulus werd gegeven, en het beste wordt weergegeven in I Korintiërs 15:1-4. 

 

 

          WAT IK BEDOEL MET ALLEEN DE STATENVERTALING VAN 1946 

 

Vroege schrijvers, die niet geloofden dat het Woord van God letterlijk is, en niet geloofden  

dat Jezus Christus God is, en niet geloofden dat zaligheid alleen door geloof plus niets is, 

wijzigden de manuscripten door ze te laten zeggen wat zij geloofden, en die schrijvers 

vormden de basis voor de corrupte Bijbels van vandaag de dag. De aangebrachte verschillen 

zijn opzettelijke valse leer, waarvan wij allen in staat moeten zijn om dat duidelijk te zien 

wanneer we Gods Woord bestuderen en de wapenrusting van God aandoen: 

 

“Ef.6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 

macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 

omleidingen des duivels. 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. 13 Daarom neemt aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 

staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan 

hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des 

geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt 

den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle 

bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 

gedurigheid en smeking voor al de heiligen;  

 

Denk er om als iemand niet gered is en het Woord van God niet als zijn gezag erkend, dan 

zijn dat geen mensen waarnaar u moet luisteren als ze het Woord van God verkondigen. 
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                                           DEEL VIER: BEDELINGEN 

 

  --Bijbels overzicht  

  --Het leggen van het fundament voor het “recht snijden”.   

  --Omschrijving van een bedeling   

  --Tijdlijn voor bedelingen  

  --Verschillen in bedelingen  

  --Bedeling der Genade is aan Paulus gegeven  

  --Vraag en antwoord m.b.t het “recht snijden”.   

  --Het uitverkoren volk van God  

  --Het koninkrijk   

  --De aardse bediening van Jezus Chrisrtus   

  --Jezus Christus en water   

  --Hebreeën 10 : 25   

  --Verzen voor het getuigen   

  --De Opname van de Gemeente, het lichaam van Christus  

  --De laatste week van Daniël   

  --Waarom vinden de mensen de bedelingen zo moeilijk om te geloven?   

  --Verbonden en Israël   

 

 

                                            BIJBELS OVERZICHT 

 

De Bijbel…………………….….Wat is het…….……………….Hoe lees ik het? 

 

De Bijbel is het Woord van God. God heeft alles geschapen, inclusief de mens. De Bijbel is 

het boek waarin God ons vertelt hoe de schepping is begonnen en waar we ons nu, na de 

schepping, op de tijdlijn bevinden. De Bijbel is geschreven voor de mens, dus de focus van de 

Bijbel is op wat God vindt dat we moeten weten over de schepping van de mensheid, en waar 

de mensheid zich van God afgescheiden heeft, en vervolgens toont de Bijbel ons (de 

mensheid) Gods plan om ons terug naar Hem (God) te brengen. God handelde, binnen de 

Bijbel, op verschillende manieren met het mensdom, en de manieren waarop God dat heeft 

gedaan noemen we Bedelingen. God openbaart kennis van Zijn Woord op een 

voortschrijdende manier, we moeten goed begrijpen dat God niet alleen op een 

voortschrijdende manier kennis aan de mensheid openbaart, maar God openbaart ook 

kennis op een voortschrijdende manier aan ieder persoon die God's Woord bestudeert. 

  

De Bijbel zegt ons dat er slechts één God is, de drie-enige God, God de Vader, God de Zoon, 

en God de Heilige Geest. 

 

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze Drie zijn Een. 

 

Uit de Bijbel blijkt dat vroeg in de schepping, een door God gemaakt schepsel 

(Satan/Lucifer), als God wilde worden, 

 

“Jes.14:12-14: 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 
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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. 

 

en (Satan/Lucifer) kwam in opstand tegen God. 

 

De Bijbel laat zien hoe Satan de mensheid in de zonde trok (dat is wat de mens van God 

scheidt) door middel van verleiding om God, in de tuin van Eden, niet te gehoorzamen. De 

Bijbel toont ons vervolgens hoe God van ons houdt en ons terug heeft gekocht van de 

eeuwige dood, hetgeen betekent eeuwig gescheiden van God te zijn. 

 

Vergeet niet dat Zonde moet worden aangepakt en God toont ons dat er twee manieren zijn 

hoe we kunnen omgaan met onze zondeschuld:  

 

(1) Wij kunnen het zelf betalen en de eeuwigheid doorbrengen zonder God in een plaats 

momenteel genaamd Hel (de Hel zal later geleegd worden worden in de poel van zwavel en 

vuur. 

  

Of:  

 

(2) Wij kunnen het evangelie geloven, en God (Jezus Christus) voor ons laten betalen, dan 

kunnen we de eeuwigheid doorbrengen met God. 

 

Weet u dat Jezus Christus de rekening al heeft betaald, het evangelie geloven kost u niets. 

  

 

                                  HOE MOETEN WE DE BIJBEL LEZEN 

 

Weet dat God de Auteur van de Bijbel is en God gebruikte vele mannen (gedreven door de 

Heilige Geest) om de Bijbel te schrijven door de inspiratie van God. God gaf ons de Bijbel 

(Zijn Woord), om onze enige autoriteit te zijn hoe we moeten leven. Weet dat de Bijbel is 

opgesplitst in bedelingen (Bedeling = hoe God met de mensheid handelt middels een bepaalde 

omstandigheid). U moet weten dat de dingen die verschillen niet hetzelfde zijn. 

 

De Bijbel begint in Genesis, de schepping van alle dingen, en de val van de mens door zonde. 

De Bijbel laat ons zien dat wij niet in staat zijn om te leven zonder zonde en hoe de zonde ons 

van God scheidt. 

 

God schiep ons om Gemeenschap met Hem te hebben en hoewel we onszelf door de zonde 

van God afgescheiden hebben wil God dat we naar Hem terug keren.  

 

Veel schrijvers hebben door de inspiratie van God de Bijbel geschreven 

 

“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

 

God handelde op velerlei wijze en op verschillende manieren met de mensheid. Het begrijpen 

van de Bedelingen is noodzakelijk om de Bijbel te begrijpen, we moeten ons altijd afvragen: 

wie heeft dit geschreven, en aan wie. Om de Bijbel beter te begrijpen moet u de verdeling 

begrijpen die God heeft aangebracht in de Bijbel. Deze verdelingen zijn tijden waar God op 

een bepaalde manier met de mensheid handelde. Eén voorbeeld is dat God het volk Israël 
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verbood om varkensvlees te eten, als op dat moment een Jood varkensvlees zou eten dan zou 

dat verkeerd zijn. 

 

“Deut.14:8: Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein 

zal het ulieden zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren. 

 

Vandaag bevinden we ons in de Bedeling der Genade, maar God zei de apostel Paulus dat hij 

ons moest vertellen dat het o.k. is om varkensvlees, of iets anders, te eten als wij het met 

dankzegging ontvangen. 

 

 “1Tim.4:4-5: 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging 

genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 

 

Dit is slechts één van de vele veranderingen die God heeft gedaan van de ene Bedeling naar 

de andere; als u dus in de Bijbel leest denk er dan aan dat u de Bijbel recht moet snijden want 

als God ons zegt dat we recht moeten snijden dan zijn er dingen die recht gesneden moeten 

worden. Denk er goed om dat dit één van de sleutels is om de Bijbel te begrijpen. 

 

“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. 

 

Denk er aan dat we het Woord der Waarheid op de juiste wijze moeten verdelen  en dat al de 

Schrift nuttig is tot “lering” “wederlegging” “verbetering” en “onderwijzing”. 

 

“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

 

 

Samenvatting 

 

(1)-Wordt een gelovige in God, en geloof het Evangelie der Genade voor uw heil 

(2)-Wordt een gelovige in het Woord van God. 

(3)-God heeft met elk woord een bedoeling, neem het letterlijk. (met uitzondering van de 

keren dat God in symbolen spreekt). 

(4)-Tot slot moeten we ook de progressieve openbaring begrijpen, God heeft ervoor gekozen 

om bepaalde dingen te openbaren op bepaalde tijden en het is eerst nadat God iets heeft 

geopenbaard dat wij in staat zijn om het te begrijpen. 

 

 

Dingen die u moet weten om te groeien in de kennis van Gods Woord 

 
--Weten dat God waarachtig is.  

--Dat Gods Woord waarheid is. 

--Dat Gods Woord vol staat met tegenstellingen.  

--Dat Gods Woord geen fouten heeft. 

--U moet weten dat  God met of een aardse of met een hemelse focus met de mensheid 

handelt.   

--God gebruikte Mozes om Israël iets mede te delen (aardse focus). 

--Jezus Christus Zijn aardse bediening was aan Israël  (aardse focus). 

--God gebruikte Paulus om iets aan de Wereld mede te delen (hemelse focus). 
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--God gaf Petrus een Evangelie (goed nieuws) dat verschilde van het Evangelie dat God aan 

Paulus heeft gegeven. 

--Dat Behoudenis nodig is als u het Woord van God wilt begrijpen. 

--Dat u de Bijbel moet bestuderen, niet alleen een beetje lezen. 

--Oprecht gebed en geduld is nodig. 

  

“Psalm 14:1: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het 

gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet. 

            

“Psalm 12:7-8: 7 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een 

aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. 8 Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen 

behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid. 

 

“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. 

 

Studeren betekent vergelijken en uitzoeken waarom de dingen verschillend zijn en dat het 

begrijpen van de verschillen verklaart waarom het nodig is Gods Woord te verdelen, recht te 

snijden, zoals God het heeft bedoeld. 

 

Lukas 9:1-5…………..………….vergelijken met……………………………..Lukas 22:35-38 

 

“Lukas 9:1-5: 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 zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw 

voeten, tot een getuigenis tegen hen. 

 

“Lukas 22:35-38: 35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en 

schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. 36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, 

wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope 

zijn kleed, en kope een zwaard. 37 Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij 

moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die 

dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde. 38 En zij zeiden: Heere! zie hier twee 

zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg. 

 

 

Joël 3:9-10…………………….……..vergelijken met…………………….………Micha 4:1-7 

 

“Joël 3:9-10: 9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat 

naderen, laat optrekken alle krijgslieden. 10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot 

spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. 

 

“Micha 4:1-7: 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de 

heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal 
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de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal onder grote volken 

richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; 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 den krijg niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn 

wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond 

des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken. 5 Want alle volken zullen wandelen, elk in 

den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, 

eeuwiglijk en altoos. 6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, 

verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. 7 En Ik zal 

haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot 

een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in 

eeuwigheid. 

 

De verschillen zijn gemakkelijk te begrijpen, wanneer u zich  realiseert dat God spreekt over 

twee dingen: 

(1)—De leer van het Koninkrijk op aarde (aardse focus/doel) en: 

(2)—De leer van de Verdrukking (aardse focus/doel). 

 

Vrede op aarde betekent rust, geen oorlogen en geen behoefte aan wapens (een zwaard), maar 

de leer van de Verdrukking is gewelddadig en zijn er wapens nodig, want er is oorlog. 

 

 

Efeziërs 2:8-9…………..………………vergelijken met…………………………Jacobus 2:24  

 

“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. 

 

“Jac.2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet 

alleenlijk uit het geloof? 

 

God liet Paulus aan de Efeziërs schrijven (het lichaam van Christus) met de informatie dat 

werken geen onderdeel zijn van onze zaligheid, maar God liet Jacobus aan zijn menigte 

(Israël) vertellen dat werken nodig waren, in aanvulling op hun geloof. 

 

God liet Paulus eveneens zeggen dat onze zonden zijn vergeven en dus is onze zaligheid voor 

eeuwig verzegeld (Ef.4:30)  vergelijk dit met wat God Petrus liet vertellen aan Israël in het 

begin van het boek Handelingen (Hand.3:19-20), dat hun zonden mogen worden uitgewist als 

ze volharden tot het einde (Mattheüs 24:13). 

 

Kolossenzen 1:14…………………….…….vergelijken met………..………………Hand.3:19 

 

“Kol.1:14: In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

zonden; 

 

“Hand.3:19: 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, 

 

Degenen die verloren zijn (degenen die niet gered zijn), degenen die weigeren om het 

evangelie te geloven voor hun behoudenis zijn niet de mensen die u zou moeten toestaan om u 
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te leren betreffende het Woord van God. Veel te veel pastors en Bijbelleraren zijn, vrees ik, 

verloren en leren: 

 

(1)--Volg de Wet van Mozes. 

(2)--God heeft Israël vervangen door de hedendaagse kerk (het lichaam van Christus) en: 

(3)--Dat iedere Bijbel het Woord van God is, 

(4)--Dat alle leringen in de Bijbel voor ons zijn, en: 

(5)--Iedereen in de Bijbel wordt op dezelfde manier zalig. (of: gered). 

 

Door deze leringen zal niemand gered worden, en als de leraar/pastor naar wie u luistert niet 

gelooft in God's Woord of in God (Jezus Christus) dan heeft u te maken met wat God ons 

heeft verteld in de Korinthe brieven om alert te zijn. 

 

“2Kor.11:13-15: 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich 

veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf 

verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars 

zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar 

hun werken. 

 

“1Kor.2:12-14: 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, 

Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 

Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 

woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem 

dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

 

 

          HET LEGGEN VAN HET FUNDAMENT VOOR HET “RECHT SNIJDEN”  

 

Denk er aan dat God de Auteur is van de Bijbel, en God schreef, middels Paulus, brieven ter 

lering voor ons die vandaag de dag leven. De brieven van Paulus zijn: Romeinen; 1 en 2 

Korinthiërs; Galaten; Efeziërs; Filippenzen; Kolossenzen; 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 

Timotheüs, Titus en Filemon. 

 

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4  Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

We kunnen zien dat, nadat we gered zijn, God wil dat we Zijn Woord bestuderen om tot 

kennis der waarheid te komen. We kunnen 2Tim.2:15 opdelen in drie segmenten om ons bij te 

staan tot het komen van de kennis der waarheid. 

(1) hoe het te bereiken, (2) Waarom het belangrijk is, en (3) Duidelijke instructies voor het 

bestuderen van Gods woord (het Woord der Waarheid). 

 

“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 Woord der Waarheid bevat heel veel informatie, en omdat God de Auteur is van alles, is 

Hij er zich van bewust dat het recht moet worden gesneden, dus we moeten gehoorzamen wat 

God ons heeft verteld om te doen, en daarom gaf God ons een voorbeeld om te volgen. Dat 

voorbeeld is door God gegeven, zodat, wanneer u het voorbeeld volgt, u God volgt. 
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“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. 

 

“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

 

Waarom is Paulus en niet Petrus ons voorbeeld?   

(1)-- We zijn Israël niet, of onder de aan Israël gegeven verbonden. 

(2)-- Nadat Israël was gevallen, hanteerde God een andere werkwijze (bedeling) om met de 

mensheid te handelen, en Paulus kreeg die werkwijze, om die door te geven aan ons. Paulus 

werd die informatie gegeven nadat Israël, als volk, was gevallen en terzijde was gesteld, en 

God heeft ons dat in de volgende Schriftplaats meegedeeld. 

 

“Rom.11:7-11: 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de 

uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk 

geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en 

oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen 

verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 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. 

 

Geloof in de Bijbel leert ons vier dingen die lonend zijn bij het bestuderen van het Woord van 

God (de Bijbel). Geloof in de Bijbel laat ons eveneens zien dat God de Auteur is van de 

Bijbel. 

 

“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. 

 

De bedeling der verborgenheid (genade van God) werd gegeven aan Paulus om die door te 

geven aan de wereld. 

 

“Ef.3:1-5: 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; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt 

bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 

 

Laten we vergelijken wat God aan ons heeft geschreven in de verswchillende Bijbelverzen. 

God is de Auteur van alle Schrift. 

 

Romeinen 11:13………………….vergelijken met……………………………Romeinen 15:8 

 

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 
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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; 

 

Paulus schreef de brief aan de Romeinen, Paulus wordt in hoofdstuk 11 naar de Heidenen 

gezonden, en Jezus Christus werd in hoofdstuk 15: 

(1) naar de Joden (besnijdenis) gezonden en  

(2) Jezus Christus was daar eveneens om de beloften der vaderen (Ook Joden) te bevestigen. 

 

Laat ons nog eens iets vergelijken. Petrus tegenover Paulus. 

 

Handelingen 3:19-21……..…..……….vergelijken met………….………..Romeinen 16:25-26 

 

“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. (KJV: “since the world began”). 

 

Gesproken “van alle eeuw”……dat is interessant als we dat vergelijken met hetgeen God 

Paulus liet schrijven, dat was verborgen gehouden van de tijden der eeuwen. (KJV: “which 

was kept secret since the world began”). 

 

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

We zagen dat onze zonden vergeven zijn op het moment dat we gered werden volgens het 

Evangelie waarmee God Paulus heeft gezonden en we zagen dat Petrus ook een evangelie 

had, maar het handelde op dat moment niet met de zonde, ze moesten wachten (volharden tot 

het einde, Mattheüs 24:13) en ALS ze God bleven gehoorzamen en doen wat God hen zei, 

DAN worden hun zonden uitgewist wanneer de tijden der verkoeling gekomen zullen zijn, ze 

moesten wachten en hopen dat hun zonden later uitgewist zouden worden. (Handelingen 

3:19). 

 

  

                                             WAT IS EEN BEDELING 

 

“1Kor.12:5-6: En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er is 

verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

Het karakter van God verandert nooit, maar we zien dat God met de mensheid heeft 

gehandeld op een manier die veranderde van Genesis tot Openbaring. Wanneer God zijn 

omgang met de mensheid verandert, verandert ook de eis van God hoe de mensen moeten 

reageren op God. 

 

We gaan naar de brief aan de Hebreeën, deze brief is niet aan ons geschreven als ‘leer’, maar 

aan wie was het dan wel geschreven? Aan de Joden (Hebreeërs), we lezen de brief voor 

definities, want al de Schrift is nuttig voor ons vandaag de dag, mits recht gesneden. 
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God (Jezus Christus) is de Auteur van alle Schrift. 

 

“Hebr.1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende 

door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 

 

“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. 

 

Late we ons even richten op het geloof in de Bijbel. Het Woord van God is de Statenvertaling 

maar niet alles in de Bijbel is het Woord van God. Ik zeg dit omdat boekdrukkerijen 

commentaren, kaarten of korte introducties op ieder boek kunnen toevoegen, en al deze items 

behoren niet tot het Woord van God en in de meeste gevallen zijn de toegevoegde geschriften 

ook nog fout en misleidend. 

 

Een voorbeeld hiervan is, misschien, een kaart achter in uw Bijbel die laat zien dat Mozes en 

Israël niet door de Rode Zee zijn gegaan en dit ondanks het feit dat God heeft geschreven dat 

ze dat wel deden. Het niet geloven wat de Bijbel zegt wordt overal gevonden, laat ons dus 

geloven wat God aan ons heeft geschreven, en wees op uw hoede voor degenen die niet in 

God of Zijn Woord geloven. 

 

Een ander voorbeeld is dat bijna elke Bijbel (met inbegrip van de King James Bijbel) een lege 

pagina heeft voor Genesis met slechts één zin: (Het Oude Testament) en voor Mattheüs is er 

een lege pagina met slechts één zin: (Het Nieuwe Testament}. 

 

Nu, ik heb hierop uitzonderingen gezien, maar het punt is dat de drukkers, of zelfs de 

vertalers,  u een onwaarheid verkondigen, want het Oude Testament begint niet in Genesis 

1:1, en ook begint het Nieuwe Testament niet met Mattheüs 1:1. 

 

Laten we naar de Bijbel gaan en zien wat God ons geschreven heeft over het onderwerp van 

de Testamenten. 

 

“Lukas 22:20: Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker 

is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. 

 

“Hebr.9:11-20: 11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen 

zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet 

van dit maaksel, 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 

onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw 

geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de 

Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening 

der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de 

beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 16 Want waar een testament is, daar is het 

noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; 17 Want een testament is vast in de 

doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. 18 Waarom ook het 

eerste niet zonder bloed is ingewijd. 19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al 

het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en 
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purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, 20 Zeggende: Dit is 

het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden. 

 

Zie hoe het Nieuwe Testament voor Israël is, terwijl het Oude Testament ook voor Israël was. 

 

“Hebr.9:1-7: 1 Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods dienst, en het 

wereldlijk heiligdom. 2 Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was 

de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige; 3 Maar achter 

het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen; 4 Hebbende een 

gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden 

kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des 

verbonds. 5 En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het 

verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. 6 

Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, 

te allen tijde, om de gods diensten te volbrengen; 7 Maar in den tweeden tabernakel ging 

alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor 

zichzelven en voor des volks misdaden. 

 

“Hebr.8:6-10: 6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens 

beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 7 Want indien dat 

eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn 

geweest. 8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en 

Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 9 Niet 

naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, 

om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op 

hen niet geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken 

zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten 

zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

 

De meeste mensen zien duidelijk dat het boek Jeremia geen leer is voor ons vandaag de dag, 

en toch denken ze dat de brief aan de Hebreeën dat wel is, maar het boek Jeremia bevat 

profetie dat het boek van Hebreeën ook bevat en beiden zijn geschreven aan wie? ……. Het 

antwoord is: Israël. 

 

“Jer.31:31-33: 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. 

 

“Hebr.10:9-17: 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; 12 Maar 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 
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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. 

 

De zin “Het Verbond met Israël” is voor een groot deel uitwisselbaar met “Het Testament 

voor Israël” mits u doelt op het verbond met bloed ingewijd. Het Verbond met Israël (Exodes 

19) en het Testament voor Israël (Hebreeën) zijn beide aan Israël, niet aan de gehele wereld. 

Vandaag de dag is Israël terzijde gesteld en daaraan kunnen we zien dat we ons momenteel 

niet onder het Nieuwe Testament bevinden, ook zijn wij (Heidenen en de Joden die gered zijn 

door het Evangelie der Genade dat God heeft gegeven aan de apostel Paulus) niet onder het 

Oude Testament. We behoren dus niet tot de Oud Testamentische en ook niet tot de Nieuw 

Testamentische heiligen, maar in feite maken we deel uit van De Verborgenheid, het Lichaam 

van Christus.  

 

Waar begint het Nieuwe Testament? Hebreeën 9:16-20 vertelt ons dat. Het Oude Testament is 

begonnen met Israël en de bloedoffers die Mozes deed in het boek Exodes hoofdstuk 24 vers 

8……zie Hebreeën 9:18-20. 

 

Het Nieuwe Testament kon niet eerder beginnen dan met het bloed van Jezus Christus 

(Hebr.9:16): in hoofdstuk 27 van Mattheüs; hoofdstuk 15 van Markus, hoofdstuk 23 van 

Lukas, en hoofdstuk 19 van Johannes, dat betekent dat meer dan 95% van Mattheüs; Markus; 

Lukas en Johannes deel is van het Oude Testament en dat is dus aan Israël, niet aan de gehele 

wereld. 

 

 

                             PROGRESSIEVE (voortschrijdende) OPENBARING 

 

De Bijbel is als een film, niet een foto, en dat betekent dat we de gehele Bijbel nodig hebben 

en niet een gedeelte er van en het betekent eveneens dat we bedacht moeten zijn op de 

veranderingen die gebeuren gedurende de progressieve openbaring in het Woord van God en 

er tevens op bedacht zijn tegen wie God spreekt. Het grootste deel van de Bijbel (Exodes tot 

begin Handelingen en Hebreeën tot en met Openbaring) sprak God tot Israël, en we moeten 

ons terdege realiseren dat wij Israël niet zijn. 

 

“Deut.29:29:  De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de 

geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de 

woorden dezer wet. 

 

We zien dat God in Deuteronomium heeft geschreven, dat bepaalde dingen aan God 

toebehoren, ze zijn verborgen voor anderen en we zijn niet eerder in staat om het te weten dan 

nadat God het geopenbaard heeft. God openbaart de dingen door de gehele Bijbel op een 

progressieve wijze. We zullen één zo’n voorbeeld laten zien dat veranderd is en op 

verschillende tijden is geopenbaard (Hebr.1:1) we zullen kijken naar voedsel (voedsel voor 

mensen). 

 

“Gen.1:29: En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de 

ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 

 

Alleen kruiden en vruchten mochten worden gegeten. 
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“Gen.9:2-4: 2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al 

het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij 

zijn in uw hand overgegeven. 3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al 

gegeven, gelijk het groene kruid. 4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet 

eten. 

 

Nu kunnen alle wezens worden gegeten, samen met kruiden en vruchten en er is slechts één 

beperking, één uizondering, namelijk het bloed. 

 

“Leviticus 11:1-31: 1 En de HEERE sprak tot Mozes, en tot Aaron, zeggende tot hen: 2 

Spreekt tot de kinderen Israels, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle beesten, 

die op de aarde zijn. 3 Al wat onder de beesten de klauw verdeelt, en de kloof der klauwen in 

tweeen klieft, en herkauwt, dat zult gij eten. 4 Deze nochtans zult gij niet eten, van degenen, 

die alleen herkauwen, of de klauwen alleen verdelen: de kemel, want hij herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn; 5 En het konijntje, want het herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; dat zal u onrein zijn; 6 En den haas, want hij herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn. 7 Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den 

klauw, en klieft de klove der klauwen in tweeen, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u 

onrein zijn. 8 Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren, zij zullen u 

onrein zijn. 9 Dit zult gij eten van al wat in de wateren is: al wat in de wateren, in de zeeen 

en in de rivieren, vinnen en schubben heeft, dat zult gij eten; 10 Maar al wat in de zeeen en 

in de rivieren, van alle gewemel der wateren, en van alle levende ziel, die in de wateren is, 

geen vinnen of schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. 11 Ja, een verfoeisel zullen zij u 

zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij verfoeien. 12 Al wat in de 

wateren geen vinnen en schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. 13 En van het 

gevogelte zult gij deze verfoeien, zij zullen niet gegeten worden, zij zullen een verfoeisel zijn: 

de arend, en de havik, en de zeearend, 14 En de gier, en de kraai, naar haar aard; 15 Elke 

rave naar haar aard; 16 En de struis, en de nachtuil, en de koekoek, en de sperwer naar zijn 

aard; 17 En de steenuil, en het duikertje, en de schuifuit, 18 En de kauw, en de roerdomp, en 

de pelikaan, 19 En de ooievaar, de reiger naar zijn aard, en de hop, en de vledermuis. 20 Alle 

kruipend gevogelte, dat op vier voeten gaat, zal u een verfoeisel zijn. 21 Dit nochtans zult gij 

eten van al het kruipend gevogelte, dat op vier voeten gaat, hetwelk boven aan zijn voeten 

schenkelen heeft, om daarmede op de aarde te springen; 22 Van die zult gij deze eten: de 

sprinkhaan naar zijn aard, en de solham naar zijn aard, en den hargol naar zijn aard, en den 

hagab naar zijn aard. 23 En alle kruipend gevogelte, dat vier voeten heeft, zal u een verfoeisel 

zijn. 24 En aan deze zult gij verontreinigd worden; zo wie hun dood aas zal aangeroerd 

hebben, zal onrein zijn tot aan den avond. 25 Zo wie van hun dood aas gedragen zal hebben, 

zal zijn klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond. 26 Alle beest, dat den klauw 

verdeelt, doch de klove niet in tweeen klieft, en niet herkauwt, zal u onrein zijn; zo wie 

hetzelve aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. 27 En al wat op zijn poten gaat onder alle 

gedierte, op vier voeten gaande, die zullen u onrein zijn; al wie hun dood aas aangeroerd zal 

hebben, zal onrein zijn tot aan den avond. 28 Ook die hun dood aas zal gedragen hebben, zal 

zijn klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond; zij zullen u onrein zijn. 29 Verder zal 

u dit onder het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, onrein zijn: het wezeltje, en de muis, 

en de schildpad, naar haar aard; 30 En de zwijnegel, en de krokodil, en de hagedis, en de 

slak, en de mol; 31 Die zullen u onrein zijn onder alle kruipend gedierte; zo wie die zal 

aangeroerd hebben, als zij dood zijn, zal onrein zijn tot aan den avond. 

 

Een mooie lange lijst, dat vrij veel beperkt of moet ik zeggen (beperkt wie?) Het antwoord = 

Israël, het beperkt Israël tot wat Israël wel en niet kan eten. 
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“1Tim.4:1-5: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen 

van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door 

geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 

toegeschroeid; 3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God 

geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben 

bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging 

genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 

 

Dit liet God, door Paulus, aan ons schrijven; aangaande het voedsel is er voor ons vandaag de 

dag geen beperking.  In de verzen 1-3 liet God Paulus schrijven dat, als we nog steeds de Wet 

van Mozes volgen, die Mozes aan Israël heeft gegeven, het leringen van duivelen zijn. 

 

 

     PROGRESSIEVE OPENBARING IN DE OUD TESTAMENTISCHE BOEKEN 

 

Ik zal nu Schriftgedeelten presenteren die, binnen de boeken van het Oude Testament, van 

elkaar verschillen, en onthoudt  vooral dat Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes behoren bij 

de Oud Testamentische boeken. 

 

Mattheüs 10:5-10……….………….…vergelijken met………..….……….Mattheüs 28:16-20 

 

“Matth.10:5-10: 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. 9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw 

gordels; 10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de 

arbeider is zijn voedsel waardig. 

 

“Matth.28:16-20: 16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar 

Jezus hen bescheiden had. 17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen 

twijfelden. 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht 

in hemel en op aarde. 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. 

 

In Mattheüs 28, was Israël nog steeds onder de Wet die door Mozes aan Israël is gegeven, 

vergeet niet dat Jezus Christus is geboren onder de Wet en dat Hij Israël nimmer onder de 

Wet vandaan heeft gehaald. Petrus en de elven waren onder de Wet (God handelde nog steeds 

met Israël met een aards doel), en ze moesten een ieder vertellen (iedere Heiden die Israël 

zegende en via de priesters van Israël tot God kwam) om eveneens de Wet te volgen, en dat 

verschilt van hetgeen God aan Paulus heeft verteld in de brieven van Paulus. 

 

Lukas 18:31-34……………..…………vergelijken met……….………………Lukas 24:44-47 

 

“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 
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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. 

 

“Lukas 24:44-47: 44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog 

met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet 

van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de 

Schriften verstonden. 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 gepredikt worden 

bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. 

 

Ziet u, in Lukas 18 begrepen ze niet dat Jezus Christus moest sterven, maar in Lukas 24 stelde 

God hen in staat hetgeen te begrijpen dat eerder, in Lukas 18, door God voor hen verborgen 

was. 

 

Lukas 9:1-5………………..………..vergelijken met……………….…………Lukas 22:35-38 

 

“Lukas 9:1-5: 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 zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw 

voeten, tot een getuigenis tegen hen. 

 

“Lukas 22:35-38: 35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en 

schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. 36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, 

wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope 

zijn kleed, en kope een zwaard. 37 Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij 

moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die 

dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde. 38 En zij zeiden: Heere! zie hier twee 

zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg. 

 

Lukas 2:14……………………………..vergelijken met……….………………….Lukas 12:51 

 

“Lukas 2:14: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 

welbehagen. 

 

Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, 

maar veeleer verdeeldheid. 

 

Joël 3:9-10………………….………..vergelijken met…………….………………Micha 4:1-7 

 

“Joël 3:9-10: 9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat 

naderen, laat optrekken alle krijgslieden. 10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot 

spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. (KJV: Ik ben sterk). 
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“Micha 4:1-7: 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de 

heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal 

de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal onder grote volken 

richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; 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 den krijg niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn 

wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond 

des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken. 5 Want alle volken zullen wandelen, elk in 

den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, 

eeuwiglijk en altoos. 6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, 

verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. 7 En Ik zal 

haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot 

een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in 

eeuwigheid. 

 

De verschillen zijn gemakkelijk te begrijpen als u zich realiseert dat God spreekt over twee 

zaken, (1) de leer van het Koninkrijk op aarde, en (2) Leer aangaande de Verdrukking. 

Vrede op aarde is rust, geen oorlogen en geen behoefte aan wapens, maar de leer van de 

Verdrukking is gewelddadig en wapens zijn nodig, want het is oorlog. 

 

 

                PROGRESSIEVE OPENBARING IN DE BRIEVEN VAN PAULUS 

 

“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; 

 

Paulus kreeg informatie op een progressieve (voortschrijdende) manier, Paulus deed in eerste 

instantie dingen die hij later echter moest corrigeren. Bijvoorbeeld de waterdoop, in Hand.16, 

Hand.18 en Hand.19 doopte hij met water, maar in 1Kor.1:17 verklaart Paulus dat God hem 

niet heeft gezonden om te dopen. God kwam vele malen naar Paulus om hem de leerstellingen 

te leren waarvan God wilde dat wij die vandaag de dag zouden weten. De brieven van Paulus 

laten ons die progressieve openbaring van God zien. We vinden het Evangelie dat ons 

vandaag de dag red in de brieven van Paulus; maar niet ieder woord van Paulus is leer voor 

ons; als voorbeeld: de eerste hoofdstukken in de brief aan de Romeinen zijn een 

nabeschouwing van wat God ons heeft verteld in Genesis en andere Oud Testamentische 

boeken. 

 

Conclusie, het leggen van het fundament voor het “Recht Snijden” vereist dat we ons 

herinneren dat de Bijbel vloeiend, en niet vast is, en dat God Zijn omgang met de mensheid 

op verschillende tijden heeft veranderd (Hebreeën 1:1), en dat zien we van Genesis tot 

Openbaring. 

Ook mogen wij niet vergeten dat het nemen van een Bijbelse leer van een vorige Bedeling 

(eeuw) voor vandaag de dag verkeerd is, Paulus zegt daarover in 1 Timotheüs hoofdstuk 4:  

dat dat een lering van duivelen is. 
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“Gal.1:6-9: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

 

Dit is geen kleinigheid, als iemand u vertelt dat u zich moet bekeren en worden gedoopt met 

water, en de Wet van Mozes, die aan Israël was gegeven, moet volgen, pas dan op, want die 

persoon is vervloekt, God herhaald die verklaring in vers 9, God is zeer duidelijk door ons te 

vertellen dat Paulus de informatie, om te worden gered, voor ons heeft ontvangen voor de 

huidige Bedeling der Genade Gods (Ef.3:2). 

 

In het begin van het boek Handelingen handelde God nog steeds met Israël; het boek Amos is 

duidelijk een Oud Testamentisch boek dat gericht is aan Israël, we moeten dus recht snijden 

om te weten wat aan Israël toebehoort en wat aan ons (het Lichaam van Christus) toebehoort.   

 

Handelingen 1:1-6…………………….vergelijken met…………………………Amos 9:11-15 

 

“Hand.1:1-6: 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen 

heeft beide te doen en te leren; 2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door 

den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. 3 Aan 

welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse 

kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het 

Koninkrijk Gods aangaan. 4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van 

Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, 

van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen 

Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6 Zij dan, die samengekomen waren, 

vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk 

wederoprichten? 

 

“Amos 9:11-15: 11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal 

haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als 

in de dagen van ouds; 12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de 

heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Ziet, 

de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den 

zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen 

smelten. 14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israel wenden, en zij zullen de verwoeste 

steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij 

zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij 

zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, 

uw God. 

 

 

                                                   ONZE NATUUR 

 

“Rom.6:6: 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. 
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Onze oude mens is dood, dat is hetgeen Rom.6:6 ons zegt, maar wat is onze oude mens 

precies? Het is ons bij de geboorte gegeven natuur, geboren zijnde in de familie van Adam 

zijn we zondaren. Begrijpt u dat?.....We zijn zondaren voordat we ook maar iets hebben 

gedaan, we hebben het geërfd van Adam  en die natuur (bij de geboorte) is onze oude mens of 

wat we ook wel noemen onze oude natuur. 

 

Opmerking van de vertaler: Iemand heeft eens gezegd: We zijn geen zondaren omdat we 

zondigen, maar we zondigen omdat we zondaren zijn! 

 

“2Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 

voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 

 

“Ef.4:22-24: 22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden 

mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt 

vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar 

God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

 

“Kol.3:9-10: 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn 

werken, 10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 

evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 

 

“2Kor.4:16: Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven 

wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 

 

“Ef.2:2-6: 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den 

overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der 

ongehoorzaamheid; 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de 

begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van 

nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid 

door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de 

misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 6   En 

heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

 

Wat bracht ons eertijds onze oude mens???.... Onze oude mens bracht ons de dood want onze 

oude mens is zondig en bedorven. 

 

“Psalm 5:5: Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet 

verkeren. 

 

Zonde scheidt ons van God, maar God houdt van ons en heeft ons een Gift gegeven, als wij 

geloven dat Jezus Christus de zondeschuld voor ons heeft betaald, krijgen wij een nieuwe 

natuur, en worden we opgewekt om voor eeuwig met Jezus Christus te leven.  

  

Zodra we de betaling, door Jezus Christus, voor onze zonden accepteren, zodra we het 

Evangelie geloven (geloven wat Paulus ons verteld in 1Kor.15:1-4 dan maakt ons dat een 

nieuw schepsel). Wanneer we lid worden van het Lichaam van Christus dan hebben wij wat 

Paulus vermeld in Filippenzen 3:20 

 

“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 
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“2Kor.4:16: Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven 

wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 

 

Het is niet gemakkelijk, maar we kunnen onze oude natuur bestrijden door het voeden van 

onze nieuwe natuur, maar maak u niet bezorgd wanneer u niet altijd voor God leeft zoals u 

zou willen, want zelfs Paulus worstelde zoals hij ons dat in Romeinen hoofdstuk 7 vertelt. 

 

“Rom.7:14-26: 14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht 

onder de zonde. 15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, 

maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de 

wet toe, dat zij goed is. 17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 

18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij 

mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar 

het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu 

hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik 

het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, 

naar den inwendigen mens; 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen 

de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Ik dank God, door 

Jezus Christus, onzen Heere. 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar 

met het vlees de wet der zonde. 

 

“Gal.5:16-17: 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des 

vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze 

staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 

 

 

                                      BEDELING GEDEFINIËERD 

 

“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. 

 

“Maleachi 3:6a: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; 

 

Vergeet niet dat het karakter van God nooit verandert, Hij verandert wel de omgang met de 

mensheid. God handelt, in de Bijbel, verschillend met de mensheid op verschillende punten in 

de tijd,  we kunnen zeggen dat God verschillende programma’s had, of, om het op een andere 

manier te zeggen, God had één weg om te handelen met de mensheid in een bepaalde 

omstandigheid, maar als de omstandigheden veranderden veranderde God zijn manier van 

handelen met de mensheid evenals God dingen veranderde in wat God van de mensheid eiste. 

Deze wijzigingen zijn verschillen binnen een bedeling en vandaag de dag zijn we in de 

Bedeling der Genade Gods. (Deze wijziging/programma/bedeling is hemels terwijl alle 

voorgaande in de Bijbel aards waren) 

  

Wees u ervan bewust dat een Bedeling niet een bepaalde periode is. God handelt met de 

mensheid of met een groep van de mensheid (Israël) op een bepaalde manier en verwacht dat 

de mensheid of die groep reageren op God op basis van wat God van hen verlangt gedurende 

de bedeling/programma waaronder ze zijn. 
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Gedurende de huidige bedeling worden we gered door het Evangelie van Genade, die God aan 

Paulus gaf om aan ons door te geven. 

 

“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; 

 

Paulus zijn Evangelie werd aan hem gegeven door Jezus Christus Zelf. 

 

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door 

de openbaring van Jezus Christus. 

 

 1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er is 

verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

U moet eveneens weten dat Paulus ons voorbeeld is om te volgen en dat Paulus de laatste 

Apostel was tot wie Christus heeft gesproken, dat bevestigt dat Paulus informatie werd 

gegeven nadat God Israël terzijde had gesteld (Israël is momenteel ter zijde gesteld, afgezien 

van zijn preëminentie was Israël eens boven alle naties verheven en zal op een dag, nadat het 

Lichaam van Christus is opgenomen, terugkeren naar die status). 

 

“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. 

 

“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

 

“Rom.11:7-11: 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de 

uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk 

geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en 

oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen 

verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 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. 

 

 

                                      TIJDLIJN VAN DE BEDELINGEN 

 

"Het zal u enorm helpen om de Schriften  te begrijpen als u er niet alleen op let wat wordt 

gesproken of geschreven, maar ook van wie en aan wie, met welke woorden, op welk tijdstip, 

waar, met welke bedoeling, onder welke omstandigheden, beschouwende wat er vóór komt  

en wat er na komt."  Miles Coverdale (1488? - 1569) 
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Dat citaat van Miles Coverdale werd bijna 500 jaar geleden geschreven, en nog denken steeds  

veel mensen dat dispensationeel denken onlangs werd uitgevonden en onjuist is omdat meer 

mensen geloven dat de volledige Bijbel voor hen is; God heeft ons, in de Bijbel, verteld dat de 

meeste mensen rebelleren en God en zijn Woord verwerpen, zoals blijkt uit het lezen van 

Genesis tot en met Openbaring. 

 

Deze tijdlijn, die ik zal tonen, is niet een kopie van die ik voorheen vond en bestudeerde, ik 

zal niet Larkin, Darby, of Scofield of iemand anders gebruiken als autoriteit over deze 

aangelegenheid, ik zal het Woord van God gebruiken voor het definiëren van de bedelingen 

die God aan ons geopenbaard heeft in Zijn Woord. 

 

Opmerking: Deze studie gaat niet over hetgeen God heeft gedaan voorafgaand aan het 

scheppen van de mens. 

 

“1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er 

is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

“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 Woord van God zegt ons wat we moeten weten over het op de juiste wijze afbakenen wat 

God aan wie heeft gegeven en wanner het werd gegeven. 

 

Ik zal vanuit de Bijbel aantonen hoe Profetie en Verborgenheid van elkaar verschillen en van 

elkaar gescheiden moeten worden. Ook zal ik in de Bijbel aantonen tot wie God zich richtte 

en of het betrekking heeft op de Aarde of op de Hemel. 

  

“Gen.1:28: En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de 

vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde 

kruipt! 

 

“Gen.9:1: En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde! 

 

“Gen.12:7: Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. 

Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen was. 

 

“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. 

 

“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. 

 

“Ez.37:21-23: 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 
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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. 

 

“Jer.23:5-8: 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. 

 

De Schriftplaatsen, van Genesis tot Jeremia, die ik boven heb aangegeven laten duidelijk zien 

dat God Zich richt op de aarde aangaande de mensen tot wie Hij sprak. Adam behoorde niet 

tot Israël en toch was hij, evenals Israël, gericht op de aarde. God gaf profetie aan Adam over 

iets. Als God iets openbaart dan is het geen Verborgenheid meer. 

 

God openbaarde iets aan Adam en Eva van wat er in de toekomst gebeuren zal met het zaad 

van de slang (Satan) en Hij sprak ook over het zaad van de vrouw. Jezus Christus (het 

toekomstige zaad van de vrouw) zal de Satan vernietigen door wat Jezus Christus zal 

bewerkstelligen op een bepaalde dag, voor Adam was dat een toekomstige gebeurtenis. (dat 

wordt profetie genoemd). 

 

“Gen.3:13-15: 13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En 

de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. 14 Toen zeide de HEERE 

God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven 

al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws 

levens. 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. 

 

Adam was, met deze profetie, gericht op de aarde. In Genesis 9 hebben we weer een aardse 

Focus, denk aan Noach die ook niet tot Israël behoorde, maar evenals Adam, waren ze beiden 

gericht op de aarde met aardse beloften. 

 

“Gen.11:4-9: 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. 
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Laat ons nu kijken naar de mensheid na Noach, ze wilden naar de hemel, MAAR, God gaf de 

mensheid een Aardse Focus. God stopte hen en verwarde hun taal om ze te verspreiden over 

de aarde. God gaf de mensheid op dat moment een aardse Focus, en opstand tegen God is 

nooit succesvol. God zag er op toe dat de mensheid gericht bleef op de Aarde. 

 

In Genesis 12 krijgt Abram de belofte van land, gericht op de Aarde. 

In Genesis 17 verandert God Abram zijn naam in Abraham en God maakt een verbond met 

Abraham en zijn zaad (Abraham’s zaad waarover wordt gesproken zal op een dag Israël zijn 

maar in Genesis is Israël er nog niet, dit is dus profetie omdat het op een bepaalde dag zal 

geschieden) 

In Genesis 17:8 zien wij Abraham met een Aardse Focus, en God beloofd dat zijn nageslacht 

(toekomst Israël) evenals een Aardse Focus zal hebben. 

 

“Gen.17:5-12: 5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal 

wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u 

gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u 

voortkomen. 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na 

u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 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. 9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu 

zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. 10 Dit is Mijn verbond, 

dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk 

is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een 

teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u 

besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de 

gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; 

 

 

KORTE SAMENVATTING 

 

Adam  = Aardse Focus met profetie en belofte. 

Noach = Aardse Focus met profetie en belofte. 

Genesis 11 = Gods bestraffing van de mensheid omdat ze probeerden in opstand tot God te 

komen om een hemelse focus te verkrijgen terwijl hun een Aardse Focus was gegeven. 

Abram = Aardse focus met profetie en belofte. 

Abraham en zijn zaad (toekomstig Israël) = Aardse focus met profetie en belofte. 

 

Laat ons kijken naar het volk Israël, waar het Oude Testament begint. 

 

“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. 

 

Begrijp goed dat God ons heeft gezegd wanneer De Testamenten starten, evenals aan wie het 

werd gegeven, en het werd gegeven aan Israël. 

 

“Hebr.9:16-20: 6 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des 

testamentmakers tussen kome; 17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen 

kracht heeft, wanneer de testamenmaker leeft. 18 Waarom ook het eerste niet zonder bloed is 
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ingewijd. 19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken 

waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, 

besprengde beide het boek zelf, en al het volk, 20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, 

hetwelk God aan ulieden heeft geboden. 

 

“Exodes 24:1-8: 1 Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aaron, Nadab 

en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel; en buigt u neder van verre! 2 En dat Mozes 

alleen zich nadere tot den HEERE, maar dat zij niet naderen; en het volk klimme ook niet op 

met hem. 3 Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de 

rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de 

HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 4 Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, 

en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en 

twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israel. 5 En hij zond de jongelingen van de 

kinderen Israels, die brandofferen offerden, en den HEERE dankofferen offerden, van jonge 

ossen. 6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het 

bloed sprengde hij op het altaar. 7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de 

oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en 

gehoorzamen. 8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit 

is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden. 

 

God begon het Oude/eerste Testament met Israël dat werd gewijd met bloed waarover 

gesproken wordt in Hebreeën 9 en Exodus 24. 

Een verbond werd gemaakt tussen God en Israël (niet met de gehele wereld). 

God gebruikte Mozes om Israël te vertelten wat God had gezegd en dat was inclusief een Wet 

die Israël (niet de gehele wereld) moest houden. 

 

Israël was, in vele dingen, onder het voorwaardelijke (ALS……DAN) verbond, één en ander 

was afhankelijk van de gehoorzaamheid van Israël. God beloofde Israël een Aardse Focus en 

Hij gebruikte daarvoor vele malen profetie; we zien dus dat Israël gebonden is aan een Aardse 

Focus met gebruikmaking van profetie en beloften van God. In Ezechiël en Jeremia zien we 

voorbeelden van beloften en profetie aangaande een Aardse Focus. 

 

“Ezechiël 37:21-23: 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. 

 

Jeremia 23:5-8: 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 
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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. 

 

SAMENVATTING 

 

Vanuit de Bijbel hebben we aangetoond: 

(1)-Profetie en Aardse beloften van Adam tot en met Israël. 

(2)-Aardse focus/doel van Adam tot Israël. 

(3)-God gaf Mozes de Wet om die aan Israël te geven (niet aan de gehele wereld). 

(4)-Israël was het begin van het Oude/Eerste Testament in Exodes, niet in Genesis. 

(5)-Israël werd De Wet gegeven die Mozes van God had gekregen. 

 

God openbaarde informatie aan de mensheid vanaf het begin der wereld (sinds de mensheid 

bestaat) en die informatie, van Genesis tot en met Maleachi, werd vastgelegd. 

Israël, waaronder ook Petrus, was in staat om zich bewust te zijn van de informatie die God 

aan de mensheid onthulde, maar God heeft sommige informatie geheim gehouden, en die 

informatie is nergens bekend gemaakt, dus het zoeken, in Genesis tot en met Maleachi, zal 

deze Verborgenheid niet onthullen. Deze verborgen informatie blijft een verborgenheid totdat 

het wordt geopenbaard. 

 

God openbaarde in feite sommige verborgenheden aan één man (Paulus), en deze 

verborgenheid werd geopenbaard nadat Jezus Christus was gestorven en uit de doden was 

opgestaan. 

 

In Handelingen 7 lezen we dat Israël Jezus Christus opnieuw verwierp als hun Messias en dus 

besloot God om met iets anders te beginnen, en handelde met de mensheid met enige nieuwe 

dingen, namelijk een andere Bedeling waar Israël niet langer boven alle volken staat zoals dat 

het geval was in Exodes 19:5; in Handelingen 7 zien we het begin van het verminderen van 

Israël (Romeinen 11). 

 

God openbaarde aan Paulus geheime dingen (Verborgenheden, ook wel Geheimenissen 

genoemd) om die aan de wereld te vertellen; zoals God eens Mozes de Wet voor Israël heeft 

gegeven, zo heeft God aan Paulus een andere boodschap, het Evangelie der Genade Gods, 

gegeven voor de wereld. 

 

 

                   GOD IS DE AUTEUR VAN DE BIJBEL, IEDER WOORD 

 

Genesis tot en met Openbaring is het Woord van God, dus de autoriteit van het boek Exodus, 

is dezelfde als de autoriteit van de brief aan de Romeinen. God is die Autoriteit. 

 

In Exodes gebruikte God Mozes om Israël iets te vertellen. In Romeinen tot en met Filemon 

gebruikte God Paulus om de gehele werteld iets te vertellen. 

Wat God Israël vertelde, door Mozes, was één ding, maar wat God door Paulus aan de gehele 

werteld vertelde was iets anders. De verschillen, in hoe God handelt met de mensheid, zijn 

veranderingen van de Bedeling. (bedeling = uitdeling van iets; 1Kor.4:1 en 2). 

 

God gaf Paulus informatie dat verborgen was gehouden vanaf het begin der wereld, maar 

daarna gaf Paulus het aan ons en nu is het van ons. 
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“Deut.29:29: De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de 

geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de 

woorden dezer wet. 

 

Petrus schreef aan Israël over dingen aangaande Israël, in het verleden, gedane beloften zoals 

dat staat in Handelingen 3. 

 

“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. (King James: vanaf het begin der wereld) 

 

Paulus geeft informatie aan Christenen (Het Lichaam van Christus) dat nog nooit eerder, 

voordat God het aan Paulus gaf, was gehoord. 

 

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

God heeft Paulus vele verborgenheden verteld, één daarvan is dat, als iemand het Evangelie 

der Genade gelooft om gered te worden, die iemand een nieuw schepsel en lid van het 

Lichaam van Christus is, en het Lichaam van Christus heeft een Hemelse Focus. 

 

“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

 

“Ef.1:1-3: 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, 

die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 2 Genade zij u en vrede van God, onzen 

Vader, en den Heere Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus 

Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

 

--God gaf aan Paulus informatie dat in strijd is met wat God gaf aan Petrus en Israël. 

--God gaf aan Petrus informatie waarvan werd gesproken sinds de wereld begon. 

(Handelingen 3:21: Van alle eeuw). 

--God gaf aan Paulus informatie die geheim werd gehouden sinds de wereld begon. 

(Romeinen 16:25). (Voor de grondlegging der wereld Ef.1:4). 

--God gaf aan Petrus informatie dat verschilde van wat God aan Paulus gaf, dat verschil = een 

verandering van bedeling. 

 

 

SAMENVATTING 

 

God voegde, door onderbreking van de ene Bedeling, een andere Bedeling in. 

God handelde met Israël met beloften en profetie met een Aardse Focus. 

God begon een andere Bedeling met een Hemelse Focus, dit was een verborgenheid. 

God handelde met Israël met het Oude/Eerste Testament. 
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God handelt vandaag niet met een Testament, want wij zijn de Verborgenheid, het Lichaam 

van Christus. 

Israël heeft een aardse Focus. God handelt vandaag niet met Israël (Romeinen 11) het 

Lichaam van Christus heeft een hemelse Focus. 

 

God liet Paulus schrijven: 

 

“Rom.11:7-12: 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de 

uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk 

geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en 

oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen 

verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 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. 12 En indien hun val de rijkdom is 

der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 

 

“Gal.3:17-26: 17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, 

wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, 

om de beloftenis te niet te doen. 18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit 

de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 19 

Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou 

gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des 

Middelaars. 20 En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. 21 Is dan de wet 

tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig 

was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. 22 Maar de Schrift 

heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan 

de gelovigen zou gegeven worden. 23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in 

bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 

Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden 

gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den 

tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 

 

Galaten 3 is zeer duidelijk. Het Lichaam van Christus is niet onder de Wet maar onder de 

Genade. (Zie ook Rom.6:14). 

 

“Ef.3:2-9: 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; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt 

bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en 

van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 

Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 

naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken 

rijkdom van Christus, 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; 
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“1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er 

is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

Als u de vraag, in Efeziërs 3:2, nooit heeft gehoord dan is het vandaag de juiste dag voor u, 

want u moet weten dat God de gehele Bijbel inspireerde, met inbegrip van wat Paulus schreef,  

zodat, door veronachtzaming van Paulus, u God en Gods wil, voor ons vandaag, negeert. Als 

u de vraag niet kent, hoe kunt u het antwoord dan weten. 

 

U kunt de twee,  Israël met de werken en het Lichaam van Christus onder de Genade, niet met 

elkaar vermengen,  

 

“Rom.11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de 

genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; 

anderszins is het werk geen werk meer. 

 

God zal, nadat de huidige Bedeling der Genade ten einde is gekomen, terugkeren naar de 

Bedeling betreffende Israël. 

 

“1Thess.4:17: 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. 

 

God zal de draad met Israël weer oppakken in de Verdrukking waarover wordt gesproken in 

de Oud Testamentische boeken. De Verdrukking behoort bij Israël, evenals de Wet. 

 

“Jer.30:4-7: 4  En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israel en van Juda. 

5 Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. 6 

Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans 

handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in 

bleekheid? 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. 

 

Zodra de Verdrukking voorbij is zal God een Koninkrijk beginnen die Hij beloofd heeft aan 

Israël, en dat Koninkrijk zal 1000 jaar duren. Dat Koninkrijk heeft een Aardse Focus en Israël 

staat opnieuw boven alle volken, zie Exodes 19:5. 

 

“Matth.25:34: 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. 

 

“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. 

 

Tot slot heeft God een Bedeling waarin Hij beide, dat in de hemel is en dat op de aarde is, in 

Christus zal vergaderen.  

 

“Ef.1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn 

welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de 
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volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, 

en dat op de aarde is; 

 

Mijn tijdlijn van de bedelingen is als volgt: 

 

(1)- Adam tot Mozes = Aardse focus met beloften en profetie. Israël is er nog niet, de 

mensheid is niet onder de Werken der Wet. 

 

(2a)- Mozes tot de val van Israël = Aardse focus met beloften en profetie. Exodes 19 = Israël 

onder het Oude/Eerste Testament en Israël is onder de Werken de Wet. 

 

Opmerking 1: De val van Israël is begonnen in Handelingen 7….de vermindering. 

 

Opmerking 2: De laatste week van Daniël (Daniël 9:24-26) die alreeds was begonnen (zie 

Handelingen 2 en Joël 2 en Openbaring 6) zal voortgaan na de Opname van het Lichaam van 

Christus. (1Thess.4:17).  

Van deze bedeling werd gesproken sinds de wereld begon. (Handelingen 3:19-21) 

 

(2b)- De benauwdheid van Jacob (de Verdrukking) wordt hervat en het programma van Israël 

wordt weer opgepakt. Aardse focus. De Verdrukking (de laatste week van Daniël volgens 

Daniël 9) werd over gesproken sinds het begin der wereld.  

 

(3)- De Openbaring van God aan Paulus tot de Opname = een Hemelse focus en was 

verborgen, Verborgen totdat God het aan Paulus openbaarde en Paulus het aan ons heeft 

gegeven. Wij zijn onder de Genade, niet onder de Werken der Wet. Deze Bedeling der 

Genade Gods werd geheim gehouden sinds de wereld begon. (Romeinen 16:25-26) 

 

(4)- Koninkrijk (1000 jaar) = Aardse focus, met de Wet, en Israël is opnieuw boven alle 

andere mensen op aarde gesteld. Over de Bedeling van het Koninkrijk werd gesproken sinds 

het begin der wereld. (Hand.3:19-21). Israël is onder het Nieuwe/Tweede Testament met een 

beter/veranderd   priesterschap. 

 

(5)- De Bedeling van de volheid der tijden = Wanner God beide, hetgeen in de Hemel is en 

hetgeen op de Aarde is, vergadert in Christus Jezus. 

De Focus = Samengebracht in één, Christus Jezus. Zowel het Aardse als het Hemelse. 

 

Als God met Israël volgens het Nieuwe Testament handelt tijdens het Koninkrijk verandert 

God het priesterschap, alsmede de wet. God verandert hoe hij omgaat met de mensheid op 

Aarde, dit zou ook een verandering van bedeling zijn. 

 

“Hebr.7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk 

verandering der wet. 

 

Ik bid dat u nu begrijpt dat God over meer dan één ding schreef in de Bijbel en die dingen 

moeten recht worden gesneden. 

 

“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. 

 

Miles Coverdale (1488 - 1569) 
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"Het zal u enorm helpen de Schriften te begrijpen als u niet alleen let op wat wordt gesproken 

of geschreven, maar ook: van wie en aan wie, met welke woorden, op welk tijdstip, waar, met 

welke bedoeling, onder welke omstandigheden, gezien wat er aan vooraf gaat en hetgeen er 

daarna volgt."  

 

 

                                 VERSCHILLEN TUSSEN DE BEDELINGEN 

 

Veel verwarringen en misverstanden over Gods woord vloeien voort uit het niet goed, of 

helemaal niet, recht snijden van het Woord van God. 

 

“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 is belangrijk om te weten dat, indien iets niet hetzelfde is, het dan anders is. Er zijn teveel 

mensen die zich niet bewust zijn, of niet begrijpen, van de verschillen die voorkomen in de 

Bijbel. 

 

Zonder het goed verdelen, zoals Gods ons vertelt in 2Tim.2:15, ontstaat er  verwarring en 

misverstand binnen de kerk (het Lichaam van Christus), en ronduit ongeloof van een aantal  

die buiten zijn wanneer ze  geconfronteerd worden met wat conflicten (tegenstellingen) lijken 

te zijn in het Woord van God. Het is onze plicht om de waarheden van het Woord van God te 

bestuderen en te onderzoeken, zodat, wanneer we geconfronteerd worden met vragen, wij in 

staat zijn deze vragen nauwkeurig te beantwoorden overeenkomstig het Woord van God. 

 

Ik zal in deze studie alleen enige verschillen aangeven om te laten zien hoe God opdrachten 

heeft gegeven die moeten worden gescheiden. U moet zich altijd afvragen, wanneer u 

geconfronteerd wordt met verzen uit de Schrift wie de schrijver is en aan wie hij schrijft, 

bijvoorbeeld: Mozes schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel voor het volk Israël (de 

Joden) en Paulus de Apostel der Heidenen schreef Romeinen tot en met Filemon voor de 

Heidenen.  

 

Wat zegt de Bijbel over wat wij mogen eten? 

 

“Gen.1:29-30: 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, 

dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u 

tot spijze! 30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan 

al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid 

tot spijze gegeven. En het was alzo. 

 

Dus hier in het begin waren ALLE wezens, met inbegrip van de mens vegetariërs. 

 

“Gen.9:1-3: 1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde! 2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het 

gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem 

roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven. 3 Al wat zich roert, dat 

levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. 

 

Na de zondvloed vertelt God de mensheid de nieuwe regels voor het eten dat wij nu elk 

wezen, samen met de groene kruiden die genoemd werden in Gen.1:29-30, kunnen eten. Na 
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de zondvloed zijn de wezens gestopt vegetariërs te zijn, slechts één ding was niet toegestaan 

om te eten. 

 

“Gen.9:4: Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. 

 

“Leviticus 11:1-47: 1 En de HEERE sprak tot Mozes, en tot Aaron, zeggende tot hen: 2 

Spreekt tot de kinderen Israels, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle beesten, 

die op de aarde zijn. 3 Al wat onder de beesten de klauw verdeelt, en de kloof der klauwen in 

tweeen klieft, en herkauwt, dat zult gij eten. 4 Deze nochtans zult gij niet eten, van degenen, 

die alleen herkauwen, of de klauwen alleen verdelen: de kemel, want hij herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn; 5 En het konijntje, want het herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; dat zal u onrein zijn; 6 En den haas, want hij herkauwt wel, maar 

verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn. 7 Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den 

klauw, en klieft de klove der klauwen in tweeen, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u 

onrein zijn. 8 Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren, zij zullen u 

onrein zijn. 9 Dit zult gij eten van al wat in de wateren is: al wat in de wateren, in de zeeen 

en in de rivieren, vinnen en schubben heeft, dat zult gij eten; 10 Maar al wat in de zeeen en in 

de rivieren, van alle gewemel der wateren, en van alle levende ziel, die in de wateren is, geen 

vinnen of schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. 11 Ja, een verfoeisel zullen zij u zijn; 

van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij verfoeien. 12 Al wat in de wateren 

geen vinnen en schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. 13 En van het gevogelte zult gij 

deze verfoeien, zij zullen niet gegeten worden, zij zullen een verfoeisel zijn: de arend, en de 

havik, en de zeearend, 14 En de gier, en de kraai, naar haar aard; 15 Elke rave naar haar 

aard; 16 En de struis, en de nachtuil, en de koekoek, en de sperwer naar zijn aard; 17 En de 

steenuil, en het duikertje, en de schuifuit, 18 En de kauw, en de roerdomp, en de pelikaan, 19 

En de ooievaar, de reiger naar zijn aard, en de hop, en de vledermuis. 20 Alle kruipend 

gevogelte, dat op vier voeten gaat, zal u een verfoeisel zijn. 21 Dit nochtans zult gij eten van 

al het kruipend gevogelte, dat op vier voeten gaat, hetwelk boven aan zijn voeten schenkelen 

heeft, om daarmede op de aarde te springen; 22 Van die zult gij deze eten: de sprinkhaan 

naar zijn aard, en de solham naar zijn aard, en den hargol naar zijn aard, en den hagab naar 

zijn aard. 23 En alle kruipend gevogelte, dat vier voeten heeft, zal u een verfoeisel zijn. 24 

En aan deze zult gij verontreinigd worden; zo wie hun dood aas zal aangeroerd hebben, zal 

onrein zijn tot aan den avond. 25 Zo wie van hun dood aas gedragen zal hebben, zal zijn 

klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond. 26 Alle beest, dat den klauw verdeelt, doch 

de klove niet in tweeen klieft, en niet herkauwt, zal u onrein zijn; zo wie hetzelve aangeroerd 

zal hebben, zal onrein zijn. 27 En al wat op zijn poten gaat onder alle gedierte, op vier voeten 

gaande, die zullen u onrein zijn; al wie hun dood aas aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn 

tot aan den avond. 28 Ook die hun dood aas zal gedragen hebben, zal zijn klederen wassen, 

en onrein zijn tot aan den avond; zij zullen u onrein zijn. 29 Verder zal u dit onder het 

kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, onrein zijn: het wezeltje, en de muis, en de 

schildpad, naar haar aard; 30 En de zwijnegel, en de krokodil, en de hagedis, en de slak, en 

de mol; 31 Die zullen u onrein zijn onder alle kruipend gedierte; zo wie die zal aangeroerd 

hebben, als zij dood zijn, zal onrein zijn tot aan den avond. 32 Daartoe al hetgeen, waarop 

iets van dezelve vallen zal, als zij dood zijn, zal onrein zijn, hetzij van alle houten vat, of 

kleed, of vel, of zak, of alle vat, waarmede werk gedaan wordt; het zal in het water gestoken 

worden, en onrein zijn tot aan den avond; daarna zal het rein zijn. 33 En alle aarden vat, 

waarin iets van dezelve zal gevallen zijn, al wat daarin is, zal onrein zijn, en gij zult dat 

breken. 34 Van alle spijze, die men eet, waarop het water zal gekomen zijn, die zal onrein 

zijn; en alle drank, die men drinkt, zal in alle vat onrein zijn. 35 En waarop iets van hun 

dood aas zal vallen, zal onrein zijn; de oven en de aarden pan zal verbroken worden; zij zijn 



 

66 

 

onrein, daarom zullen zij u onrein zijn. 36 Doch een fontein, of put van vergadering der 

wateren, zal rein zijn; maar wie hun dood aas zal aangeroerd hebben, zal onrein zijn. 37 En 

wanneer van hun dood aas zal gevallen zijn op enig zaaibaar zaad, dat gezaaid wordt, dat zal 

rein zijn. 38 Maar als water op het zaad gedaan zal worden, en van hun dood aas daarop zal 

gevallen zijn, dat zal u onrein zijn. 39 En wanneer van de dieren, die u tot spijze zijn, iets zal 

gestorven zijn, wie deszelfs dood aas zal aangeroerd hebben, zal onrein zijn tot aan den 

avond. 40 Ook die van hun dood aas gegeten zal hebben, zal zijn klederen wassen, en onrein 

zijn tot aan den avond; en die hun dood aas zal gedragen hebben, zal zijn klederen wassen, en 

onrein zijn tot aan den avond. 41 Voorts alle kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, zal 

een verfoeisel zijn; het zal niet gegeten worden. 42 Al wat op zijn buik gaat, en al wat gaat op 

zijn vier voeten, of al wat vele voeten heeft, onder alle kruipend gedierte, dat op de aarde 

kruipt, die zult gij niet eten, want zij zijn een verfoeisel. 43 Maakt uw zielen niet verfoeilijk 

aan enig kruipend gedierte, dat kruipt; en verontreinigt u niet daaraan, dat gij daaraan 

verontreinigd zoudt worden. 44 Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, 

en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend 

gedierte, dat zich op de aarde roert. 45 Want Ik ben de HEERE, Die u uit Egypteland doe 

optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben. 46 Dit is de 

wet van de beesten, en van het gevogelte, en van alle levende ziel, die zich roert in de 

wateren, en van alle ziel, die kruipt op de aarde; 47 Om te onderscheiden tussen het onreine 

en tussen het reine, en tussen het gedierte, dat men eten, en tussen het gedierte, dat men niet 

eten zal. 

 

Hier vertelde Mozes het volk Israël wat God wel en wat God niet toestond om te eten. Dit is 

een onderdeel van de Wet die aan Israël (de Joden)  werd gegeven en God maakt opnieuw 

onderscheid wat wel en wat niet mocht worden gegeten. 

 

“1Tim.4:4-5: 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging 

genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 

 

Hier gebruikt God Paulus om, onder de Genade en NIET onder de Wet, aan het Lichaam van 

Chrisrtus te schrijven dat alle voedsel is toegestaan want het wordt geheiligd door het Woord 

van God, en door het gebed. 

 

Het is heel duidelijk dat God met ons op een andere manier omgaat, met betrekking tot eten, 

(vlees) dan in de rest van de Bijbel. 

 

Het is niet mogelijk om te groeien in het begrijpen totdat wij in staat zijn om na te gaan welke 

leerstellingen tot welke bedeling behoren, het karakter van God verandert nooit maar God 

behandelt de mensheid inderdaad anders wanneer de omstandigheden veranderen. 

 

“1Kor.12:5-6: 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er 

is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 

Een ander voorbeeld van het niet goed verdelen vinden we in de verschillende Evangelieën, 

JAWEL er zijn meer dan één en u mag ze niet vermengen! 

 

Denk er aan dat in het Oude Testament, toen Moses de Wet kreeg om aan de Joden (Israël) te 

geven, zo werd ook het Evangelie van het Koninkrijk alleen aan de Joden gepredikt,. 
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“Matth.3:1-2: 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. 

 

“Matth.4:17 en 23: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; 

want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen………………….23 En Jezus omging geheel 

Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende 

alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

 

“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en 

predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het 

volk. 

 

“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 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. 

 

Deze verzen zijn erg duidelijk, Jezus Christus zijn aardse bediening was aan de Joden, en dat 

Evangelie voor Israël was het Evangelie van het Koninkrijk. 

 

“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; 

 

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 

 

Paulus maakt hier duidelijk, toen hij schreef aan de gemeenten te Galatië, dat het Evangelie 

der Genade (hij verwijst er hier naar als het Evangelie der onbesnedenen) aan hem, Paulus, 

was toebetrouwd en dat het Evangelie van het Koninkrijk (waar naar wordt verwezen als het 

Evangelie van de besnijdenis vanwege het verbond met Abraham dat zijn gehele familie (de 

Joden) besneden moesten worden, toebetrouwd was aan Petrus.  

 

“Gen.17:10-11: 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en 

tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer 

voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 

 

Het Evangelie van Genade, waardoor alle gelovigen vandaag de dag zijn gered en de Bedeling 

waar we wij allen vandaag de dag onder zijn, vertelt ons, door middel van de geschriften van 

Paulus, dat Paulus sprak tot hen die probeerden het Evangelie te vermengen of te wijzigen tot 

iets anders dan wat God aan Paulus had gegeven. 

 

“Gal.1:6-9: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 
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“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“1Tim.1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 

 

“Ef.3:3-5: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik 

met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken 

mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christu), 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; 

 

“2Kor.11:1-4: 1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij! 

2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een 

reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. 3 Doch ik vrees, dat niet 

enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen 

bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4 Want indien 

degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een 

anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt 

aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. 

 

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

Er zijn sommigen die denken dat de mensen, door heel de Bijbel heen, op dezelfde manier 

gered werden, maar Rom.16:25-26 maakt duidelijk dat het Evangelie der Genade verborgen 

was gehouden totdat het aan Paulus werd geopenbaard (Het Leven, Sterven, Begraven en het 

weer opstaan van Jezus Christus voor redding) en was aan ons niet eerder bekend totdat 

Paulus het ons leerde. Wij zijn onder de Genade, niet onder de Wet. 

 

“Gal.3:22-26: 22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit 

het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. 23 Doch eer het geloof 

kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, 

dat geopenbaard zou worden. 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, 

opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof gekomen is, 

zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het 

geloof in Christus Jezus. 

 

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

onder de genade. 

 

 

               DE BEDELING DER GENADE IS AAN PAULUS GEGEVEN 

 

“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, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 
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Het Woord van God bevat veel informatie en daar God de Auteur is van het Woord is Hij zich 

bewust van het feit dat het recht gesneden moet worden, dus moeten we gehoorzaam zijn aan 

wat God ons vertelt om te doen en dat geld ook voor het voorbeeld dat God ons heeft gegeven 

om te volgen. Dat voorbeeld werd door God gegeven, wanneer u het voorbeeld volgt, dan 

volgt u God. God gaf aan Paulus het Evangelie der Genade en dat is de enige manier 

waardoor  uw ziel gered kan worden in deze Bedeling der Genade, en God maakte Paulus het 

voorbeeld opdat wij hem zouden volgen. 

 

“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.  

 

“Ef.1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn 

welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 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; 

 

“Gal.1:1: Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door 

Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft, 

 

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

“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; 

 

“Gal.1:6-12: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen 

dienstknecht van Christus. 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. 

 

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 

 

Paulus maakt hier duidelijk, toen hij schreef aan de gemeenten te Galatië, dat het Evangelie 

der Genade (hij verwijst er hier naar als het Evangelie der onbesnedenen) aan hem, Paulus, 

was toebetrouwd en dat het Evangelie van het Koninkrijk, waar naar wordt verwezen als het 

Evangelie van de besnijdenis vanwege het verbond met Abraham, dat zijn gehele familie, de 

Joden, besneden moesten worden, toebetrouwd was aan Petrus. 
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“Gen.17:10-11: 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en 

tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer 

voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 

 

Het was, in 1 en 2 Timotheüs, dat God tot Paulus sprak en niet tot Petrus 

 

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“1Tim.1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 

 

 

                        AAN PAULUS WERD OPENBARING GEGEVEN 

 

“Openbaring”: wat betekent of impliceert dat woord? Het is iets dat verborgen was, NIET 

BEKEND tot de tijd dat het onthuld of aan het licht wordt gebracht door degene die het 

verborgen of bedekt heeft gehouden. In dit geval was God degene die iets verborgen had 

gehouden, en als God iets verborgen wil houden dan kunt u er zeker van zijn dat het tot die 

tijd onbekend was totdat Hij het ons wilde doen weten, en het werd eerst geopenbaard als God 

de tijd rijp achte om het aan ons te openbaren zodat wij het kunnen begrijpen. God doet dat in 

het algemeen met het begrijpen van Zijn Woord,  als dus een nieuwe gelovige begint met het 

lezen en bestuderen van het Woord van God dan zal die nieuwe gelovige hetgeen hij voor de 

eerste keer leest niet ten volle begrijpen, want gewoonlijk moet het meerdere keren gelezen 

worden, samen met gebeden tot God, om te begrijpen wat de Schrift zegt en hoe het moet 

worden toegepast, God komt zijn kostbaar Woord na en geeft het aan ons (gelovigen in God, 

de drie-ene God) die het Evangelie van Genade geloofd hebben voor onze zaligheid, God 

houdt het merendeel van Zijn Woord uit de handen van ongelovigen.  

  

“Deut.29:29: De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de 

geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de 

woorden dezer wet. 

 

God hield veel van Zijn Woord verborgen voor ongelovigen en wil dat degenen die Hem 

(God) aannemen Zijn Woord bestuderen en er dagelijks op mediteren om alles te leren wat 

God wil dat we moeten weten; de waarheid omtrent het feit dat God Zijn Woord bij 

ongelovigen vandaan houdt bestaat in beide bedelingen, zowel de huidige als de vorige met 

Israël onder de Wet. 

 

“Matth.13:10; 13 en 35: 10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom 

spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?............13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, 

omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan……….35 Opdat vervuld 

zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door 

gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der 

wereld. 

 

“Matth.7:6: Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat 

zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren. 

 

“1Kor.2:10-14: 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest 

onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des 
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mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is ? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, 

dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den 

Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 

Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 

woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem 

dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

 

We moeten bewust zijn van hetgeen verborgen was, wanneer het verborgen was, en op welk 

tijdstip het is geopenbaard en aan wie. Ik zal uit de Schrift gedeelten laten zien die aantonen 

dat sommige dingen verborgen waren tijdens de aardse bediening van Jezus Christus, ook 

voor Israël zelf waren sommige dingen verborgen zodat zelfs de 12 discipelen (met inbegrip 

van Petrus) het niet wisten. 

  

“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. 

 

“Joh.20:1-9: 1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog 

duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 2 Zij liep dan, en 

kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij 

hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 3 

Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. 4 En deze twee liepen 

tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. 5 

En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 6 Simon Petrus 

dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 7  En den zweetdoek, 

die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een 

andere plaats samengerold. 8  Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het 

graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van 

de doden moest opstaan. 

 

“Matth.16:21-23: 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. 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg 

achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, 

maar die der mensen zijn. 

 

In Mattheüs 16 vermaande Jezus Christus Zelf Petrus omdat hij iets zei dat tegen de wil van 

God was en tegen het Woord van God. Petrus begreep niet wat wij noemen “ons evangelie” 

(het Evangelie der Genade Gods) waarin Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en drie 

dagen later is opgestaan om ons te rechtvaardigen voor God, want het was op dat moment 

verborgen voor de gehele mensheid, maar Petrus, die dat ook niet wist, probeerde iets te 

zeggen dat in strijd was met de wil van God en God (Jezus Christus) berispte Petrus daarvoor. 
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Meer en meer krijg ik met steeds meer mensen te maken die niet begrijpen en niet bereid zijn 

om in te zien wat het Woord van God ons vertelt over dit specifieke onderwerp. U moet 

beslissen wie de Autoriteit heeft om te oordelen wat goed of verkeerd is met betrekking tot de 

Bijbelse Leer, God is de enige Autoriteit en zijn wil wordt gevonden in Zijn Woord en 

degenen die hun lokale  pastor, Bijbelleraar of familie lid als hun autoriteit zien dienen 

gewaarschuwd te worden. 

 

Het Evangelie is te belangrijk om het niet voldoende en volledig te begrijpen. Jezus Christus 

(een Verlosser / een Koning) was de vervulling van Joodse profetie die was beloofd aan het 

volk Israël, en die Koning was beloofd om ze te redden uit de handen van hun vijanden en om 

Israël te plaatsen op een plaats van Heerlijkheid die zelfs niet werd gezien onder Koning 

David of Koning Salomo.  De Schrift laat ons zien waarom Jezus Christus kwam en ook tot 

wie Hij werd gezonden. 

 

“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; 

 

“Gal.4:4-5: 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. 
 

Opmerking: De King James vertaling zegt hier “zonen” in plaats van “kinderen”. 

 

“Galatians 4:4-5 “But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of 

a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might 

receive the adoption of sons.”  
 

Was Jezus Christus tijdens zijn aardse bediening een dienaar van de Heidenen?...........NEE, 

Jezus Christus was een dienaar van de JODEN!!!! (de besnedenen) opdat Hij bevestigen zou 

de beloftenissen der vaderen. (de vaderen = Israël, de Joden). 

 

“Lukas 1:30-33: 30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden. 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

“Lukas 1:57-74: 57 En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde 

een zoon. 58 En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn 

barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. 59 En het 

geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden 

het Zacharias, naar den naam zijns vaders. 60 En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet 

alzo, maar hij zal Johannes heten. 61 En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, 

die met dien naam genaamd wordt. 62 En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij 

genaamd zou worden. 63 En als hij een schrijftafeltje geeist had, schreef hij, zeggende: 

Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. 64 En terstond werd zijn mond 

geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. 65 En er kwam vrees over 

allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van 

al deze dingen. 66 En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit 
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kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem. 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. 

 

“Lukas 2:21-27: 21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, 

zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het 

lichaam ontvangen was. 22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van 

Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; 23  (Gelijk 

geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere 

heilig genaamd worden.) 24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren 

gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. 25 En ziet, er was een mens te 

Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; 

verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een 

Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer 

hij den Christus des Heeren zou zien. 27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de 

ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; 

 

“Joh.1:46: Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van 

Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, 

van Nazareth. 

 

Filippus, één van de twaalven, vertelt Nathanaël dat ze degenen hadden gevonden waarover 

Mozes en de profeten hadden geschreven. Vergeet niet dat alle profeten van het Oude 

Testament over Israël schreven en dat ze onder de wet waren. Zowel Johannes de Doper als 

Jezus Christus waren onder dezelfde Wet die God aan Mozes, in Exodus, had gegeven. Jezus 

Christus predikte tot de Joden onder de Wet en Hij verwijderde de Wet nimmer tijdens Zijn 

Aardse bediening. 

 

“Matth.8:2-4: 2 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij 

wilt, Gij kunt mij reinigen. 3 En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, 

zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. 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. 

 

Wat zei Jezus Christus wat zijn discipelen moesten doen? 

 

“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. 

 

Welk evangelie bedoelde Jezus Christus? Het was niet het leven, sterven, begraven en na drie 

dagen opstaan wat Paulus later leerde want Jezus Christus was nog niet gestorven en ook 

leerde Jezus Christus dat niet in Zijn aardse bediening. 
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“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 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. 

 

Het is duidelijk dat Jezus Christus Zijn aardse bediening tot de Joden was (Israël) en het 

evangelie dat door Petrus, en de anderen, werd geleerd was niet het evangelie dat aan Paulus 

was toebetrouwd en dat Paulus leerde. 

 

Het evangelie waardoor wij worden gered is het Evangelie der Genade Gods maar Petrus 

leerde het evangelie van het Koninkrijk, het Koninkrijks Evangelie is niet hetzelfde als het 

Genade Evangelie, in feite zijn ze geheel verschillend en waren bestemd voor verschillende 

groepen (Eén groep had een aardse focus en de andere groep een Hemelse focus).  Het 

Koninkrijks Evangelie was voor Israël onder de Wet en het Genade Evangelie is voor de 

Heidenen (Iedere Jood kan vandaag de dag het evangelie van genade geloven ter zaligheid, 

maar ze maken geen deel meer uit van het programma waarover wordt gesproken in 

Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en ze zijn niet onder de Wet). 

 

Galaten 4:5 laat zien wat God zou doen voor Israël indien ze Jezus Christus als hun Koning 

hadden geaccepteerd, maar wij allen weten dat hun laatste kans om Jezus Christus te 

accepteren als hun Koning in Handelingen 7 was. Israël verwierp zijn Koning en God besloot 

om de gehele Joodse bedeling stop te zetten en naar de Heidenen te gaan daarbij gebruik  

makende van Paulus en het Evangelie der Genade (Dat Jezus Christus voor ons is gestorven, 

begraven, en drie dagen later is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking). 

 

Ik stel Schrift ter beschikking dat het voorwaardelijke karakter, van de beloften, laat zien die 

God gedaan heeft aan Israël, en alhoewel God altijd trouw aan Zijn Woord is, hebben wij 

(mensen) tendensen te mislukken en achter te blijven bij wat we beloven te doen. 

 

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. 

 

“Jesaja 1:1: Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en 

Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda. 

 

“Jes.7:13-14: 13 Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te 

weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? 14 Daarom zal 

de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een 

Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 

 

“Jes.42:5-7: 5  Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid 

heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop 

is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen: 6 Ik, de HEERE, heb u 

geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u 

geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. 7 Om te openen de blinde ogen, 

om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis 

zitten. 
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“Jes.49:6-8: 6  Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te 

richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 7 Alzo 

zegt de HEERE, de Verlosser van Israel, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, aan 

Welken het volk een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, die heersen: Koningen zullen het 

zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om des HEEREN wil, Die 

getrouw is, om den Heilige Israels, Die U verkoren heeft. 8  Alzo zegt de HEERE: In dien tijd 

des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U 

bewaren, en Ik zal U geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de 

verwoeste erfenissen te doen beerven; 

 

God wilde dat Israël als een licht voor de andere volken zou zijn om hen de ene waarachtige 

God te tonen, maar toen Israël Hem, hun Koning verwierp veranderde God de manier, waarop 

hij de wereld behandelde; door het veranderen van de methode waarop God de mensheid 

behandelde heeft God wat Hij eist van de mensheid, door die veranderde methode,  ook 

gewijzigd. De methode/programma van God veranderde naar een nieuwe bedeling (God 

verstrekte andere eisen aan de mensheid als gevolg van de verschillende wijze waarop God nu 

omgaat met de mensheid) en God strekte Zich rechtstreeks uit naar de wereld van de 

Heidenen (De Joden worden vandaag de dag op dezelfde manier gered als wij, namelijk door 

het Evangelie der genade) en niet door de Priesters van het volk Israël. 

  

Op een bepaalde dag zal de Koming (Jezus Christus) zitten op de troon van David en geheel 

Israël zal worden gereinigd van hun ongerechtigheid, Israël zal dan voldoen aan de belofte 

van God hoe Israël een Koninkrijk van priesters  zal zijn. 

 

Waar gingen Petrus en de twaalven heen? 

 

“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; 

 

Jacobus (Dit is de halfbroer van Jezus Christus, niet de Jacobus die één van de twaalven was) 

die de leider was van de Joodse gemeente, en Cefas (dat is Petrus)  

 

“John 1:43: En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de 

zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus. 

 

Van de vertaler: Zie het verschil tussen de Statenvertaling en de King James vertaling: 

“And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of 

Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone” (een steen).  

 

Jacobus, Cefas (Petrus) en Johannes verklaarden dat zij tot de besnijdenis zouden gaan, en 

Paulus en Barnabas (die met Paulus samenwerkte) tot de Heidenen zouden gaan. (Heiden is 

niet een aardige naam voor ons die geen Joden zijn, echter is een ieder die geen Jood is, een 

Heiden). 

 

“Hand.11:1-19: 1 De apostelen nu, en de broeders, die in Judea waren, hebben gehoord, dat 

ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden. 2 En toen Petrus opgegaan was naar 

Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren, 3 Zeggende: Gij zijt 

ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten. 4 Maar Petrus, 
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beginnende, verhaalde het hun vervolgens, zeggende: 5 Ik was in de stad Joppe, biddende en 

zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen 

laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij; 6 

Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren der aarde, en de 

wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. 7 En ik hoorde een stem, die tot mij 

zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet. 8 Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets, dat 

gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan. 9 Doch de stem antwoordde mij ten tweeden 

male uit den hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 10 En dit 

geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel. 11 En ziet, ter 

zelfder ure stonden er drie mannen voor het huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij 

afgezonden waren. 12 En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En 

met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan. 13 En hij heeft 

ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend 

mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus; 14 Die woorden tot u zal 

spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis. 15 En als ik begon te spreken, viel de 

Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. 16 En ik werd gedachtig aan het woord 

des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt 

worden met den Heiligen Geest. 17 Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als 

ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde 

weren? 18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo 

heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven! 19 Degenen nu, die 

verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door 

tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de 

Joden. 

 

Waar ging Petrus heen? ….. na het lezen van Handelingen 11:19 is het duidelijk dat Petrus en 

degenen (de vervolgde Joodse Koninkrijks gelovigen van Handelingen 8:1) die verspreid 

waren in het buitenland alleen naar de Joden gingen, dus zelfs met de visie van Petrus, dat 

God was begonnen om naar andere volken te gaan, was voor hen niet genoeg om  overal heen 

te gaan, maar naar wie ging hij dan wel? ALLEEN DE JODEN. Denk er aan dat God het 

programma onderbrak waarmee God wilde dat de gehele wereld, door Israël, tot Hem  zou 

komen. 

   

Wat leerde Petrus? Wat leerde Johannes? 

 

“Hand.2:36-38: 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. 

 

Petrus sprak in Handelingen 2 tot Israël en leerde een Evangelie dat anders is dan ons 

Evangelie der Genade. Petrus sprak NIET over: 

--Dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. 

--Dat Jezus Christus is begraven. 

--En het belangrijkste dat Jezus Christus drie dagen later is opgestaan uit de doden om ons 

voor God te rechtvaardigen. 
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Als u ons Evangelie der Genade kunt vinden in Handelingen 2 dan heeft u dat er zelf ingelegd 

want het is daar niet aanwezig. 

 

“Joh.3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  

“1Joh.4:15: Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en 

hij in God. 

 

“1Joh.5:1: Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een 

iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem 

geboren is. 

 

Nergens in Johannes of 1 Johannes zult u vinden het leven, dood, begravenis en opstanding 

van Jezus Christus voor onze rechtvaardigmaking, in feite verklaart Johannes in 1Joh.4:15 en 

1Joh.5:1 iets geheel anders dan hetgeen ons Evangelie der Genade ons zegt. Het is belanhrijk 

om het Woord van God recht te snijden en om de gehele Bijbel te lezen want God behandelde 

ons (de mensheid) opzettelijk anders op verschillende tijdstippen en vertelde ons om Zijn 

Woord te bestuderen om in staat te zijn om het goed te verdelen (recht te snijden) en te zien 

hoe God met ons  handelt op de diverse tijdstippen. Denk er aan dat God het begrip van zijn 

dood, begrafenis en opstanding verborg voor de twaalven (Lukas 18:31-34 en Joh.20:9). 

 

  

                            AAN PAULUS WERD OPENBARING GEGEVEN 

 

“Ef.3:5-9: 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; 6 Namelijk dat 

de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner 

belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de 

gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den 

allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het 

Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 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; 

 

Paulus, de schrijver van de brief aan de Efeziërs, verklaart duidelijk dat de verborgenheid die 

hij leert (welke ons Evangelie der Genade omvat en andere leerstellingen die ons gegeven zijn 

door Paulus) in God verborgen was totdat God het aan Paulus openbaarde. 

 

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 

 

In Galaten 2 wordt over twee Evangelieën gesproken, maar welke daarvan is voor ons, die 

Heidenen zijn? Paulus zegt dat het Evangelie dat hij leerde aan ons (de Heidenen)  is gericht 

en Petrus leerde het Evangelie van het Koninkrijk aan de Joden en die twee Evangelieën 

verschillen van elkaar. 

 

Dus welk Evangelie leerde het leven, dood, begrafenis en drie dagen later de opstanding voor 

onze rechtvaardiging? ……. Het antwoord is dat Paulus dat deed en God bevestigde dat met 

II Timoteüs 2:8 en Romeinen 16:25-26. 
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“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

                                              MOEILIJK TE BEGRIJPEN 

 

Aan het einde van Petrus zijn leven schreef hij aan de Joden dat God Paulus gebruikte en dat 

hetgeen Paulus leerde moeilijk te begrijpen was, omdat alles wat God  aan Paulus openbaarde, 

om aan de Heidenwereld te vertellen, in tegenstelling was met het feit hoe God handelde met 

Israël (onder de Wet, dat de andere volken door hen, Israël, tot God konden gaan en in de 

praktijk Joods te worden) en Petrus bevestigt dat hetgeen Paulus schreef inderdaad (De 

brieven Romeinen tot en met Filemon) Schrift was. 

 

“2Petrus 3:15-16: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs 

ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven 

heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige 

dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook 

de andere Schriften, tot hun eigen verderf. 

 

“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. 

 

 

       VRAAG EN ANTWOORD MET BETREKKING TOT HET RECHT SNIJDEN 

 

Deze gehele website wijdt zich aan het verheerlijken van God, Recht Gesneden, dus heb ik 

enkele vragen en antwoorden samengesteld die u hopelijk zullen helpen om aan anderen te 

getuigen betreffende het juiste begrip van God's Woord recht gesneden. 

 

(1) Wat voor bewijs is er dat de 12 (met inbegrip van Petrus) niet het evangelie prediken dat 

wij prediken? 

 

“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. 

 

“Joh.20:1-9: 1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog 

duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 2 Zij liep dan, en 

kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij 

hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 3 
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Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. 4 En deze twee liepen 

tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. 5 

En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 6 Simon Petrus 

dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 7  En den zweetdoek, 

die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een 

andere plaats samengerold. 8 Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het 

graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van 

de doden moest opstaan. 

 

(2) Tot wie predikten de twaalven? ... en welke Evangelie predikten zij? 

 

“Matth.10:5-6: 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. 

 

“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij 

gekomen. 

 

(3) Aan wie was het Koninkrijk beloofd? 

 

“Jes.9:5-6: 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is 

op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; 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. 

 

“Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in 

dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 

 

Het Koninkrijk was voor Israël,  Lukas 1 en Handelingen 1 maken dat beide duidelijk, het 

was voor Israël, niet voor de Heidenen. 

 

Heeft u het woord wederoprichten opgemerkt---dit impliceert dat Israël voorheen een 

Koninkrijk had, maar in Handelingen hoofdstuk 1 vroegen ze naar het beloofde Koninkrijk. 

(Een beter Koninkrijk met De Messias als Koning van Israël, en dat beloofde Koninkrijk is 

nog steeds toekomstig voor hen!) 

 

 

(4) Was er iets nodig voorafgaande aan het begin van het Koninkrijk? 

 

“Hosea 5:15 Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig 

kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg 

zoeken……………….Hosea 6:1-2: 1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij 

heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. 2 Hij 
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zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij 

zullen voor Zijn aangezicht leven. 

 

Hosea 5:15 is de reden waarom Israël zijn zonden moet belijden vgolgens het Evangelie van 

het Koninkrijk. 

 

“Mal.3:1-6: 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. 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. 5 En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik 

zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die 

valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de 

weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de 

HEERE der heirscharen. 6 Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o 

kinderen Jakobs! niet verteerd. 

 

(5) Wat predikte Johannes de Doper? 

 

“Matth.3:1-2: 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. 

 

“Matth.3:6 en 11: 6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun 

zonden………11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan 

ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest 

en met vuur dopen. 

 

(6) Voor wie was de aardse bediening van Jezus Christus? 

 

“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; 

 

“Gal.4:4: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 

geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 

 

“Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

Besteed aandacht aan hetgeen geschreven is in Lukas 1:68 en in Lukas 1: 73: (1) God Israëls 

(2) heeft zijn volk verlost (3) aan onze vader Abraham. Lukas maakt het zeer duidelijk……de 

Heere God van Israël heeft verlossing teweeg gebracht. Vergeet niet dat Jezus Jood was, dus 

zijn volk is Joods. 
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“Lukas 1:67-68 en 73: 7 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;……………………73 En aan den eed, dien Hij 

Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, 

 

(7) Wat zal Israël op een bepaalde dag zijn? 

 

“Ex.19:6: 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.42:6-7: 6  Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand 

grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der 

heidenen. 7 Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, 

en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 

 

(8) Wat moeten de priesters van Israël doen? 

 

“Ex.28:1: Daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit 

het midden der kinderen Israels, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aaron, Nadab 

en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron. 

 

Exodus 28 laat zien dat Aaron inderdaad werd geroepen om een priester van Israël te zijn. 

 

“Ex.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. 

 

“Ex.30:19-20: 19 Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. 20 

Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat 

zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den 

HEERE aansteken; 

 

“Lev.8:6: En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water. 

 

Wist u dat Jezus Christus eveneens een priester van Israël was? 

 

“Hebr.4:14: Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen 

doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 

 

“Hebr.6:20: Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 

Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 

 

“Hebr.7:14-27: 14 Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken 

stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. 15 En dit is nog veel meer openbaar, 

zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat: 16 Die dit niet naar de 

wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. 17 

Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. 18 

Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en 

onprofijtelijkheids wil; 19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een 

betere hoop, door welke wij tot God genaken. 20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is 

geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; 21 Maar Deze met 
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eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem 

niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). 22  

Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 23 En genen zijn wel vele priesters 

geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven; 24 Maar Deze, omdat 

Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook 

volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om 

voor hen te bidden. 26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 27 Dien het 

niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen 

op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij 

Zichzelven opgeofferd heeft. 

 

 

(9) Hoe bereidde Johannes de Doper de weg? 

 

“Joh.1:29-34: 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het 

Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na 

mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik. 31 En ik kende Hem 

niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende 

met het water. 32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den 

hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden 

heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien 

nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt. 34 En ik heb 

gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. 

 

“Matth.3:1-2: 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. 

 

 

(10) Predikte Petrus het Evangelie van het Koninkrijk aan de Heidenen? 

 

“Hand.2:16-22: 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. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die 

dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den 

hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal 

veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag 

des Heeren komt. 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal 

aanroepen, zalig zal worden. 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; 

 

Petrus verwees in Hand.2:16 naar wat Joël schreef aan Israël in Joël hoofdstuk 2, zie ook 

Hand.2:22. 

 

 Joël 2:27-31: 27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, 

uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. 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 
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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. 

“Hand.2:5; 14; 22: 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van 

allen volke dergenen, die onder den hemel zijn………….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 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;. 

 

“Hand.2:30: 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; 

 

“Hand.2:36-38: 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.   

 

God vertelde Petrus, in Handelingen hoofdstuk 10,  om naar Cornelius (een heiden) te gaan 

met het Evangelie van het Koninkrijk (net zoals in het Oude Testament waar heidenen in het 

reine konden worden gebracht met God door zich bij Israël te voegen) want Petrus wist het 

Evangelie van de Genade van God niet, maar dit was niet het hoofddoel van Petrus zijn 

bediening. 

 

Handelingen 11 maakt duidelijk dat Petrus en de elven nog steeds niet naar de heidenen 

gingen. Petrus en de anderen, die verantwoordelijk waren voor de prediking van het 

Koninkrijks Evangelie, gingen NIET naar de gehele wereld want God stelde Israël ter zijde en 

Petrus wist dat in Handelingen 15 toen ze op het punt stonden om naar de heidenen te gaan. In 

Handelingen hoofdstuk 15 annuleerde Petrus deze bediening wat ook blijkt uit Gal 2:7-9. Uit 

hoofdstuk 2 van de brief aan de Galaten blijkt duidelijk dat Petrus naar Israël (de Joden) ging 

en Paulus naar de heidenen, en Petrus en Paulus gingen met verschillende Evangelieën. 

 

“Hand.11:1-19: 1 De apostelen nu, en de broeders, die in Judea waren, hebben gehoord, 

dat ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden. 2 En toen Petrus opgegaan was 

naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren, 3 Zeggende: Gij 

zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten. 4 Maar Petrus, 

beginnende, verhaalde het hun vervolgens, zeggende: 5 Ik was in de stad Joppe, biddende en 

zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen 

laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij; 6 

Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren der aarde, en de 

wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. 7 En ik hoorde een stem, die tot mij 

zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet. 8 Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets, dat 

gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan. 9 Doch de stem antwoordde mij ten tweeden 

male uit den hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 10 En dit 

geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel. 11 En ziet, ter 
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zelfder ure stonden er drie mannen voor het huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij 

afgezonden waren. 12 En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En 

met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan. 13 En hij heeft 

ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend 

mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus; 14 Die woorden tot u zal 

spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis. 15 En als ik begon te spreken, viel de 

Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. 16 En ik werd gedachtig aan het woord 

des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt 

worden met den Heiligen Geest. 17 Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als 

ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde 

weren? 18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo 

heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven! 19 Degenen nu, die 

verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door 

tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de 

Joden.  

 

 

(11) Was er meer dan één soort informatie die door Jezus Christus onderwezen werd tijdens 

zijn aardse bediening? 

 

Ja, en het is nodig om te weten dat Jezus Christus leerde: (1) informatie over het Koninkrijk 

en (2) informatie over de Verdrukking in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes voorafgaand 

aan zijn dood op Golgotha. Als u leest over vrede op Aarde dan verwijst dat naar informatie 

over het Koninkrijk, als u leest over het verkopen van wat u heeft en een zwaard kopen, dan is 

dat anders en verwijst naar informatie over de Verdrukking, die Petrus en de anderen moesten 

weten, als ze door de Verdrukking zouden gaan. 

 

“Lukas 2:14: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 

welbehagen. 

 

“Lukas 22:35-38: 35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en 

schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. 36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, 

wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope 

zijn kleed, en kope een zwaard. 37 Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij 

moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die 

dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde. 38 En zij zeiden: Heere! zie hier twee 

zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg. 

 

 

(12) Waren er meer dan één bediening in de Bijbel? 

 

Ja, we zullen naar enkele kijken. 

 

Eén bediening werd gegeven aan Petrus en de anderen in Mattheüs 10 waar Jezus Christus 

hen vertelde om alleen naar Israël te gaan, predikende het Evangelie van het Koninkrijk. 

 

“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 ingaan in enige stad der 

Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. 
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Een tweede bediening is als Jezus Christus (na Zijn dood, begrafenis en opstanding) Petrus en 

de anderen informatie verstrekt over hetgeen ze moeten doen gedurende de Verdrukking. 

 

De Verdrukking heeft echter nog niet plaats gevonden. 

 

Opmerking : Petrus en de anderen wisten niet dat de Verdrukking zou worden uitgesteld, en 

Israël vallen zou,  als dus Israël Jezus Christus wel als hun Messias hadden aanvaard 

(Handelingen 7 was Israël's laatste verwerping van Jezus als hun Messias) dan zouden zij van 

deze informatie moeten weten want zij zouden dan  door de laatste Week van Daniël  gaan en 

Openbaring hoofdstuk 8 laat zien waarom ze in staat moesten zijn om iets dodelijks te 

drinken.  

 

“Markus 16:15-18: 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. 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. 

 

Er is nog een derde bediening en dat is de bediening van het Koninkrijk, wanneer Jezus 

Christus als Koning heersen zal.  

 

“Matth.28:18-20: 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde. 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. 

 

Uit de bovenstaande voorbeelden volgt: de tweede en derde bediening die ik noemde zijn nog 

niet vervuld. De reden daarvoor is eenvoudig, God heeft Israël terzijde gesteld nadat Israël 

Hem verwierp in Handelingen 7. Maar God zal, nadat de huidige bedeling der genade is 

voleindigd, (1Thess.4:17) de draad weer opnemen met Israël ten tijde van de Verdrukking en 

beide (de tweede en de derde bediening die ik heb genoemd) zullen dan plaats vinden, de 

bediening van de Verdrukking komt eerst en wordt gevolgd door de bediening van het 

Koninkrijk. 

 

Opmerking: Petrus ging nooit naar iemand met het Evangelie van Genade, Petrus leerde het 

Evangelie van het Koninkrijk (waaronder: het houden van de wet, en de waterdoop). 

 

                                 HET UITVERKOREN VOLK VAN GOD 

 

God handelt vandaag de dag, tijdens deze Bedeling der Genade Gods, met iedereen, met 

zowel de Joden als de heidenen, maar in het grootste gedeelte van de Bijbel handelt God met 

Israël, met de Joden. God heeft de Joden gekozen om in de wereld te getuigen en te leren van 

de ene, waarachtige God, maar toen de Joden faalden om dat te doen en de Christus die aan 

hen beloofd was verwierpen, begon God een nieuwe Bedeling waaronder wij nu zijn, de 

Bedeling van Genade. 
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“Gen.12:1-7: 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. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; 

en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 5 En 

Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij 

verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te 

gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. 6  En Abram is doorgetogen 

in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren 

toen ter tijd in dat land. 7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik 

dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen 

was. 

 

“Gen.17:1-8 en 19: 1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de 

HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn 

aangezicht, en zijt oprecht! 2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u 

gans zeer vermenigvuldigen. 3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, 

zeggende: 4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte 

der volken worden! 5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal 

wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u 

gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u 

voortkomen. 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na 

u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 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…………………….…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. 

 

“Gen.21:12: Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over den 

jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in 

Izak zal uw zaad genoemd worden. 

 

Sommigen zeggen dat God het zaad van Ismaël gebruikte, de religie die daaruit is 

voortgekomen heet de Islam, maar hier is het duidelijk dat God het nageslacht van Abraham 

in Isaac riep, en niet het nageslacht van Ismaël. 

 

“Gen.22:15-18: 15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den 

hemel; 16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak 

gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks 

zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat 

aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poorten zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in 

uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam 

geweest zijt. 

 

Hoe worden alle naties gezegend door het zaad? Omdat Jezus Christus uit het nageslacht van 

Isaac kwam, en de wereld wordt gered door Jezus Christus. 

 

“Matth.1:1-16: 1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den 

zoon van Abraham. 2  Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en 
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zijn broeders; 3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom 

gewon Aram; 4 En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson 

gewon Salmon; 5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed 

gewon Jessai; 6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon 

bij degene, die Uria's vrouw was geweest; 7 En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon 

Abia, en Abia gewon Asa; 8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram 

gewon Ozias; 9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon 

Ezekias; 10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; 

11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. 12 En 

na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; 

13 En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; 14 En Azor 

gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud; 15  En Eliud gewon Eleazar, en 

Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; 16 En Jakob gewon Jozef, den man van 

Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 

 

“Gen.25:23-33: 23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee 

natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het 

andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen. 24 Als nu haar dagen vervuld waren om 

te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. 25 En de eerste kwam uit, ros; hij was geheel 

als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau. 26 En daarna kwam zijn broeder 

uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde men zijn naam Jakob. En Izak was 

zestig jaren oud, als hij hen gewon. 27 Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een 

man, verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in 

tenten. 28 En Izak had Ezau lief; want het wildbraad was naar zijn mond; maar Rebekka had 

Jakob lief. 29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. 

30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben 

moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. 31 Toen zeide Jakob: Verkoop mij op 

dezen dag uw eerstgeboorte. 32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de 

eerstgeboorte? 33 Toen zeide Jakob: Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij 

verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte. 

 

“Gen.27:30-37: 30 En het geschiedde, als Izak voleindigd had Jakob te zegenen, zo 

geschiedde het, toen Jakob maar even van het aangezicht van zijn vader Izak uitgegaan was, 

dat Ezau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. 31 Hij nu maakte smakelijke spijzen toe, en 

bracht die tot zijn vader; en hij zeide tot zijn vader: Mijn vader sta op en ete van het 

wildbraad zijns zoons, opdat uw ziel mij zegene. 32 En Izak, zijn vader, zeide tot hem: Wie zijt 

gij? En hij zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau. 33 Toen verschrikte Izak met zeer 

grote verschrikking, gans zeer, en zeide: Wie is hij dan, die het wildbraad gejaagd en tot mij 

gebracht heeft? en ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt, en heb hem gezegend; ook zal hij 

gezegend wezen. 34 Als Ezau de woorden zijns vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een 

groten en bitteren schreeuw, gans zeer; en hij zeide tot zijn vader: Zegen mij, ook mij, mijn 

vader! 35 En hij zeide: Uw broeder is gekomen met bedrog, en heeft uw zegen weggenomen. 

36 Toen zeide hij: Is het niet omdat men zijn naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee reizen 

heeft bedrogen? mijn eerstgeboorte heeft hij genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen 

genomen! Voorts zeide hij: Hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? 37 Toen 

antwoordde Izak, en zeide tot Ezau: Zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn 

broeders heb ik hem tot knechten gegeven; en ik heb hem met koorn en most ondersteund; wat 

zal ik u dan nu doen, mijn zoon? 
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Jacob heeft van Izak de zegen ontvangen van zijn oudere broer Esau, dus heeft Jacob nu beide 

Esau zijn geboorterecht en Ezau zijn zegen. Dit is belangrijk aangezien de belofte van God 

met Jacob is en niet met Ezau. 

 

“Gen.35:10-12: 10 En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet 

Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. 11 

Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! 

Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden 

voortkomen. 12 En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en 

aan uw zaad na u zal Ik dit land geven.  

 

Hier verkondigt God dat Jacob inderdaad de belofte heeft die werd gegeven aan Abraham, 

God veranderde Jacob's naam in Israël en gaf het land, dat was beloofd aan Abraham (Genesis 

12:5-7) aan het zaad van Israël. 

  

“Exodes 19:3-6: 3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, 

zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen: 

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. 

 

“Deut.7:6: Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, 

verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den 

aardbodem zijn. 

 

“Deut.14:2: Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; en u heeft de HEERE 

verkoren, om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken, die op den aardbodem 

zijn. 

  

Dus is het duidelijk dat God Abraham en zijn zaad heeft uitverkoren en hun land en beloften 

heeft gegeven (aardse Focus/doel). Eén van de beloften is het zegenen van alle volken door 

middel van zijn zaad, Jezus Christus. God heeft de Joden uitverkoren als een Heilig volk om 

een Koninkrijk van priesters te zijn om het Woord van God te verspreiden in de wereld, maar 

de Joden kwamen in opstand en verwierpen Jezus als hun beloofde Messias, God heeft hen 

gestraft en heeft hen tijdelijk opzij gezet, maar ze zijn nog steeds uitverkoren en God zal 

opnieuw, door hen, handelen met de mensheid nadat het Lichaam van Christus (mensen die 

vandaag de dag gered worden) is opgenomen, velen noemen dat "De Opname" – Zie 1 

Tessalonicenzen 4:17). 

 

Niemand moet de Joden oordelen voor het verwerpen van God (Jezus Christus als hun 

Messias) want iedere bedeling is, tot op zekere hoogte, tegen God in opstand gekomen. Als 

"De Opname" komt dan is dat omdat het Lichaam van Christus voltooid is, dan zal God  de 

draad weer opnemen met Israël vanaf het moment dat God hun bedeling onderbroken heeft 

tijdens het begin van de laatste Week van Daniel (Daniel hoofdstuk 9). God houdt zo veel van 

ons dat, ook al faalt de mensheid of zelfs tegen Hem rebelleert, God nog steeds van ons houdt 

en de mensheid geduldig veel kansen geeft om God te aanvaarden op Zijn voorwaarden, en 

voor vandaag de dag is dat door het Evangelie der Genade waar Jezus Christus voor onze 

zonden stierf, werd begraven en op de derde dag opstond om ons te rechtvaardigen voor een  
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Almachtig God (I Korintiërs 15:1-4). Verspreidt dus het Evangelie en getuig van alles wat u 

weet over Jezus Christus en de vrije Gift die beschikbaar is voor allen die het willen 

aannemen. 

  

Geloof het Evangelie en getuig er van aan anderen zodat ook zij kunnen krijgen wat God 

zonder werken aanbiedt, het is inderdaad een Gift boven alle giften. 

  

 

                                                    HET KONINKRIJK 

 

Het Koninkrijk, waarover wordt gesproken in de Schrift, was beloofd aan een groep mensen, 

niet aan iedereen. Het was geprofeteerd dat er eerst een voorloper of boodschapper zou  

komen. Het bleek Johannes de Doper te zijn. Laat ons beginnen met: aan wie was het 

Koninkrijk beloofd? 

Dit is eenvoudig omdat het Oude Testament vol staat met profetieën dat aan Israël een  

toekomstig Koninkrijk is beloofd, wat zijn dus een aantal onderdelen van dat Koninkrijk dat 

God beloofde aan Israël? Ik zal een lijst maken van enkele van die onderdelen en dan deze in 

de Schrift aantonen ter ondersteuning van mijn verklaringen dat het Koninkrijk voor Israël is, 

en niet is beloofd aan de Heidenwereld zoals sommigen dat graag zouden willen. 

  

(1) Een Koning, uit het huis van David om er over te heersen, (Jezus Christus is die 

toekomstige Koning) 

 

(2) Land---dus dit Koninkrijk is een realiteit (aardse Focus) en niet alleen geestelijk. 

 

(3) Reiniging / Israël niet meer vervuld met ongerechtigheid (niet langer verontreinigd) 

 

(4) Eén volk, niet langer twee volken (Israël zal opnieuw als één geheel God dienen) 

 

Opmerking: Één volk betekent de samenvoeging van het noordelijk koninkrijk, genaamd 

Israël met het zuidelijk koninkrijk, genaamd Juda. 

 

(5) Voor eeuwig. 

 

(6) Geen vijanden / vrede. 

 

 

Matth.3:1-2: 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. 

 

Matth.6:9-13: 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde 

geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de 

aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook 

wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 

boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 

 

Jezus gaf hun een manier om te bidden, heeft u gemerkt dat hij sprak van Uw (Gods) 

Koninkrijk kome (het Koninkrijk was er nog niet) en later (vers 12) wordt gesproken over 

vergeving, waarom? Omdat het een onderdeel was van het Evangelie van het Koninkrijk want 

Israël moet zijn zonden belijden voordat God het Koninkrijk komt vestigen. 
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“Hosea 5:15 tot Hosea 6:1-2: 6:15:  Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat 

zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij 

Mij vroeg zoeken………………6:1-2: 1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want 

Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. 2 

Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij 

zullen voor Zijn aangezicht leven. 

 

“2Sam.7:8-16: 8 Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE 

der heirscharen: Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een 

voorganger zoudt zijn over Mijn volk, over Israel. 9 En Ik ben met u geweest, overal, waar gij 

gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid; en Ik heb u een groten 

naam gemaakt, als den naam der groten, die op de aarde zijn. 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. 

 

Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in 

dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 

 

“Micha 4:1-3: 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de 

heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal 

de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal onder grote volken 

richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; 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 den krijg niet meer leren. 

 

“Micha 5:2 en 9: 2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren 

zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen 

Israels………………9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik uw 

paarden uit het midden van u zal uitroeien, en Ik zal uw wagenen verdoen. 
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“Amos 9:14-15: 14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israel wenden, en zij zullen de 

verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; 

en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij 

zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, 

uw God. 

 

“Daniël 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 11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen 

in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 

Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 

 

“Ez.37:21-23: 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. 

 

“Jes.9:5-6: 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is 

op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; 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. 

 

“Jer.23:5-8: 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 (eigen) land. 

 

“Zefanja 3:13: De overgeblevenen van Israel zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, 

en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en 

nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. 

 

“Zacharia 9:9: Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw 

Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op 

een veulen, een jong der ezelinnen. 
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In hoofdstuk 9 van Mattheüs vervult Jezus Christus de profetie van Zacharia 9:9. 

 

“Matth.21:1-11: 1 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan de 

Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: 2 Gaat heen in het vlek, dat 

tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; 

ontbindt ze, en brengt ze tot Mij. 3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de 

Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden. 4 Dit alles nu is geschied, opdat 

vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende: 5 Zegt der dochter Sions: 

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een 

jong ener jukdragende ezelin. 6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, 

gelijk Jezus hun bevolen had, 7 Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op 

dezelve, en zetten Hem daarop. 8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en 

anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. 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! 10 En als Hij te 

Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? 11 En de scharen 

zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea. 

 

Een ander onderdeel is de erkenning dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

 

“Joh.1:29-34: 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het 

Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na 

mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik. 31 En ik kende Hem 

niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende 

met het water. 32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den 

hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden 

heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien 

nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt. 34 En ik heb 

gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. 

 

“Matth.16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des 

levenden Gods. 

 

“Joh.11:25-27: 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft 

zal leven, al ware hij ook gestorven; 26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet 

sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? 27 Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, 

dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou. 

 

 

DE AARDSE BEDIENING VAN JEZUS CHRISTUS WAS AAN HET VOLK ISRAËL, DE   

                                                        JODEN 

 
De Joden zijn nakomelingen van Israël (Israël heette Jakob totdat God hem de naam Israël gaf 

en Jakob/Israël was de zoon van Izak die de zoon was van Abraham). Jakob had twaalf zonen 

en de nakomelingen van die twaalf zonen zijn het Joodse volk. 

 

Opmerking: De afstammelingen van deze 12 zonen zijn deel van de stam van die bepaalde 

zoon van Israël/Jacob, bijvoorbeeld een afstammeling van Ruben maakte deel uit van de stam 

van Ruben. 
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Nu kunt u Joods zijn in godsdienst, u hoeft echter niet van Joodse van afkomst te zijn. 

Heidenen zijn allen die niet uit Joodse ouders geboren zijn. 

  

“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; 

 

Jezus (De Verlosser en de Koning) was aan het volk Israël beloofd. Jezus was de Messias en 

Jezus Christus en Zijn aardse bediening was het begin. (De voorbereiding om het volk Israël 

gereed te maken voor het Koninkrijk, dat aan Israël was beloofd, vergeet niet dat Jezus 

Christus de Koning is voor dat beloofde, nog steeds toekomstig, Koninkrijk). Terug in Exodus 

selecteerde God Abraham en zijn nageslacht (Israël) om een volk van priesters te zijn, dat op 

een bepaalde dag de rest van de wereld de ene waarachtige God zal tonen. De waterdoop was 

een deel van het Koninkrijks Evangelie en omdat op een bepaalde dag geheel Israël priesters 

zullen zijn voor de gehele wereld moesten allen die het Evangelie van het Koninkrijk hoorden 

ceremonieel gewassen worden (met water gedoopt). 

Vergeet niet dat het Evangelie van het Koninkrijk, in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, 

gericht was aan Israël. Lees het straks volgende onderwerp (Jezus Christus en Water) voor 

meer informatie over het waarom de waterdoop nodig was. 

 

“Jes.7:13-14: 13 Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te 

weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? 14 Daarom zal 

de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een 

Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 

 

Het huis van David bezat de troon van Juda ten tijde dat Jesaja deze profetie sprak en het huis 

van David was Joods en deze Profetie werd aan hen gegeven, het Joodse volk. 

 

“Jes.44:6: Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der 

heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. 

 

“Daniël 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. 

 

“Micha 5:1: En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van 

Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn 

van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 

 

“Lukas 1:30-33: 30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden. 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

De Oud Testamentische profetie was gericht aan WIE?...........Het antwoord is: het volk Israël, 

het was NIET gericht aan de Heidense wereld. De boeken: Mattheüs, Markus, Lukas en 

Johannes waren in overeenstemming met de Oud Testamentische profetieën en gericht aan het 

volk Israël. Jezus is de Messias hetgeen betekent dat Jezus Christus de vervulling van de Oud 
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Testamentische profetie is, en ondanks het feit dat Israël Jezus als de Christus heeft 

verworpen blijft het feit dat Jezus de Christus is, en dat Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes 

ons  vertellen over Oud Testamentische informatie dat voorheen werd geprofeteerd en later 

werd vervuld. 

 

Korte opmerking: vandaag zijn we in de Bedeling van Genade, dat voor iedereen een 

verborgenheid was, en niets van hetgeen in deze Bedeling gebeurt kan worden gevonden door 

de Schriften te onderzoeken. Profetie wordt vandaag de dag niet vervuld.  

  

1948 was een gewoon jaar en wat er is gebeurd met Israël in 1948 was niet de vervulling van 

iets dat was geprofeteerd in Oud Testamentische  boeken, toegegeven dat God, wat er 

gebeurde in 1948, kan gebruiken, maar God vervuld vandaag de dag geen profetie. 

 

“2Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

 

Gedurende de tijd van de aardse bediening van Jezus Christus konden de heidenen tot God 

komen door het volk Israël, want dat is hoe God het ingesteld had, Israël boven alle volken 

(Exodus 19:5).   

 

God (Jezus Christus) kwam, geopenbaard in het vlees, naar de aarde om Israël voor te 

bereiden op het Koninkrijk dat aan Israël is beloofd en om het volk Israël voor te bereiden om 

priesters te worden zoals God het heeft bedoeld toen God Abram afzonderde, die later door 

God werd hernoemd tot Abraham, om de rest van de wereld tot Hem te brengen (de ene 

waarachtige God). 

 

“Matth.3:1-2: 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. 

 

“Matth.4:17 en 23: 17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert 

u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen……….23 En Jezus omging geheel 

Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende 

alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

 

“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en 

predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het 

volk. 

 

“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 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. 

 

“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren 

schapen van het huis Israels. 

 

“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot 

een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 
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Na de val van Samaria, de hoofdstad van het noordelijk Koninkrijk van Israël, zijn er mensen 

die denken dat slechts twee van de twaalf stammen zijn overgebleven. Laat ons naar de 

Schrift gaan om te zien wat God hierover heeft te zeggen. 

 

“Hand.2:36: 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. 

 

Petrus sprak in Handelingen 2 tot Joden (in de eerste eeuw na Christus) tot het ganse huis (de 

12 stammen) van Israël, alle stammen waren daar toen dus aanwezig. Johannes schreef 

Profetie over hetgeen gebeuren zal gedurende de Verdrukking (De laatste week van de 

zeventig weken van Daniël in hoofdstuk 9) en de profeet Ezechiël toont ons profetie dat nog 

niet is vervuld maar vervuld zal worden als Jezus Christus terug komt om het 1000 jarig 

Koninkrijk op te richten, alle 12 de stammen zijn daar aanwezig en zullen opnieuw, in dat 

Koninkrijk op aarde, verenigd worden tot één volk.  

 

“Ez.37:11: Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; 

ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn 

afgesneden. 

 

“Ez.37:22: 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. 

 

“Openbaring 7:4: En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en 

veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels. 

 

 

                                       JEZUS CHRISTUS EN WATER 

 
U heeft vast wel eens gehoord dat iemand zei: ik volg Paulus niet…..ik volg Jezus Christus! 

Goed, laten we kijken of deze conclusie logisch is. Jezus Christus is God en omdat God de 

Auteur is van de Bijbel is Jezus Christus de Auteur van de Bijbel. 

 

Die Jezus Christus willen volgen: 

(1) Er staat in Genesis hoofdstuk 2 geschreven dat we in de hof van Eden kunnen leven en 

alles doen wat we willen mits we niet eten van de Boom der kennis van goed en kwaad. 

(2) We moeten een ark bouwen.  

(3) We moeten de gehele  Wet van Mozes volgen (totaal meer dan 600 wetten)…..Daarbij 

hoop ik dat u de laatste tijd uw dierenoffers heeft gebracht! 

 

Als u niet goed van elkaar scheidt wat God aan Israël heeft geschreven en hetgeen God 

schreef aan het Lichaam van Christus, kunt u veel valse dingen geloven, zoals proberen de 

Wet van Mozes te volgen, dierlijke offers zijn nodig als u onder de Mozaïsche Wet zou zijn, u 

zou Levitische priesters nodig hebben om die dierlijke offers voor u in de Tempel, die 

vandaag de dag niet bestaat, te offeren. Als u denkt dat u onder de Mozaïsche Wet bent, 

(hetwelks is geloof plus werken en dierlijke offers vereist) die aan Israël is gegeven,  zou u 

schuldig alsmede verloren zijn (niet gered), dus hoop ik dat u zich realiseert hoe belangrijk    

het is om het Woord van God recht te snijden (2Tim.2:15). 
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God gebood ons juist om het “recht snijden” wél te doen, en Hij liet Paulus het aan ons 

schrijven, dat moet dus betekenen dat God wil dat we volgen wat Paulus schrijft, en dat 

betekent ook het volgen van Jezus Christus, we moeten aldus de brieven van Paulus volgen. 

God zal op een dag terugkomen en de draad met Israël weer oppakken, maar dat zal niet 

gebeuren dan nadat het Lichaam van Christus is opgenomen (velen noemen dat “De Opname" 

zie 1 Tessalonicenzen 4:17). 

 

Laten we terugkeren naar het onderwerp over “Jezus Christus en Water”, en om dat te 

begrijpen moeten we doen wat God zegt en dus “Recht Snijden”. 

 

“1Kor.14:33: Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de 

Gemeenten der heiligen. 

 

Hoe raken we niet verwart door het Woord van God?.....Antwoord: door het goed begrijpen 

van de volgende twee verzen uit de tweede brief aan Timotheüs. 

 

“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. 

 

“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

 

Vandaag de dag moeten we Paulus volgen om Jezus Christus te volgen. God heeft Israël 

terzijde gesteld omdat het volk Israël het Evangelie van het Koninkrijk en Christus als hun 

Koning heeft verworpen. God veranderde de manier van omgang met de mensheid zonder 

Israël de eerste plaats te geven (het huidige Israël staat niet boven alle volken). God gaf 

Paulus een ander Evangelie met een andere focus (Hemels, niet Aards) om dat Evangelie aan 

de wereld te prediken en die nieuwe focus en dat nieuwe Evangelie moet recht gesneden 

worden van de instructies van God aan Israël. Paulus werd kennis gegeven nadat Jezus 

Christus was verworpen door Israël, dat maakt dat hetgeen Christus aan Paulus leerde een 

nieuwere openbaring was dan wat Jezus Christus leerde aan Petrus en de twaalven.  

 

Paulus maakt in de volgende verzen duidelijk dat de aardse bediening van Jezus Christsus aan 

Israël was en toont ons ook waarom Jezus Christus met water werd gedoopt. 

 

Vergeet niet dat God de Auteur is van de gehele Bijbel, inclusief wat Paulus schreef in zijn 13 

brieven (Romeinen tot en met Filemon). 

 

“Gal.1:1; 11-12: 1 Paulus, een apostel, (geroepen niet van mensen, noch door een mens, 

maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt 

heeft),…………….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.  

 

“Gal.4:4: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 

geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 

 

“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; 

 



 

97 

 

God heeft Paulus dus Romeinen en Galaten voor ons laten schrijven opdat we begrijpen dat 

Jezus, toen Hij leerde tijdens Zijn aardse bediening en sprak over het Evangelie van het 

Koninkrijk, het voor Israël was (de Besnedenen). Het laat ons eveneens de reden zien waarom 

Jezus Christus met water gedoopt moest worden want Jezus Christus was Joods, naast de vele 

andere titels was Jezus Christus ook een priester van Israël, en de volgende verzen zullen ons 

de voornaamste reden geven waarom Jezus Christus er aan moest voldoen om met water 

gedoopt te worden. 

 

“Matth.3:13-15: 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van 

hem gedoopt te worden. 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U 

gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat 

nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 

 

Tenslotte doopte Johannes de Doper Jezus Christus met water om alle gerechtigheid te 

vervullen. Waarom?....... want vergeet niet dat onder het programma, zoals God handelde met 

Israël, God vereiste dat Israëls priesters gewassen moesten worden (met water). God doet 

altijd alles correct zodat Jezus Christus ceremoniëel gewassen moest worden om priester van 

Israël te worden. 

 

Belangrijke opmerking: De meeste mensen denken dat de waterdoop zonden wegwast. 

Waarom zou Jezus Christus dat nodig hebben? ….. Jezus Christus had Zelf geen zonde, God 

is volmaakt en zondeloos (II Corinthains 5:21). De waterdoop heeft vandaag de dag geen 

functie, buiten het feit dat u nat wordt. 

 

“Exodes 29:1-4: 1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het 

priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen; 2 En 

ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie 

bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken. 3 En gij zult ze in een korf leggen, en 

zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee rammen. 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. 

 

“Exodes 30:19-21: 19 Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. 

20 Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, 

opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer 

den HEERE aansteken; 21 Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; 

en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten. 

 

“Exodes 40:12-13: 12 Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent 

der samenkomst; en gij zult hen met water wassen. 13 En gij zult Aaron de heilige klederen 

aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene. 

 

“Lev.8:6: En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water. 

 

Toegegeven, er werd meer gedaan dan gewoon wassen om een priester te mogen worden van  

Israël, maar hopelijk zult u zien dat het gewassen worden één onderdeel was dat God nodig 

achte, en Jezus Christus volgde plichtsgetrouw Zijn eigen eis. Jezus Christus heeft vele titels 

(Profeet; Koning; God; Genezer etc….) maar Hij was ook priester (niet een priester zoals de 

anderen MAAR Hogepriester) van Israël en we zullen naar de brief aan de Hebreeën gaan 

voor het Bijbels bewijs daarvan. 
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“Hebr.4:14: Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen 

doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 

 

“Hebr.6:20: Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 

Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 

 

“Hebr.7:14-28: 14 Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken 

stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. 15 En dit is nog veel meer openbaar, 

zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat: 16 Die dit niet naar de 

wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. 17 

Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. 18 

Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en 

onprofijtelijkheids wil; 19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een 

betere hoop, door welke wij tot God genaken. 20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is 

geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; 21 Maar Deze met 

eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem 

niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). 22 Van 

een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 23 En genen zijn wel vele priesters 

geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven; 24 Maar Deze, omdat 

Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook 

volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om 

voor hen te bidden. 26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 27 Dien het 

niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen 

op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij 

Zichzelven opgeofferd heeft. 28 Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid 

hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der 

eeuwigheid geheiligd is. 

 

Vergeet niet dat God heeft gezegd  dat op een dag allen van Israël priesters zullen worden, 

zodat de hele wereld kennis kan nemen van de ene waarachtige God. 

 

“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.42:6: Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; 

en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. 

 

“Jes.49:6: Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te 

richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 

 

“Jes.60:2-3: 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. 
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“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. 

 

Er is meer dan één reden waarom Jezus Christus met water is gedoopt, de eerstgenoemde was 

dat Jezus Christus een priester van Israël is, maar Jezus Christus was ook een offer voor de 

zonde.   

 

“Lev.1:9: Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen; en de priester 

zal dat alles aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken 

reuk den HEERE. 

 

“2Kron.4:6: En hij maakte tien wasvaten, en stelde vijf ter rechter hand en vijf ter linkerhand, 

om daarin te wassen; wat ten brandoffer behoort, staken zij daarin; maar de zee was, opdat 

de priesters zich daarin zouden wassen. 

 

“Efeziërs 5:2: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en 

Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een 

welriekenden reuk. 

 

Jezus Christus is ook met water gedoopt om Zich te identificeren met Israël. Zij die God 

rechtvaardigden werden met water gedoopt, degenen die God dat afwezen, werden niet met 

water gedoopt. 

 

“Lukas 7:29-30: 29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van 

Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden 

hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. 

 

Johannes de Doper was er om de weg voor te bereiden voor Hem, en hij deed dat door te 

verkondigen dat Jezus de Christus was voor Israël. 

 

“Joh.1:29-32: 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het 

Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na 

mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik. 31 En ik kende Hem 

niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende 

met het water. 32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den 

hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. 

 

Jezus Christus heeft nooit iemand met water gedoopt. 

 

“Joh.4:2: (Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen), 

 

“Matth.3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, 

Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en 

met vuur dopen. 

 

“Markus 1:7-8: 7 En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet 

waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. 8 Ik heb ulieden wel 

gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest. 
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Vergeet niet dat de aardse bediening van Jezus Christus voor Israël was, Hij was aan Israël 

beloofd in de Oud Testamentische Schriften. 

 

“Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

Let op wat geschreven staat in Lukas 1:68 en Lukas 1:73: 

(1) de God Israëls. 

(2) zijn volk verlost. 

(3) aan onze vader Abraham. 

 

Lukas maakt het zeer duidelijk…..de Heere God van Israël verlost zijn volk (het volk Israël) 

het ging alleen over Israël en niet over de gehele wereld. Vergeet niet dat Jezus Christus Joods 

was en dus is Zijn volk Joods. 

 

“Lukas 1:67-68 en 73: 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;……………………..73 En aan den eed, dien Hij 

Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, 

 

Vandaag de dag volgen wij Paulus zijn brieven voor leer en zaligheid door het Evangelie dat 

aan Paulus is gegeven om te prediken aan de hele wereld, maar in het geval van Israël zal, als 

deze huidige bedeling (eeuw) is geëndigd, God de draad met Israël weer oppakken en hen 

reinigen en een Koninkrijk van priesters van hen maken en allen van Israël zullen worden 

gewassen (waterdoop) en het evangelie van het Koninkrijk accepteren. 

 

“Rom.11:1-13: 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook 

een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. 2 God heeft Zijn volk niet 

verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe 

hij God aanspreekt tegen Israel, zeggende: 3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw 

altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 4 Maar wat zegt 

tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die 

de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 5 Alzo is er dan ook in dezen 

tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. 6 En indien het 

door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; 

en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk 

meer. 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen 

hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk geschreven is: God 

heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) 

tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot 

een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te 

zien; en verkrom hun rug allen tijd. 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. 12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering 

de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 13 Want ik spreek tot u, heidenen, 

voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;  
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Israël viel en werd terzijde gesteld en God veranderde hoe Hij zou gaan handelen met de 

mensheid, God koos Paulus en gaf hem het Evangelie van Genade voor ons. 

 

Vergeet niet dat God niet klaar is met Israël, alle beloften die God aan hen gaf zullen op een 

bepaalde dag worden vervuld. 

 

“Rom.11:20-27: 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. 

Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet 

gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en 

de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de 

goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij 

afgehouwen worden. 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent 

worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24 Want indien gij afgehouwen 

zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom 

ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent 

worden? 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. 

 

Waarom liet God Paulus 1 Korintiërs 1:17 opschrijven? Omdat God Paulus niet naar Israël 

zond, maar naar de hele wereld met een nieuw Evangelie en daar hoorde de waterdoop niet 

bij. 

 

“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. 

 

 

                                                 HEBREEËN 10:25 

 

“Hebr.10:25: En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de 

gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag 

nadert. 

 

Er zijn veel mensen die dit vers niet begrijpen en proberen  het toe te passen in hun eigen 

levens, ze laten de tekst iets anders zeggen dan dat het in werkelijkheid zegt en passen het toe 

op zichzelf, en dat is niet de bedoeling want het is niet voor hen bestemd. 

 

Hebreeën: (de titel zegt u aan wie het is geadresseerd) dit boek is dus aan de Joden 

geschreven, Joden die in Jezus Christus geloven als hun Messias, echter zijn ze daar onder de 

wet. De Joden waarnaar wordt verwezen in de brief aan de Hebreeën geloven het Evangelie 

van het Koninkrijk (aardse focus) en hebben geen deel aan het Evangelie van Genade of de 

Hemelse focus die wij vandaag de dag hebben in God. 

 

“Hebr.1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende 

door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon 
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Wie zijn de vaders waarover hier wordt gesproken? Laat het Woord van God ons dat 

definiëren en laten zien. 

 

“Hebr.8:7-13: 7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het 

tweede geen plaats gezocht zijn geweest. 8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de 

dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een 

nieuw verbond oprichten; 9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten 

dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn 

verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het 

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

in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een 

iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine 

onder hen tot den grote onder hen. 12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun 

zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. 13 Als Hij zegt: Een nieuw 

verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de 

verdwijning. 

 

De vaders, waarover wordt gesproken in Hebreeën 1:1, zijn het volk Israël waarvan in 

Hebreeën 8:9 meerdere uitleg wordt gegeven, namelijk de Joden onder de Wet met een 

verbond met God, dus nadat het Lichaam van Christus is opgenomen in de lucht ("De 

Opname" van het Lichaam van Christus: zie Thessalonicenzen 4:17), zal God terug gaan om 

met de wereld te handelen  door middel van het volk Israël en terugkeren naar het evangelie 

van het Koninkrijk , want het Evangelie der Genade is ten einde gekomen wanneer God terug 

keert om met Israël, met een aardse Focus, te handelen. 

   

“Hebr.9:24 tot Hebr.10:26: 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 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 
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dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 12 Maar 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. 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om 

in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, 

welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij 

hebben een groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, 

en het lichaam gewassen zijnde met rein water. 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der 

hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24 En laat ons op elkander acht 

nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 25 En laat ons onze onderlinge 

bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en 

dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij 

de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de 

zonden; 

 

Hebreeën 9 en 10 spreken hoofdzakelijk over het ene, en éénmalige, offer dat Jezus Christus 

heeft gebracht. Vergeet niet dat het boek Hebreeën gericht is aan Israël als leerstuk en in het 

duizendjarig Koninkrijk zal Jezus Christus, als Hogepriester, geen offers brengen als gevolg 

van het feit dat Hij alreeds één offer bracht die al de in het verleden gebrachte offers zal 

vervangen. Het Koninkrijk zal priesters hebben (allen van Israël, niet alleen uit de stam van 

Levi) en het Koninkrijk zal de Wet hebben, maar de Wet en het priesterschap zal veranderen. 

(Hebr.7:12).  

 

“Hebr.3:12-19: 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? 19 En wij zien, dat zij niet hebben 

kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 

 

Vergeet niet om altijd meer te lezen dan slechts één vers (in de context lezen) om te begrijpen 

waarover gesproken wordt om te voorkomen dat waarheden uit hun verband gerukt worden en 

verwezen wordt naar een verkeerde situatie of de verkeerde mensen (de Joden onder wet, met 

een aardse Focus of het Lichaam van Christus met een hemelse Focus onder Genade/geloof 

plus niets). Het helpt u als u weet waaraan elk Boek van de Bijbel is gericht met betrekking 

tot de Bijbelse leer om in staat te zijn om het Woord van God op de juiste wijze te verdelen. 

(II Timotheüs 2:15) 
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“Hebr.9:1-15: 1 Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods dienst, en het 

wereldlijk heiligdom. 2 Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was 

de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige; 3 Maar achter 

het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen; 4 Hebbende een 

gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden 

kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des 

verbonds. 5 En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het 

verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. 6 

Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, 

te allen tijde, om de gods diensten te volbrengen; 7 Maar in den tweeden tabernakel ging 

alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor 

zichzelven en voor des volks misdaden. 8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de 

weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand 

had; 9 Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in welken gaven en 

slachtofferen geofferd werden, die dengene, die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar 

het geweten; 10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en 

rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. 11 Maar Christus, 

de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en 

volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 12 Noch door 

het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het 

heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 13 Want indien het bloed der 

stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de 

reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen 

Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, 

om den levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, 

opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het 

eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen 

zouden. 

 

De Hogepriester van Israël (Hebr.9:7) ging alleen in de tweede tabernakel en dat eens per jaar 

en niet zonder bloed, en de Hogepriester offerde zowel voor hemzelf en voor de dwalingen 

van het volk (Israël). 

 

“Exodes 30:10: En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het 

bloed des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw 

geslachten; het is heiligheid der heiligheden den HEERE! 

 

“Lev.16:23-34: 23 Daarna zal Aaron komen in de tent der samenkomst, en zal de linnen 

klederen uitdoen, die hij aangedaan had, als hij in het heilige ging, en hij zal ze daar laten. 24 

En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden, en zijn klederen aandoen; dan zal 

hij uitgaan, en zijn brandoffer, en het brandoffer des volks bereiden, en voor zich en voor het 

volk verzoening doen. 25 Ook zal hij het vet des zondoffers op het altaar aansteken. 26 En die 

den bok, welke een weggaande bok was, zal uitgelaten hebben, zal zijn klederen wassen, en 

zijn vlees met water baden; en daarna zal hij in het leger komen. 27 Maar den var des 

zondoffers, en den bok des zondoffers, welker bloed ingebracht is, om verzoening te doen in 

het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren; doch hun vellen, hun vlees en hun mest 

zullen zij met vuur verbranden. 28 Die nu dezelve verbrandt, zal zijn klederen wassen, en zijn 

vlees met water baden; en daarna zal hij in het leger komen. 29 En dit zal voor u tot een 

eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden der maand, uw zielen 

verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als 
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vreemdeling verkeert. 30 Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen; 

van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden. 31 Dat zal u 

een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige inzetting. 32 

En de priester, dien men gezalfd, en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader 

het priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnen klederen, de heilige 

klederen, zal aangetrokken hebben. 33 Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen, en de tent 

der samenkomst, en het altaar zal hij verzoenen; desgelijks voor de priesteren, en voor al het 

volk der gemeente zal hij verzoening doen. 34 En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om 

voor de kinderen Israels van al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men 

deed, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.  

 

Jezus Christus had (als Hogepriester) in Zichzelf geen zonde, maar Jezus Christus als 

Hogepriester van Israël voorzag in een éénmalig bloedoffer voor de dwalingen  van het volk 

(het volk = alleen Israël, en hoe weten we dat? Het boek Hebreeën). 

 

Denk er aan: Het offer dat Jezus Christus bracht (op Golgotha) voor Israël was deel van het 

houden aan de eisen van de Wet, om Israël recht voor God te houden. De brief aan de 

Hebreeën toont ons dat Jezus Christus niet een gewoon Hogepriester van Israël is, maar Hij is 

een betere Hogepriester, aangezien alle hogepriesters, die er voor Hem waren, ieder jaar 

opnieuw moesten offeren, zowel voor hun eigen zonden als voor de zonden van het volk 

Israël. Jezus Christus, als de Hogepriester van Israël, hoefde dat slechts één maal te doen 

omdat Hij zondeloos was en hoefde dus niet jaarlijks terug te gaan, alleen de Joodse 

Hogepriesters moesten jaarlijks gaan om verzoening te doen voor hun zonden. God zorgde 

ervoor dat Israël zou weten dat geen andere bloed-offers de plaats zouden kunnen innemen 

voor Israëls zonden en dat is de reden waarom Hebreeën 10:25 van vitaal belang is voor 

Israël, de HEBREEËN. 

  

“Hebr.10:25: En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de 

gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag 

nadert. 

 

De betekenis van “ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten” in Hebr.10:25 betekent het 

volgende, de Joden moeten zichzelf en anderen altijd aansporen dat Jezus Christus een 

eenmalig Offer heeft gebracht en dat Hij nimmer nog een offer hoeft te brengen! Hebr.3:12-

19 loopt parallel met de betekenis van Hebreeën 10, de Joden moesten elkaar aansporen dat 

Jezus Christus het eenmalige offer voor de zonden heeft gebracht en zij moeten volharden tot 

het einde, (Mattheüs 24:13) anders gaan ze niet de rust van God in. 

(Vergeet niet dat Israël gedurende de Verdrukking nog steeds onder de Wet is). 

 

 

                                      VERZEN VOOR HET GETUIGEN 

 

Getuigen is:  de waarheid van het Woord van God delen met degenen die niet voor God leven 

(dat getuigen sluit het Evangelie in) en hopelijk een leven gaan leiden dat een reflectie is zoals 

God het heeft bedoeld. 

 

De verantwoordelijkheden van de gelovige: 

(1) Weten hoe te reageren op gestelde vragen over God en Zijn Woord. 

(2) Een leven leiden zodat anderen u vragen, waarom u anders bent, hierdoor kunnen we de  

waarheid delen over Jezus Christus en, aan hen, getuigen van het evangelie. 
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“2Kor.5:20a: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege,………………………….”. 

 

“2Tim.2:24-26: 24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn 

jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; 25 Met zachtmoedigheid 

onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis 

der waarheid; 26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken 

zij gevangen waren tot zijn wil. 

 

Hier volgen een aantal verzen die de gelovigen beter zal uitrusten om verschillende 

belangrijke vragen te beantwoorden: 

(1) Hoe iemand wordt gered. 

(2) Waarom we voor eeuwig gered zijn en: 

(3) Onze conditie nadat we geloven dat Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald. 

 

 

                                            VERZEN TER REDDING 

 

“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 

 

“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; 

 

“Rom.5:6-8: 6  Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de 

goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want 

voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde 

jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Rom.3:10-23: 10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is 

niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen 

zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 13 Hun keel is 

een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. 14 

Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te 

vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben 

zij niet gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 19 Wij weten nu, dat al wat de wet 

zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de 

gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees 

gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 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; 
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             JEZUS CHRISTUS RED ONS, NIET DE WERKEN DIE WIJ DOEN 

 

“Ef.2:5-9: 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met 

Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 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  

en uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

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. 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 

 

“Kol.1:14: In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving 

der zonden; 

 

 

               VOOR EEUWIG GERED / VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den 

dag der verlossing. 

 

“2Kor.1:22: Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten 

gegeven. 

 

 

                      NA ONZE REDDING ZIJN WE EEN NIEUW SCHEPSEL 

 

“2Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 

voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 

 

“Gal.5:17: Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan 

tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 

 

“Rom.7:18-23: 18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het 

willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, 

doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet 

wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze 

wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22 Want ik heb een vermaak in 

de wet Gods, naar den inwendigen mens; 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke 

strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in 

mijn leden is. 
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                                     ONZE TOEKOMSTIGE LICHAMEN 

 

“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 

heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

 

“1Kor.15:42-50: 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid 

in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; 43 Het wordt gezaaid in oneer, 

het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in 

kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er 

opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45 Alzo is er ook 

geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een 

levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het 

geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den 

hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de hemelse is, 

zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, 

alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en 

bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de 

onverderfelijkheid niet. 

 

 

                              WAAROM WE GERED MOETEN WORDEN 

 

God haat de zonde. We worden geboren als zondaren en die zonde, die in ons is, moet worden 

aangepakt op één of twee manieren: 

(1) We kiezen er voor om zelf onze zondeschuld te betalen in de Hel (de Hel zal op zeker 

moment geledigd worden in de poel van vuur) of: 

(2) We staan Jezus toe om onze zondeschuld te betalen. Jezus Christus heeft reeds betaald. 

Het Evangelie der genade geloven is gratis. 

 

“Psalm 5:5-6: 5 Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U 

niet verkeren. 6 De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der 

ongerechtigheid. 

 

“2Thess.1:8-9: 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en 

over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 

Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de 

heerlijkheid Zijner sterkte, 

 

“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 
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 OUD TESTAMENTISCHE PROFETIEËN DIE VERWIJZEN NAAR JEZUS CHRISTUS 

                                              (DE MESSIAS) 

 

Deze Oude Testamentische verzen zijn vooral goed als getuigt wordt tegen Joden die nog niet 

hebben gezien dat Jezus Christus de Messias is die aan hen, in talrijke passages van het Oude 

Testament, is beloofd. 

 
             

                     ISRAËL ZOU HET LICHT VOOR DE HEIDENEN ZIJN 

 

“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.42:6-8: 6  Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand 

grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der 

heidenen. 7 Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, 

en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en 

Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. 

 

Oud Testamentische beschrijvingen van de Messias lijken erop te wijzen dat er twee 

Messiassen zullen zijn terwijl er in feite slechts één Messias is (en dat is Jezus Christus). 

Jezus Christus heeft alreeds één beschrijving vervuld (De lijdende Messias), maar Hij zal op 

een dag ook de tweede beschrijving vervullen (De heersende Messias). 

 

 

                                             DE LIJDENDE MESSIAS 

 

“Jes.50:6: 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. 

 

“Jes.53:2-8: 2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel 

uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was 

er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 3 Hij was veracht, en de onwaardigste 

onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als 

verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. 4 

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; 

doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 Maar Hij is 

om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die 

ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 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, 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. 
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“Jes.52:14-15: 14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, 

meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; 15 Alzo zal 

Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want 

denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, 

die zullen het verstaan. 

 

 

        DE MESSIAS DIE HEERST (DIE ISRAËL VERLOST VAN ZIJN VIJANDEN) 

 

“Jes.9:5-6: 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is 

op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; 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. 

 

“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. 

 

 

PROFETIE DIE OP EEN DAG ZAL WORDEN VERVULD, DAT IS PROFETIE DIE 

SPREEKT OVER HET 1000 JARIG KONINKRIJK DAT AAN ISRAËL IS BELOOFD. 

 

“Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam 

heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en 

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 

 

 

 ER KOMT EEN DAG DAT ISRAËL JEZUS CHRISTUS ZAL ZIEN ALS HUN MESSIAS 

 

Israël verlangt altijd tekenen, God zal opnieuw een teken gebruiken om Zichzelf aan Israël te 

bewijzen zoals dat deed aan Thomas in het boek Johannes. 

 

“Zach.12:10: Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten 

den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken 

hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij 

zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 

 

“Zach.13:6: En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij 

zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 

 

“Joh.20:24-29: 24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen 

Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. 

Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger 

steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En 

na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, 

als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 27 Daarna 

zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek 
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ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zeide tot 

Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, 

zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd 

hebben. 

 

 

VANDAAG 

 

“Rom.11:7-11: 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de 

uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk 

geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en 

oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen 

verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 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. 

 

“Rom.11:25-30: 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; 

 

Vandaag is ons Evangelie voor iedereen, en we hoeven niet via een aards iemand om tot God 

te komen. 

In het verleden koos God Israël om priesters voor God te zijn, dus moesten de andere volken 

door het door God gemaakt systeem gaan om via Israël tot Hem te komen. Op een dag zal 

God terugkeren naar dat systeem, het Koninkrijks Evangelie, als Jezus Christus terug komt 

naar de aarde om de draad met Israël weer op te nemen. 

 

 

                                        DE OPNAME VAN DE GEMEENTE 

 

“1Thess.4:17: 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. 

 

Het woord “OPNAME” wordt niet gevonden in de Bijbel maar bijna iedereen heeft wel van 

dat woord gehoord, zelfs ongelovigen. 

 

“De Opname” is in principe op een bepaald tijdstip (onbekend) in de toekomst, Jezus Christus 

zal dan niet terugkomen op de aarde (zoals dat staat in Hand.1:11 en Daniël 7:13-14) maar in 

de  lucht om de heiligen tot Zichzelf te ontvangen (leden van het Lichaam van Christus).  De 

gelovigen van vandaag de dag zullen niet door de Verdrukking gaan waarover in het Oude 

Testament wordt gesproken; ik zal verzen ter ondersteuning van dit feit geven. 
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“1Thess.1:10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden 

verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. 

 

“1Thess.5:9: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, 

door onzen Heere Jezus Christus; 

 

De Heilige Geest, die vandaag in alle gelovigen woont, zal worden verwijderd, en moet 

verwijderd worden volgens de Schrift. 

 

“2Thess.2:1-7: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus 

Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van 

verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons 

geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3  Dat u niemand verleide op 

enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard 

zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat 

God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal 

zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze 

dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te 

zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; 

alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal 

weggedaan worden. 

 

Het “hem” in vers 7 van 2Thes.2 verwijst naar de Helige Geest, en omdat wij verzegeld zijn 

met de Heilige Geest (Ef.1:13) en als de Helige Geest verwijderd moet worden moeten ook 

wij verwijderd worden. In het Evangelie naar Johannes laat de Schrift ons acties zien die de 

Heilige Geest (de Trooster) doet op aarde. 

 

“Joh.16:7-11: 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet 

wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u 

zenden. 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, 

en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 En van gerechtigheid, omdat 

Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste 

dezer wereld geoordeeld is. 

 

“Rom.11:1-26: 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook 

een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. 2 God heeft Zijn volk niet 

verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe 

hij God aanspreekt tegen Israel, zeggende: 3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw 

altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 4 Maar wat zegt 

tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die 

de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 5 Alzo is er dan ook in dezen 

tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. 6 En indien 

het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade 

meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen 

werk meer. 7 Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de 

uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk 

geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en 

oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen 

verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 11 Zo zeg ik dan: Hebben 



 

113 

 

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. 12 En indien hun val de rijkdom is 

der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 13 

Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn 

bediening heerlijk; 14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen 

behouden mocht. 15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de 

aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 16 En indien de eerstelingen heilig 

zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. 17 En 

zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt 

ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, 18 Zo 

roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de 

wortel u. 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 20 

Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 

hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard 

heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en de 

strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de 

goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij 

afgehouwen worden. 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent 

worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24 Want indien gij afgehouwen 

zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom 

ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent 

worden? 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. 

 

Hoofdstuk 11 van de brief aan de Romeinen leert ons: 

(1) God is niet klaar met Israël. 

(2) De reden waarom God nu rechtstreeks handelt met de Heidenen terwijl voorheen de 

Heidenen door Israël tot God moesten gaan. 

(3) Israël zal niet voor eeuwig blind blijven, het volk Israël zal op een dag gered worden. Die 

dag zal voor Israël komen nadat de volheid der Heidenen zal zijn binnengegaan. 

(Rom.11:25-26a). 

  

“Matth.24:3-14: 3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem 

alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw 

toekomst, en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, 

dat u niemand verleide. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de 

Christus; en zij zullen velen verleiden. 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van 

oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is 

het einde niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk 

tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen 

in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 9 Alsdan 

zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle 

volken, om Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander 

overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen 

verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van 

velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit 
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Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen 

volken; en dan zal het einde komen. 

 

Dus vertelde Jezus Christus  zijn discipelen in Matthew 24 wanneer hij zal terugkeren. Jezus 

Christus antwoordde op vele dingen, maar één ding dat Jezus Christus zei in vers 14 vertelt 

ons vandaag, dat wij vóór die tijd opgenomen zullen zijn. U vraagt waarom?........Het is omdat 

wij vandaag de dag niet het Evangelie van het Koninkrijk leren maar het Evangelie der 

Genade Gods. (God handelt vandaag met ons met een Hemelse Focus en met het Evangelie 

van Genade, en God handelde met Israël met een Aardse Focus en het Evangelie van het 

Koninkrijk). 

 

Als de gelovigen (het Lichaam van Christus = zijnde allen die het Evangelie der Genade 

geloven, 1Kor.15:1-4) op worden genomen zullen ze Jezus Christus ontmoeten in de lucht en 

hun nieuwe lichamen ontvangen en zullen ze voor altijd met de Heer zijn. In die tijd wordt de 

Heilige Geest van de aarde verwijderd en het Evangelie der Genade zal niet meer gepredikt 

worden want God handelt dan niet langer met de mensen met een Hemelse Focus. Ten tijde 

van de Opname zal Gods bedeling der genade en Gods Evangelie der Genade ten einde zijn. 

 

God zal Zijn handelen met Israël, en met de rest van de Wereld, weer oppakken met hetzelfde 

Evangelie van het Koninkrijk (Aardse Focus) dat werd geleerd tijdens de Aardse Bediening 

van Jezus Christus. Paulus vertelde ons niet een ander Evangelie te prediken dan het 

Evangelie dat hij predikte, of hij zij vervloekt. (Galaten 1:8-9 en Galaten 2:7-8) 

 

Gedenk: Wij moeten “recht snijden” en dat omvat alle Bijbelse leer zoals God ons gebood om 

te doen. 

 

Als wij niet recht snijden zoals God ons vertelt om te doen, zal de Bijbel u verwarren in heel 

veel dingen, maar zodra u de correcte leer op de juiste plaats plaatst wordt alles duidelijk. (II 

Timoteüs 2:15). Israël is een Koninkrijk beloofd (Aardse Focus), maar God heeft Paulus ons 

laten vertellen dat ons hemelse plaatsen zijn beloofd (Hemelse Focus).  

 

“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

 

God liet Paulus aan ons een verborgenheid schrijven, en denk er aan dat de verborgenheden, 

die God aan Paulus heeft gegeven voor ons, voorheen niet bekend waren. 

 

“1Kor.15:51-57: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, 

maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de 

laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, 

en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, 

en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal 

onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan 

hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot 

overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 56 De prikkel nu 

des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de 

overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
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                                     DE LAATSTE WEEK VAN DANIËL 

 

Het boek Openbaring is vandaag de dag erg populair onder Christenen en toch begrijpen ze 

het boek Openbaring niet goed zoals dat ook het geval is met het meeste wat ze lezen in de 

Bijbel, we zullen niet in de diepte gaan van het boek Openbaring maar zullen spreken over het 

wanneer en aan wie de zeventig weken (Week van Verdrukking) zijn gericht en wanneer ze 

zijn begonnen. 

 

Ja, dat bedoel ik, “zijn begonnen”. Het was reeds begonnen maar werd onderbroken door het 

huidige Lichaam van Christus of zoals het door God wordt genoemd “de Bedeling van de 

Verborgenheid”, de Bedeling der Genade Gods die God aan Paulus heeft gegeven en Paulus 

geeft het aan ons. 

 

“Daniël 9:20-23: 20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks 

van Israel, en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om 

des heiligen bergs wil mijns Gods; 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, 

die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den 

tijd des avondoffers. 22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniel! nu ben ik 

uitgegaan, om u den zin te doen verstaan. 23 In het begin uwer smekingen is het woord 

uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst 

man; versta dan dit woord, en merk op dit gezicht. 

 

In Daniël 9 vertelt God ons iets over een toen nog toekomstige gebeurtenis. Laat ons eerst 

eens kijken aan wie de droom (gegeven aan Daniël) was gericht. 

 

Zie naar vers 20 (Daniël schreef over “mijn volk Israël”) en vers 24 (Daniël schreef: zeventig 

weken zijn bestemd over uw volk). Uw volk, van vers 24, werd in vers 20 omschreven als 

Israël, dus wordt aan Israël informatie verstrekt over de 70 weken, vervolgens verdeelde God 

de 70 weken in segmenten:  

 

(1) Het eerste segment omvat 7 weken, en: 

(2) Het tweede segment omvat 62 weken, en: 

(3) Het laatste segment omvat 1 week, beter in de wereld bekend als de week van 

Verdrukking. 

 

“Daniël 9:24-26a: 24  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om 

de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te 

verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den 

profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 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. 26 En na die twee en 

zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven 

zijn;…………………….”. 

 

In vers 25 hebben we 69 weken tot op de Messias, we zien eveneens dat de Messias 

uitgeroeid wordt NA……..niet IN en niet VOOR de 69 weken, maar NA 69 weken.  
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Aldus zijn 7 plus 62 = 69 weken. En na de 69 weken zou de zeventigste week komen, de 

laatste week waarvan in het boek Daniël wordt gesproken, die vooral bekend is als de week 

van de Verdrukking. 

 

Naar deze week wordt, in Daniël 9:20-24, verwezen als behorende aan Israël en wordt ook 

wel de benauwdheid van Jacob genoemd. In Genesis kreeg Jacob de naam Israël, dus de week 

van de Verdrukking, of de laatste week van Daniël of de zeventigste week, hoe u het verder 

ook wilt noemen, behoort Israël toe. 

 

“Gen.32:28: Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij 

hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. 

“Jer.30:4-7: 4  En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israel en van Juda. 

5 Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. 6 

Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans 

handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in 

bleekheid? 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. 

 

“Matth.24:21-22: 21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest 

van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort 

werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen 

verkort worden. 

 

Als we Jeremia 30:7 vergelijken met Mattheüs 24:21 wat kunnen we daaruit dan weten? 

(1) We kunnen weten dat God over dezelfde gebeurtenis spreekt want beide verwijzen naar 

zoiets groots dat daar niets anders mee is te vergelijken. 

(2) We begrijpen waarom de laatste Week, de tijd van Jacobs benauwdheid, de week van 

Verdrukking wordt genoemd. 

(3) We weten aan wie het is gericht…….Jazeker….….gericht aan Israël zoals het gehele boek 

Mattheüs dat trouwens ook is. Dit is nog meer bewijs dat het Lichaam van Christus niet door 

de laatste week van Daniël gaat. (de week van Verdrukking). 

(4) We kunnen eveneens in Matth.24:22 zien dat die dagen (de laatste week van Daniël, gelijk 

aan 7 jaar) verkort zullen worden, hoeveel?  God heeft dat niet bekend gemaakt, misschien 

een jaar of een gedeelte van een jaar. 

 

“Lukas 4:18-20: 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. 

 

Ik geloof, dat een gedeelte van een jaar (van de 7 jaren van de laatste week van de 

Verdrukking) in feite begonnen is toen Christus gestorven is aan het Kruis (Messias na 69 

weken uitgeroeid) en dat de laatste Week van Daniel in feite aan het einde van Mattheüs, 

Markus, Lukas en Johannes is begonnen en is doorgegaan in de eerste hoofdstukken van het 

boek Handelingen, en stopte toen God een Nieuwe Bedeling introduceerde , en Israël terzijde 

stelde. 
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Toen gebruikte God Paulus en het lichaam van Christus dat iets nieuws was, voorafgaand aan 

Paulus was daar niet over gesproken, aan Paulus werd de openbaring der verborgenheid  

gegeven, met een Nieuw Evangelie, een ander Evangelie; het Koninkrijk waarover Petrus en 

Jezus Christus spraken tijdens Zijn aardse bediening is niet voor ons, want wij hebben 

Hemelse plaatsen (hemelse Focus) als onze erfenis want wij hebben geen Aardse Focus, het 

Koninkrijk werd gegeven aan Israël en is een Aardse belofte. 

 

Het feit dat Jezus Christus het boek sloot (Lukas 4:20), nadat Hij had gesproken over het 

aangename jaar des Heeren,  sprak Hij niet over het laatste deel van Jesaja 61:2: “…en den 

dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten” dat was in feite het bewijs dat Jezus 

Christus wist dat Israël Hem zou verwerpen als hun Messias (De laatste keer dat Israël Jezus 

Christus verwierp was in Handelingen 7) en dat bewijst twee dingen. 

(1) Jezus Christus, als de auteur van de Bijbel, geeft aan dat Hij weet wat het  “recht snijden” 

is en: 

(2) Jezus Christus weet alles en gaf nimmer ook maar een deel van Zijn volledige Godheid op 

tijdens zijn aardse bediening. 

 

“Jesaja 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 roepen het jaar van het welbehagen des 

HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; 

 

Meer bewijs dat Petrus (in het boek Handelingen) in feite sprak tot Israël over de zeventigste 

jaarweek van Daniel. 

 

“Hand.2:16-22: 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. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die 

dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den 

hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal 

veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag 

des Heeren komt. 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal 

aanroepen, zalig zal worden. 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; 

 

“Joël 2:27-31: 27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, 

uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. 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. 

 

Joël maakt duidelijk dat hetgeen hij schreef voor Israël was, en Petrus maakte dat duidelijk 

toen hij zei “Gij Israëlietische mannen” (*), dat betekent, als we dat vergelijken met 
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Openbaring 6:12, dat we nog meer bewijs hebben dat de Week van de Verdrukking voor 

Israël is en niet voor het Lichaam van Christus. 

 

(*) Opmerking van de vertaler: In Handelingen 2 vers 14 noemt Petrus: “Joodse mannen”; in 

de King James Bible wordt gezegd: “Ye man of Ju-dae’a”. (mannen van Juda). In Hand.2: 

vers 22 zegt Petrus “Gij Israëlitische mannen” en in Hand.2 vers 36 zegt Petrus “het ganse 

huis Israëls”. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat alles hier gaat over het gehele huis Israëls 

bestaande uit: het noordelijk deel genaamd Israël en het zuidelijk gedeelte genaamd Juda. 

Deze beide tesamen is het ganse huis Israëls. Dit alles heeft helemaal niets temaken met het 

op dat moment niet bekend gemaakte Lichaam van Christus! Dat is voor het eerst, en alleen, 

aan onze Apostel Paulus geopenbaard door de opgestane Heer. 

                  -------------------------------------------------------------einde citaat 

 

“Op.6:12: En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote 

aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 

 

Handelingen 2:22 laat ons zien dat Jezus Christus tekenen en wonderen deed, en tekenen 

waren gegeven aan Israël, niet aan het Lichaam van Christus, want wij (Mensen die vandaag 

de dag gered worden door het evangelie van Christus maken deel uit van het Lichaam van 

Christus) leven door geloof en niet door aanschouwen. (2Kor.5:7). 

 

Handelingen 2 spreekt over het uitstorten van de Geest van God, daarover werd gesproken in 

Joël, dus zien we twee dingen: 

(1) Handelingen 2 is gericht aan Israël, en: 

(2) Het uitstorten van de Geest van God is een teken van het begin van de laatste week van 

Daniël. 

 

We kunnen eveneens weten dat hetgeen begonnen was onderbroken werd, want God maakte 

de zon niet zwart als een haren zak, en de maan werd niet als bloed. We weten dat het boek 

Openbaring spreekt over de week van verdrukking, bovendien weten we dat God er mee 

begon maar de Zeventigste Week niet voleindigde in het boek Handelingen. 

 

God gaf tekenen aan Israël want de Joden verlangen tekenen; ons worden vandaag de dag 

geen tekenen gegeven want we zijn geen Israël, ook wordt ons niet gegeven wat aan Israël is 

gegeven. Aan Israël zijn tekenen en wonderen gegeven en “verbonden” en “beloften” zoals de 

Testamenten (Oud en Nieuw) en de Wet die God aan Mozes heeft gegeven, en Mozes heeft 

het alleen aan Israël gegeven om te gehoorzamen. 

 

“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 

 

“Exodes 19:3-8: 3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, 

zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen: 

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. 7 En Mozes kwam en 

riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE 

hem geboden had. 8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE 
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gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den 

HEERE. 

 

Vandaag de dag hebben we geen tekenen maar geloof. 

 

“2Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

 

 

   Waarom vinden de mensen het zo moeilijk om in de bedelingen te geloven 
 

Ik kan alleen speculeren en dat is alleen, om verschillende redenen, gebaseerd op mijn eigen 

ervaring, maar ik weet dat God het niet moeilijk heeft gemaakt om het te zien,  vooropgesteld 

dat u het Woord van God bestudeert, en niet het Woord van God alleen leest. 

 

De voornaamste reden waarom ik denk dat Dispensationalisme zo moeilijk te accepteren 

is, een gebrek aan geloof is, zowel in God als in Zijn Woord. 

 

Als iemand opgroeit worden hem veel dingen geleerd, variërend van geloof in God tot 

atheïsme. Op een jonge leeftijd is het gemakkelijk om gewoon te geloven wat u geleerd 

wordt, en als je ouder wordt, is het gemakkelijk om maar geen vragen te stellen over 

hetgeen werd geleerd op een jonge leeftijd. Als u iets is geleerd wat onjuist is dan is het 

niet moeilijk om voor te stellen dat u een moeilijke tijd zult meemaken om later in uw 

leven iets anders te geloven, zelfs als dat iets anders het Woord van God is.  

 

Deze vooropgezette mening, of onjuiste informatie waarvan iemand denkt dat het waar 

is, aangaande Bijbelse leer, kan dan zeer moeilijk zijn om te bevatten, en het is zeer 

moeilijk om dat te verwijderen zelfs wanneer u de Schrift bestudeert en ziet dat hetgeen 

u vroeger is geleerd onjuist was en dat de Schrift het juiste antwoord geeft. 

 

Een andere reden is dat de mensen lui zijn, als die iemand hebben waarvan ze denken 

dat hij geschoold is in de Bijbel dan is het zeer gemakkelijk om zo iemand als uw 

autoriteit te zien aangaande alle Bijbelse leer die in het Woord van God wordt 

gevonden. 

 

Als u wordt verteld dat er in de Bijbel geen grote verschillen zijn dan kunt u in de vaste 

veronderstelling komen dat niets gedeeld behoeft te worden, zelfs als God in 2Tim.2:15 

zegt dat dat wel moet. 

 

Mij werd eens verteld, in een gesprek over de reden waarom ik een kerk verlaten had; in 

dat gesprek werd mij door die persoon verteld dat een echt debat hierover niet kon 

worden gevoerd omdat hij (de andere persoon met wie ik hierover in gesprek was) niet 

dat bepaald onderwerp uitvoerig had bestudeerd. U moet weten dat mij werd verteld 

dat hij gelijk had en dat ik fout zat omdat hij zich alreeds 50 jaar onder goed 

predikende voorgangers bevond en daarom moesten zij gelijk hebben en dus moest ik 

ongelijk hebben. Dat gesprek werd gevoerd zonder enige studie/gebed van de zijde van 

die persoon, en dat is een eenvoudig en waar voorbeeld waarom veel mensen niet de 

waarheid van de Bijbel leren zien wanneer zij worden geconfronteerd met iets waar ze 

niet genoeg over weten, ze vertrouwen op wat ze hebben gehoord, niet wat God schreef 

over de kwestie. 
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Geschiedenis kan ofwel helpen iets te begrijpen, of het kan iemands teleurstelling over iets 

verergeren. 

 

Lange tijd geleden, na de dood van Jezus Christus, geloofden sommige mensen niet dat Jezus 

Christus God was, en ze geloofden niet dat Jezus Christus alles heeft gedaan voor onze 

zaligheid. Ze geloofden niet in God en ook geloofden ze niet in het Woord van God. Als 

dezen de geschiedenisboeken schrijven, en ze geen gelijk hadden, wat zou u verwachten in de 

geschiedenisboeken te vinden, waarheid of onnauwkeurigheden?   

 

Voorgangers en Bijbelleraren van vandaag de dag volgen te vaak een voorbeeld waarvan 

alreeds door God was aangegeven dat het onjuist is. 

 

Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, vertelde de leiders van Israël dat ze, boven het 

Woord van God, hun eigen tradities volgden. 

 

Dit vals geloofssysteem, van de overlevering der mensen boven het Woord van God, gebeurt 

vandaag opnieuw, met de strekking die ik eerder noemde, de onjuiste informatie waarmee ze 

worden onderwezen op een jonge leeftijd, kan vervolgens worden vermeerderd en opgebouwd 

wanneer ze kiezen om naar een school te gaan die de tradities van mensen leert die in strijd 

zijn met het Woord van God, recht gesneden. 

 

Mensen willen bestuderen wat de mens besloten heeft dat waar is, want zij geloven het Woord 

van God niet, zodat ze uitleggen wat zijwillen dat de Bijbel zegt, en maken tradities en 

geloofssystemen om weer te geven wat ze willen dat het Woord van God vandaag zegt; 

ongetwijfeld is dat de oorzaak van veel Bijbel vertalingen en de verschillende denominaties 

(soorten kerken) die vandaag in de wereld gevonden worden. 

Als het u niet bevalt wat uw kerk leert, zoek een andere kerk of begin een nieuwe kerk, maar 

als u wilt dat waar Bijbels onderwijs wordt onderwezen moet u weten wie u kunt vertrouwen 

voor dat Bijbels onderwijs. 

  

Ik wil opnieuw een essentieel onderdeel van het Woord van God noemen, en dit onderdeel 

moet goed begrepen worden aan het begin van uw Bijbelstudie. Wie heeft u als uw autoriteit 

genoment in het beslissen van wat goed en wat verkeerd is met betrekking tot de leer van de 

Bijbel? 

 

Het juiste antwoord is: God.  

 

Die autoriteit wordt gevonden in Zijn Woord, de Statenbijbel van 1946, dat is waarin God 

Zijn Woord vandaag voor ons heeft bewaard om te weten wat God wil dat wij moeten weten. 

 

Redding is iets dat u volledig en nauwkeurig moet begrijpen, want dit is de enige test in uw 

leven die u moet afleggen. 

 

Het probleem dat de hele mensheid heeft is hun zonde, en het enige antwoord op zonde, die u 

doorgang verleent, is het Evangelie van Genade geloven voor uw Redding. Dit is de meest 

belangrijke test waar u ooit mee wordt geconfronteerd, en de doorgang is gemakkelijk, want 

God deed al het werk voor u. 

 

Vergeet niet dat God waarachtig is.  
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God schreef aan ons dat Hij (God) het leven en het universum heeft geschapen zoals we dat 

kunnen zien, en u bent daarom in staat om te weten dat God waarachtig is. 

 

Vergeet niet, als u God of Zijn Woord niet gelooft, dat u dan open staat om ieder idee te 

geloven dat de mens heeft bedacht om de wereld, en de wezens die er in leven, te verklaren. 

De mensheid heeft vele goden uitgevonden en dat omvat ook de god van de evolutie (de 

theorie van Darwin), maar als u over de ene ware God wilt leren dan moet u het Woord van 

God bestuderen en het Woord van God toestaan om u te leren wat God wil dat u moet weten 

en niet wat de mensen u leren. 

 

God heeft er voor gekozen om met ons te communiceren via Zijn Woord, en Zijn Woord 

maakt duidelijk dat er slechts één weg is om gered te worden; redding komt door het geloven 

van het Evangelie, en het Evangelie dat u vandaag de dag red moet recht gesneden worden 

van het Evangelie dat u niet kan redden. 

 

Geloven in een ander evangelie zal voorkomen dat u gered wordt, dat is waarom God ons in 

Galaten 1 waarschuwde dat zij, die een ander evangelie preken, vervloekt zijn. 

 

“Gal.1:6-9: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

 

 

                    MIJN LAATSTE GEDACHTE VOOR U IS HET VOLGENDE 

 

Ik wil dat de mensen in God geloven en het Woord van God aannemen om hun autoriteit te 

zijn in de Bijbelse leer, niet als een advies of wat de meerderheid van de mensen geloven. 

Onze autoriteit kan alleen het Woord van God zijn, we moeten God vertrouwen en niet de 

kerk waarin we opgroeiden, ook niet onze ouders of Christelijke kollega’s of vrienden, want 

er zijn vandaag de dag heel veel mensen die valse leer aanhangen dat aan hen is overgeleverd 

op jonge leeftijd. 

 

Velen van hen proberen dan die valse leer op u over te brengen. Ik beweer niet dat iemand dat 

opzettelijk doet, want oprechtheid is niet gelijk aan nauwkeurigheid; juistheid kan alleen 

afkomstig zijn door het Woord van God recht te snijden. 

  

Het evangelie dat u redt is eenvoudig gehouden en het is gratis, geloof wat Jezus Christus 

deed door het Kruis.  

Jezus Christus stierf voor uw zonden en stond op de derde dag op om u voor God te 

rechtvaardigen! 

 

“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 
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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; 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

 

                                       ISRAËL EN DE VERBONDEN 

 

                        Attentie: Verwar Verbonden niet met Bedelingen. 

 

Veel mensen hebben verschillende lijsten gezien over Verbonden, de meeste lijsten bevatten 

slechts 7 verbonden, variërend van: Verbond van Eden – Adamitisch Verbond – Noachitisch 

Verbond – Abrahamitisch Verbond – Palestijns Verbond – Mozaisch Verbond – Priesterlijk 

Verbond – Davidisch Verbond – Nieuwe Verbond, sommige mensen onderverdelen het 

nieuwe verbond in de volgende twee categorieën: [1] Nieuwe Verbond in het Judaïsme [2] 

Nieuwe Verbond in de Christenheid. 

 

Het woord verbond wordt gevonden in 272 verzen. De eerste keer = Genesis 6:18 en de 

laatste keer = Hebreeën 13:20. 

 

Webster's  definitie van het woord Verbond. 

 

VERBOND, [komen; een samenkomst; een vergadering of een overeenkomst van geesten.] 

een wederzijdse instemming of overeenkomst van twee of meer personen, te doen of te 

verdragen sommige handelingen of dingen; een contract; bepaling. Een verbond wordt 

vastgelegd in een schriftelijk document, verzegeld en uitgevoerd; of het kan worden 

geïmpliceerd in het contract. In de theologie is het verbond van werken ingesloten in de 

opdrachten, verboden en beloften van God; de belofte van God aan de mens, dat de mens zijn 

volmaakte gehoorzaamheid hem recht op geluk brengt. 

Doe dit, en leef; doe dat, en sterf. Het verbond van de verlossing is de wederzijdse 

overeenkomst tussen de Vader en Zoon, met inachtneming van de verlossing van zondaars 

door Christus. Het verbond van genade, is dat waarmee God Zich bezighoudt om zaligheid te 

schenken aan de mensen, op de voorwaarde dat de mensen in Christus geloven zullen en 

gehoorzaam zijn aan de voorwaarden van het evangelie. 

 

VERBOND, Om in te voeren in een formele overeenkomst; om te bepalen; om iemand te 

binden door contract. 

 

VERBOND, Te verlenen of beloven door een verbond. 

 

Verbonden zijn ofwel voorwaardelijk of zij zijn een gegeven belofte / onvoorwaardelijk. 

 

Opmerking: Deze studie zal alleen kijken naar Gods verbonden, de 6 voorbeelden hieronder 

zijn: 
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                       VERBONDEN DIE GOD HEEFT MET DE MENSHEID 

 
Het woord “verbond” wordt niet gevonden in Genesis 12 of in  II Samuel 7. 

 

In het geval van het verbond in Genesis 12 hebben we Genesis 15 ter ondersteuning dat God 

inderdaad aan Abram een verbond gaf in Genesis 12. 

 

In II Samuel 7, gebruikte God niet het woord Verbond, maar het is inderdaad een gegeven 

toezegging, en het wordt aan het huis van David gegeven en het huis van David zat op de 

troon jegens Israël. 

 

 

                DE VERBONDEN DIE IN DE SCHRIFT WORDEN GEVONDEN 

 

(1) Genesis 6:18 (voorwaardelijk) Om te leven moest Noach een ark bouwen 
 

“Ge.6:18: Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw 

zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u. 

 

(2) Genesis 9:8-17 (onvoorwaardelijk) Noach en zijn zaad en alle wezens – God zal de 

wereld niet opnieuw door water vernietigen. 

 

“Gen.9:8-17: 8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende: 9 Maar Ik, 

ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u; 10 En met alle levende ziel, die met 

u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de 

ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. 11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat 

niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed 

meer zal zijn, om de aarde te verderven. 12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat 

Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige 

geslachten. 13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds 

tussen Mij en tussen de aarde. 14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, 

dat deze boog zal gezien worden in de wolken; 15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, 

hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren 

zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. 16 Als deze boog in de 

wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en 

tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. 17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit 

is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde 

is. 

 

(3) Genesis 12:1-5 (voorwaardelijk). Abram en zijn zaad. 

 

ALS--Abram vertrekt... DAN -- zal God Abram geven / Abram's zaad [A] Land [B] Abram 

tot een groot volk maken [C] Abram zijn naam groot maken [D] God zal zegenen/vloeken die 

Abram zegenen/vloeken.  

  

“Gen.12:1-5: 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. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; 
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en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 5 En 

Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij 

verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te 

gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. 

 

Deze verzen bevestigen het eerdergenoemde Verbond in Genesis 12: (1) Gen.13:14-16 (2) 

Gen.15:18 heeft het woord verbond dat ondersteunt dat Genesis 12 inderdaad een Verbond is, 

en (3) Gen.35:9-12. 

 

“Gen.13:14-16: 14 En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef 

uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en 

westwaarts. 15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in 

eeuwigheid. 16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof 

der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. 

 

“Gen.15:18: 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: 

 

“Gen.35:9-12: 9 En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-Aram gekomen was; 

en Hij zegende hem. 10 En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet 

Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. 11 

Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! 

Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden 

voortkomen. 12 En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en 

aan uw zaad na u zal Ik dit land geven. 

 

 

(4) Genesis 17:1-21 (voorwaardelijk). Abram en zijn zaad. 

 

“Gen.17:1-21: 1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE 

aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en 

zijt oprecht! 2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer 

vermenigvuldigen. 3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 4 

Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 

worden! 5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen  

Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u gans 

zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. 7 

En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 

geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 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. 9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult 

Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. 10  Dit is Mijn verbond, dat 

gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, 

u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken 

zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u 

besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de 

gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; 13 De ingeborene van uw 

huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in 

ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. 14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens 
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voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; 

hij heeft Mijn verbond gebroken. 15 Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw 

huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara. 16 Want Ik zal haar 

zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken 

worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden! 17 Toen viel Abraham op zijn 

aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een kind 

geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? 18 En Abraham zeide tot 

God: Och, dat Ismael mocht leven voor Uw aangezicht! 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. 20  En aangaande 

Ismael heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem 

gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk 

stellen; 21 Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in 

het andere jaar baren zal. 

 

 

(5) Exodes 19:1-6 / Exodes 24:1-8 (voorwaardelijk). 

 

Dit verbond bevat heel veel informatie, we zullen slechts naar sommigen er van kijken die in 

dit Verbond bevat.       

 

Dit Verbond is uitermate “voorwaardelijk” , een (ALS / DAN) Verbond en dit Verbond is 

gericht aan één volk en dat volk is Israël. 

Dus ALS Israël gehoorzaam is aan God DAN zal God: 

 

(A) Israël boven alle volken stellen 

(B) Israël een Koninkrijk van priesters maken. 

(C) God gaf Israël een teken in Exodes 31:12-17 betreffende het houden van de Sabbat 

hetwelks een teken is (vers 16-17) voor Israël voor een eeuwigdurend Verbond.  

(D) Er zijn nog veel meer voorbeelden van hetgeen dit Verbond bevat maar ik wil slechts van 

enkelen melding maken, maar u zult Exodes tot en met Deuteronomium moeten lezen om alle 

informatie te verkrijgen die God aan Israël heeft gegeven om dat te volgen. (D1) Priesterlijke 

informatie (D2) Meer dan 600 wetten inclusief de 10 Geboden (D3) GEEN Verbonden met 

andere volken / mensen en NIET het aanbidden van afgoden. 

 

“Ex.19-1-6: 1 In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israels uit Egypteland, ten 

zelfden dage kwamen zij in de woestijn Sinai. 2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de 

woestijn Sinai, en zij legerden zich in de woestijn; Israel nu legerde zich aldaar tegenover 

dien berg. 3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: 

Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen: 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. 

 

“Ex.24:1-8: 1 Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aaron, Nadab en 

Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel; en buigt u neder van verre! 2 En dat Mozes 

alleen zich nadere tot den HEERE, maar dat zij niet naderen; en het volk klimme ook niet op 

met hem. 3 Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de 
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rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de 

HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 4 Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, 

en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en 

twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israel. 5 En hij zond de jongelingen van de 

kinderen Israels, die brandofferen offerden, en den HEERE dankofferen offerden, van jonge 

ossen. 6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het 

bloed sprengde hij op het altaar. 7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de 

oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en 

gehoorzamen. 8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit 

is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden. 

 

“Ex.31:12-17: 12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 13 Gij nu, spreek tot de 

kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een 

teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, 

Die u heilige. 14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, 

zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal 

uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 15 Zes dagen zal men het werk doen; doch op 

den zevenden dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op de sabbatdag 

arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. 16 Dat dan de kinderen Israels de sabbat houden, 

de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en 

tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den 

hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft. 

 

Ex.40:12-15: 12 Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent der 

samenkomst; en gij zult hen met water wassen. 13 En gij zult Aaron de heilige klederen 

aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene. 14 

Gij zult ook zijn zonen doen naderen, en zult hun de rokken aantrekken. 15 En gij zult hen 

zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij Mij het priesterambt bedienen. En 

het zal geschieden, dat hun hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun 

geslachten. 

 

“Numeri 25:11-13: 11 Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, heeft 

Mijn grimmigheid van over de kinderen Israels afgewend, dewijl hij Mijn ijver geijverd heeft 

in het midden derzelve, zodat Ik de kinderen Israels in Mijn ijver niet vernield heb. 12 

Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond des vredes. 13 En hij zal hebben, en zijn zaad 

na hem, het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd, en 

verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israels. 

 

“Ex.20:1-17: 1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 2 Ik ben de HEERE uw God, Die 

u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van 

hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de 

wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, 

aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; 6 En doe barmhartigheid aan 

duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. 7 Gij zult den Naam 

des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, 

die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9  Zes dagen 

zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws 
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Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 

dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 

daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en 

heiligde denzelven. 12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 

land, dat u de HEERE uw God geeft. 13 Gij zult niet doodslaan. 14 Gij zult niet echtbreken. 

15 Gij zult niet stelen. 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 17 Gij zult 

niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten 

is. 

 

“Ex.34:12-15: 12 Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met den inwoners des lands, 

waarin gij komen zult; dat hij misschien niet tot een strik worde in het midden van u. 13 Maar 

hun altaren zult gijlieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun 

bossen zult gij afhouwen. 14 (Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des 

HEEREN Naam is Ijveraar! een ijverig God is Hij!) 15 Opdat gij misschien geen verbond 

maakt met den inwoner van dat land; en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden 

offerande doen, en hij u nodigende, gij van hun offerande etet. 

 

“Deut.7:1-2: 1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij 

naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben 

uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de 

Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan 

gij; 2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo 

zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. 

 

Wat de meeste mensen niet begrijpen is het feit dat hetgeen mensen over het Oude Testament 

en het Nieuwe Testament denken onjuist is. Het Oude Testament is NIET in Genesis 1 

begonnen en het Nieuwe Testament is NIET in Mattheüs 1 begonnen. 

Het Verbond dat God aan Israël heeft gegeven is voorwaardelijk en begon in Exodes 19 en 

wordt verder gevonden in vele hoofdstukken van de boeken die Mozes heeft geschreven 

(Genesis – Exodes – Leviticus – Numeri en Deuteronomium), en bevat meer dan 600 punten 

aangaande de Wet, priesterlijke informatie, de Sabbat die Israël MOET houden, en andere 

GESCHREVEN informatie aan Israël en VOOR Israël om te gehoorzamen. Het is dit 

Verbond waarvan gezegd kan worden dat het het Oude Testament is. 

 

Webster's 1828 definitie voor het woord Testament.  

TEST'AMENT,  [testamentum, van testor, een testament maken.] 

 

1.  Een plechtige authentieke schriftelijke akte, door middel waarvan een persoon zijn wil 

verklaart over het afstand doen van zijn landgoed en effecten na zijn dood. Dit wordt ook wel 

zijn “wilsbeschikking” genoemd. Om een Testament geldig te laten zijn moet het opgesteld 

worden wanneer de erflater gezond van geest is, en het moet worden ondertekend, en bekend 

gemaakt worden op de wijze zoals de wet dat voorschrijft.  

 

Een mens kan in bepaalde gevallen een geldige woordelijke wilsbeschikking uitspreken, een 

dergelijke wilsbeschikking wordt nuncupation (mondeling kenbaar maken)  genoemd. 

 

2 De naam van elke afdeling van de canonieke boeken van de Heilige Schrift; zoals het Oude 

Testament; het Nieuwe Testament. De naam (testament) is gelijk aan ‘verbond’, en in ons 
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gebruik er van passen we het toe op de boeken die de oude en de nieuwe bedelingen bevatten; 

die van Moses, en die van Jezus Christus.  

 

Het bloed van Jezus Christus is gelijk aan het Nieuwe Testament, dat wordt gezien in Lukas 

22:19-20 en de uitdrukking Nieuwe Testament is uitwisselbaar met de uitdrukking Nieuwe 

Verbond, zoals dat staat in de brief aan de Hebreeën 12:24. (vergelijk met Hebreeën 9:16-

10:17). 

 

“Lukas 22:19-20: 19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, 

zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 

20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe 

testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.  

 

“Hebr.12:24: En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der 

besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 

 

“Hebr.9:16 t/m Hebr.10:17: 16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de 

dood des testamentmakers tussen kome; 17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het 

nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. 18 Waarom ook het eerste niet 

zonder bloed is ingewijd. 19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk 

uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, 

en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, 20 Zeggende: Dit is het bloed des 

testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden. 21 En hij besprengde desgelijks ook den 

tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed. 22 En alle dingen worden bijna door 

bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. 23 Zo was het 

dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze 

dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. 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 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 
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een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals 

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

 

 

(6) 2 Samuël 7:4-5 en 8-16 (onvoorwaardelijk). David en zijn zaad. 

 

(A) God zal Israël in hun eigen plaats planten en daar gaan ze niet meer vandaan. 

(B) Israël zal niet langer worden gekweld door de kinderen der goddeloosheid. 

(C) De Koning van Israël zal voor eeuwig uit het huis van David zijn, de geslachtslijn.  

 

“2Samuël 7:4-5 en 8-16: 4 Maar het gebeurde in denzelfden nacht, dat het woord des 

HEEREN tot Nathan geschiedde, zeggende: 5 Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt 

de HEERE: Zoudt gij Mij een huis bouwen tot Mijn woning?.................................. 8 Nu 

dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ik 

heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn 

over Mijn volk, over Israel. 9 En Ik ben met u geweest, overal, waar gij gegaan zijt, en heb al 

uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid; en Ik heb u een groten naam gemaakt, als den 

naam der groten, die op de aarde zijn. 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.  

 

We kunnen zien dat God een deel van het Genesis 17 Verbond in II Samuel 7 herbevestigt, 

dat ongeveer 1000 jaar eerder aan Abraham werd gegeven. 

 

“2 Samuël 7:22-24: 22 Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is niemand gelijk Gij, en 

er is geen God dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord hebben. 23 En wie 

is, gelijk Uw volk, gelijk Israel, een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan Zich tot 

een volk te verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze grote en 

verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit 

Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. 24 En Gij hebt Uw volk Israel U 

bevestigd, U tot een volk, tot in eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot een God geworden. 
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“Gen.17:7-8: 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad 

na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 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. 

 

 

          DEEL 5: DE EVANGELIEËN, ER ZIJN INDERDAAD MEER DAN ÉÉN 

 

                         HET EVANGELIE DER GENADE VAN PAULUS 

 

Het woord evangelie kan verschillende dingen betekenen als het wordt opgezocht in een 

woordenboek, onder andere: geschiedenis, gesproken tekst, spraak, een goed of vreugdevol 

bericht. 

 

Het evangelie (Een goede en blijde boodschap) is precies wat u zult vinden in de Bijbel om te 

laten zien hoe God voor ons een weg heeft bepaald om voor eeuwig met Hem te leven, maar 

welk evangelie moeten we vandaag de dag volgen? De Bijbel bevat meer dan één Evangelie; 

maar ons onderzoek zal hier worden toegespitst op slechts twee van hen, het Evangelie van 

het Koninkrijk en het Evangelie der Genade.  

  

Enige achtergrondinformatie is nu nodig. 

 

“Exodes 19:3-8: 3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, 

zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen: 

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. 7 En Mozes kwam en 

riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE 

hem geboden had. 8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE 

gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den 

HEERE. 

 

God maakte een verbond met Israël en vers 5-6 zeggen: 

 

“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. 

 

Het volk Israël had als een licht voor de heidenen moeten zijn om de wereld te tonen 

(iedereen die niet Joods is = dus de heidenen) wie de ene waarachtige God is. Op dat moment 

handelde God alleen met Israël en om tot God te komen moest dat via Israël gaan, 

nauwkeuriger gezegd: door de priesters van het huis van Levi om met God in het reine te 

komen. Exodus 20 begint met het geven van de Wet van God, de Wet van God werd gegeven 

aan Moses en die gaf de Wet van God aan Israël, in Exodus 19:8 zei Israël dat zij alles zouden 

doen wat God hen vroeg om te doen. God heeft aan Israël beloften gegeven (aardse 

Focus/doel) en verbonden met Israël gemaakt die alleen voor Israël waren, en één van die 

beloften is aangaande een Koninkrijk op aarde met een Koning om er over te heersen, en om 

Israël voor eeuwig van haar vijanden te bevrijden. Jezus Christus was de Koning waarover 
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wordt gesproken in de Schrift en het Evangelie van het Koninkrijk moest Israël voorbereiden 

op dat Koninkrijk. 

 

“Matth.4:17: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want 

het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

 

“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het 

Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

 

“Matth.10:1-7: 1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht 

gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te 

genezen. 2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en 

Andreas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; 3 Filippus 

en Bartholomeus; Thomas en Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en 

Lebbeus, toegenaamd Thaddeus; 4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden 

heeft. 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. 

 

Jezus stelde een vraag in Matthew 16, en wat was het antwoord waar Hij tevreden mee was? 

 

“Matth.16:13-17: 13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij 

Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 En zij 

zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de 

profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 En Simon Petrus, 

antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 17 En Jezus, 

antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat 

niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

De voorloper waarvan wordt gesproken in Maleachi is Johannes de Doper. 

 

“Maleachi 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. 

 

“Matth.3:1-11: 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? 8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. 9 En meent niet bij 

uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze 

stenen Abraham kinderen kan verwekken. 10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der 

bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in 

het vuur geworpen. 11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker 
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dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen 

Geest en met vuur dopen. 

 

Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk der Hemelen nabij was en: 

(1)  Het belijden van zonden. 

(2)  Bekering. 

(3) Met water worden gedoopt (Vergeet niet dat alle priesters van Israël ceremonieel 

gewassen moesten worden om priester te zijn). 

(4)  De komst van de Messias.  

 

Toen Jezus Christus Zijn bediening begon in Israël veranderde het Evangelie van het 

Koninkrijk enigszins ten opzicht van hetgeen Johannes de Doper leerde in Mattheüs 3. Ze 

moesten geloven dat Hij (Jezus) is: de Christus / de Messias / de Zoon van God. 

 

Het Evangelie van het Koninkrijk omvatte: 

(1) Het belijden van zonden. 

(2)  Bekering. 

(3) Met water gedoopt worden (Vergeet niet dat alle priesters van Israël ceremonieel 

gewassen moesten worden om priester te zijn). 

(4)  Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

 

Opmerking: Vergeet niet dat het Koninkrijks Evangelie Israël moest voorbereiden op een 

Aards Koninkrijk. In tegenstelling daarmee liet  God Paulus ons vertellen (het hedendaagse 

Lichaam van Christus) uit te kijken naar de hemelse plaatsen (hemelse Focus/doel), zie  

Efeziërs 1:3 en Filippenzen 3:20.  

 

“Hand.2:36-38: 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. 

 

Petrus en de andere Apostelen spraken op de Pinksterdag tot Israël en de vraag die gesteld 

werd in vers 37, toen zij (Israël) zich realiseerden dat Jezus Christus de Zoon van God (hun 

Messias), was: “Wat zullen wij doen mannen broeders?”. In vers 38 zei Petrus dat ze zich 

moesten bekeren en met water gedoopt worden en bovendien zouden ze de gave van de 

Heilige Geest ontvangen als aanvulling op het Evangelie van het Koninkrijk, de gave van de 

Heilige Geest was nog niet eerder gegeven. 

 

“Hand.8:26-38: 26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen 

tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. 27 En hij 

stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van 

Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te 

bidden te Jeruzalem; 28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet 

Jesaja. 29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen. 30 En Filippus 

liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? 

31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, 

dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. 32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: 

Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die 
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het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel 

weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde 

weggenomen. 34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de 

profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en 

beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus. 36 En alzo zij over weg  reisden, 

kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij 

gedoopt te worden? 37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het 

geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus 

als de kamerling, en hij doopte hem.  

 

De zojuist genoemde vier punten van het Evangelie van het Koninkrijk worden hier in 

Handelingen 8 niet allemaal genoemd, maar twee van hen zijn: 

(1) Met water dopen. 

(2) Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

 

Opmerking: Er wordt niet over het kruis gesproken in Handelingen hoofdstuk 8. Er wordt 

geen melding gemaakt dat Jezus Christus stierf voor de zonden van de eunuch, en er wordt 

niets gezegd over de opstanding, drie dagen later, van Jezus Christus voor rechtvaardiging van 

de zonden. 

 

“Hand.11:1-19: 1 De apostelen nu, en de broeders, die in Judea waren, hebben gehoord, dat 

ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden. 2 En toen Petrus opgegaan was naar 

Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren, 3 Zeggende: Gij zijt 

ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten. 4 Maar Petrus, 

beginnende, verhaalde het hun vervolgens, zeggende: 5 Ik was in de stad Joppe, biddende en 

zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen 

laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij; 6 

Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren der aarde, en de 

wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. 7 En ik hoorde een stem, die tot mij 

zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet. 8 Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets, dat 

gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan. 9 Doch de stem antwoordde mij ten tweeden 

male uit den hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 10 En dit 

geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel. 11 En ziet, ter 

zelfder ure stonden er drie mannen voor het huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij 

afgezonden waren. 12 En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En 

met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan. 13 En hij heeft 

ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend 

mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus; 14 Die woorden tot u zal 

spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis. 15 En als ik begon te spreken, viel de 

Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. 16 En ik werd gedachtig aan het woord 

des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt 

worden met den Heiligen Geest. 17 Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als 

ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde 

weren? 18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo 

heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven! 19 Degenen nu, die 

verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door 

tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de 

Joden. 
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Opnieuw gingen Petrus en de andere Apostelen, in vers 19, alleen naar de Joden 

waarom?.........Petrus en de anderen moesten  wachten op het Koninkrijk om vervolgens naar 

de andere volken (de Heidenen) te gaan, maar Petrus en de anderen wisten dat het Koninkrijk 

nog niet was gekomen in Handelingen hoofdstuk 11, in feite had God hun bedeling al gestopt, 

maar Petrus realiseerde zich dat niet tot Handelingen 15/Galaten 2, dat werd  heel duidelijk 

gezien in Galaten 2 waar Petrus de bediening (Mattheüs 28), om naar de andere volken te 

gaan, stop zette, Petrus wist dat God Paulus gebruikte met een andere methode van het 

omgaan met de mensheid en dat die methode een ander Evangelie was met een andere focus. 

 

 

                                      HET EVANGELIE DER GENADE 

 
“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 

 
“Rom.1:1-3: 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn 

profeten, in de heilige Schriften) 3 Van Zijn Zoon,, Die geworden is uit het zaad van David, 

naar het vlees; 

 

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“Gal.1:6-12: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen 

dienstknecht van Christus. 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. 

 

“Gal.2:7-9: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk 

wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de 

heidenen); 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; 

 

“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; 

 

“2Tim.1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen; 
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“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

Petrus en de twaalven begrepen of wisten, voorafgaand aan de kruisiging van Jezus, niets van 

de Opstanding van Jezus Christus, en dus konden ze, in Mattheüs, Markus, Lukas en 

Johannes, niet het Evangelie prediken waardoor wij worden gered  

 

“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. 

 

“Johannes 20:1-9: 1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het 

nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 2 Zij liep dan, en 

kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij 

hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 3 

Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. 4 En deze twee liepen 

tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. 5 

En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 6 Simon Petrus 

dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 7  En den zweetdoek, 

die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een 

andere plaats samengerold. 8 Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het 

graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van 

de doden moest opstaan. 

 

Het Evangelie der Genade Gods. 

 

(1) Weet/Geloof/Geef toe dat iedereen een zondaar is. Romeinen 3:10 en 3:23 

(2) Het loon van de zonde is de geestelijke dood (eeuwig gescheiden van God). Romeinen 

5:12 en 6:23 

(3) Jezus Christus betaalde de prijs voor UW zonden. Romeinen 5:8 

(4) Weet/Geloof/Geef toe dat Jezus Christus voor u is gestorven en herrezen is uit de doden. I 

Korintiërs 15:1-4 

 

U moet toegeven dat u uzelf op geen enkele wijze, door welke hoeveelheid werk ook, kunt 

redden. U moet het evangelie geloven en wanneer u dat doet, bent u voor eeuwig met God 

verzegeld. 

 

“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 
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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; 

 

 

  HET EVANGELIE DER GENADE IS VAN PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN 

 

“Ef.1:1: 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die 

te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 

 

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 

 

“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. 

 

“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; 

 

“Ef.6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 

vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 

 

“Gal.2:7-8: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk 

wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de 

heidenen); 

 

“Rom.2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door 

Jezus Christus, naar mijn Evangelie. 

 

“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; 

 

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit 

den zade Davids, naar mijn Evangelie; 

 

“Gal.2:14-21: 14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het 

Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar 

heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de 

Joodse wijze te leven? 15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; 16 

Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het 

geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden 

gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom 

dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 17 Maar indien wij, die in 

Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan 
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Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. 18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, 

datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. 19 Want ik ben door de wet 

der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 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. 

21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is 

dan Christus tevergeefs gestorven. 

 

“Rom.1:16-17: 16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een 

kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17 Want 

de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk 

geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

 

“Rom.3:23-26: 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. 

 

“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; 

 

“2Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze 

werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, 

voor de tijden der eeuwen; 

 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij 

gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en 

vernieuwing des Heiligen Geestes; 

 

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“Rom.5:15-18: 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door 

de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de 

genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, 

gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel 

uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot 

rechtvaardigmaking. 17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door 

dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der 

rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 18 

Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo 
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ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des 

levens. 

 

“Gal.1:6-12: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen 

ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen 

verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen 

dienstknecht van Christus. 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. 

 

“Hand.26:15-18: 15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij 

vervolgt. 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; 17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 18 

Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des 

satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de 

geheiligden, door het geloof in Mij. 

 

“Hand.13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der 

zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd 

worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. 

 

“Gal.3:8; 11; 14: 8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou 

rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen 

al de volken gezegend worden…………………..11 En dat niemand door de wet 

gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven………..14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus 

Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 

 

“Gal.3:22-26: 22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de 

belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. 23 Doch eer 

het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op 

het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot 

Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof 

gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods 

door het geloof in Christus Jezus. 

 

 

                          DEEL 6: CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN 

 
  --Bestaat de Hel  

  --Satan de tegenstander 

  --Sodomie 

  --Spreken in tongen (talen).  

  --Tienden 
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  --Bekering 

  --Corrigeren of vermanen  

  --Pas op voor magie  

  --Vragen die u moet stellen als u een gemeente zoekt  

  --Te stellen eisen aan een voorganger. 

 

 

                                                 BESTAAT DE HEL? 

 

Mij werd eens in een e-mail verteld dat ik: haat ….. onwetendheid...en  intolerantie predikte,  

dat te wijten was aan mijn standpunt dat het Woord van God, de Bijbel,  mijn enige norm was 

van hoe te leven. Gods Woord is de autoriteit betreffende hetgeen God wil dat u moet weten, 

en ik zal geen tradities van mensen toestaan, of kerken die er voor verkiezen om Gods Woord 

te veranderen om iets anders te zeggen dan wat God voor ons heeft bewaard in de Staten 

Bijbel. Ik zal niet schipperen met het Woord van God om mensen te 

plezieren en ze mij graag mogen, hierom heb ik zowel vrienden als 

familieleden verloren, en ik smeek u om niet met het Woord van God te 

schipperen of compromissen te sluiten. 
 

God is de autoriteit van de mens, en God's Woord is perfect bewaard in de Staten Bijbel. Als 

iemands overtuigingen in strijd met Gods Woord zijn, dan is de mens fout, want alleen God is 

waarheid. 

 

Een van de belangrijkste redenen dat ik die opmerkingen heb ontvangen was omdat ik schreef 

over de Hel. 

 

Ten tweede schreef ik: als iemand het Evangelie voor zijn behoudenis niet gelooft, dan heeft 

die persoon besloten om zijn zondeschuld zelf te betalen, voor eeuwig, in de Hel/Poel des 

Vuurs.  

 

Dit onderwerp behandelt dat God vele malen in de Schrift schreef dat als iemand God niet op 

Gods voorwaarden accepteert, dan is er een straf van God in een plaats die momenteel Hel 

wordt genoemd, en de Hel zal op een dag worden geleegd in de Poel van Vuur. 

  

Een korte beschrijving van de hel vanuit de Schrift. 

 

“Lukas 16:19-26: 19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn 

lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name 

Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de 

kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn 

zweren. 22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den 

schoot van Abraham. 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn 

ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij 

riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns 

vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. 25 Maar 

Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus 

desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. 26 En boven dit alles, 

tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen 

overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. 
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Het is duidelijk dat God ons toestaat om voorbij de grenzen van de Hel te zien, maar God   

staat ons ook toe om te weten dat we niet kunnen ontsnappen, want de rijke man pleitte zelfs 

niet voor zijn eigen vrijlating, hij accepteerde dat zijn lot eeuwig was. Hel is de huidige plaats 

waar mensen naartoe gaan wanneer zij God op Gods voorwaarden verwerpen, maar op een 

dag zal de Hel worden verwijderd en allen die er in zijn zullen  worden geworpen in de Poel 

des Vuurs, die een voortzetting van eeuwige kwelling is. 

 

“Openbaring 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 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. 

 

“Psalm 9:18: De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. 

 

Vele malen vertelt God ons in de Schrift dat een straf zal volgen als we ervoor kiezen om op 

onze eigen manier te leven en de Weg van God negeren. 

 

Opmerking : God is onze Schepper, dus God heeft inderdaad het recht om de voorwaarden op 

te stellen. 

 

“Psalm 5:5-6: 5 Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U 

niet verkeren. 6 De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der 

ongerechtigheid. 

 

“Jesaja 66:15-16: 15 Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een 

wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met 

vuurvlammen. 16 Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met 

alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. 

 

“Mal.4:1: Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en 

al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in brand zetten, zegt 

de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 

 

“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 
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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 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.  

 

“Psalm 1:6: Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen 

zal vergaan. 

 

“2Thess.1:8-9: 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en 

over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 

Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de 

heerlijkheid Zijner sterkte, 

 

Ik heb goed nieuws voor u, het is nog niet te laat! Als u het evangelie nog niet heeft geloofd, 

doe het dan nu! God wil dat u gered wordt, en ofschoon wij (als mensheid) slecht en 

verdorven  van hart zijn, is God voor ons gestorven om onze zondeschuld te betalen. 

 

Jezus Christus heeft u een geschenk aangeboden dat kosteloos is, want we kunnen van onszelf 

nooit genoeg doen of genoeg betalen. Jezus Christus: 

 

(1) heeft u geschapen voor gemeenschap.  

(2) Wil dat u gered wordt,  en:  

(3) Stierf voor u om dit te laten gebeuren. 

 

“Rom.3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 

 

“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

 

“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. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“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 
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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; 

 

(1) Weet/Geloof/Geef toe dat iedereen een zondaar is. Romeinen 3:10 en 3:23 

(2) Het loon van de zonde is de geestelijke dood (eeuwig gescheiden van God). Romeinen 

5:12 en 6:23 

(3) Jezus Christus betaalde de prijs voor UW zonden. Romeinen 5:8 

(4) Weet/Geloof/Geef toe dat Jezus Christus voor u is gestorven en herrezen is uit de doden. I 

Korintiërs 15:1-4 

 

Iedereen komt in aanmerking om gered te worden, niets (geen enkele hoeveelheid werk of het 

ontbreken van werken) in uw verleden kan u verhinderen om gered te worden, alleen uw 

ongeloof in het Evangelie zal uw redding verhinderen. 

 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

De vrije gave van redding betekent:  

(1) Weten en geloven dat u een zondaar bent.  

(2) Dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven. 

(3) Dat Jezus Christus drie dagen later is opgestaan (Zijn bewijs dat hij God is en dat Jezus 

Christus uw zondschuld volledig heeft voldaan)  

(4) God toestaan om te betalen voor uw zonden (door oprecht het evangelie te geloven) en er 

niet voor kiezen om ze zelf te betalen.  

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“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. 

 

 

                                        SATAN DE TEGENSTANDER 

 

Het is duidelijk uit de Schrift dat de Satan een agenda heeft met betrekking tot het handelen 

met de mensheid, en dat is om ons aan te vallen met behulp van misleiding en om ons te 

verleiden in het doen van dat wat in strijd is met wat God wil dat we doen. 

  

Satan is zeer reëel en heeft grote macht en middelen tot zijn beschikking (een veelheid van 

onreine geesten/gevallen engelen); het niet volledig begrijpen hiervan zou een ernstige 

vergissing zijn van uw kant, maar nog meer als u lid bent van het Lichaam van Christus.  

 

Het is moeilijk genoeg om voor onszelf te proberen godvrezend te leven, maar als we een zeer 

reëel en krachtig wezen hebben die er alles aan doet wat hij kan om ons te laten struikelen, 

wordt het inderdaad zeer moeilijk. Satan is de aanklager van ons voor God, dus neem deze 

kwestie niet te licht op want Satan is uw tegenstander! 

   

“Ez.28:14-17: 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij 

waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. 15 Gij waart 
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volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u 

gevonden is. 16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld 

vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij 

overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over 

uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde 

henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. 

 

“Jes.14:12-14: 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. 

 

“Op.12:3-4: 3  En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode 

draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de 

draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het 

zou gebaard hebben. 

 

“Op.12:7-10: 7 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den 

draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is 

niet meer gevonden in den hemel. 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. 10 En ik hoorde een grote stem, 

zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes 

Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde 

voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 

 

“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. 

 

“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; 

 

“Matth.4:1-10: 1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te 

worden van den duivel. 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde 

Hem ten laatste. 3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, 

zeg, dat deze stenen broden worden. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De 

mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 5 

Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; 6 

En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is 

geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, 

opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 7 Jezus zeide tot hem: Er is 

wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Wederom nam Hem de 

duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 

heerlijkheid; 9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, 

mij zult aanbidden. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: 

Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. 
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“Ef.6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 

macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 

omleidingen des duivels. 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. 13 Daarom neemt aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 

staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan 

hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des 

geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt 

den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle 

bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 

gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 

 

Satan is zeer krachtig. 

  

Ik kan dit niet genoeg benadrukken, Satan is zeer krachtig en hij houdt niet 

van u, dus vergeet niet om altijd uw vertrouwen en kracht op God te stellen. 

U kunt uzelf hiermee troosten: Satan zijn dagen zijn geteld, hetgeen hem 

echter nog gevaarlijker maakt. 
 

“Jes.14:15: Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 

 

“Op.20:2; 7 en 10: 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, 

en bond hem duizend jaren;…………………. 7 En wanneer de duizend jaren zullen 

geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden…………………… 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. 

 

Eén van de vele dingen die Satan heeft gedaan is het overtuigen van een 

groot gedeelte van de mensheid dat hij niet bestaat. Als u gelooft dat Satan 

bestaat, dan denken de meesten aan hem als een donker, en uiteraard 

kwaad uitziend schepsel die u duidelijk in een menigte kunt aanwijzen. De 

waarheid moet verteld worden, hij is zeer reëel, en hij, of één van zijn 

volgelingen (onreine geesten of mannen die God niet volgen), kan 

rechtvaardig lijken, maar in feite zijn ze uw vijanden. 
  

Bedenk dat u God als uw enige autoriteit moet nemen en u moet alleen op God vertrouwen, 

want er zijn velen die beweren te spreken over hetgeen God heeft gezegd, maar als u hetgeen 

zij beweren vergelijkt met het Woord van God dan komt u er achter dat ze betreffende vele 

dingen dicht bij de waarheid komen, maar vergeet niet dat als iets voor 99% waarheid is het 

nog steeds een leugen is! 

 

“2Kor.11:13-15: 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich 

veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf 

verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars 
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zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar 

hun werken. 

 

 

                                                         SODOMIE 

 

Sommigen houden niet van die uitdrukking omdat het niet de uitdrukking is die zij voor 

zichzelf gebruiken. Sommigen gebruiken de uitdrukking homosexueel, alternatieve 

levensstijl, homo, lesbisch, etc…….Ik weet zeker dat de meeste mensen geen gebruik maken 

van wat het Woord van God hier over zegt, ze gebruiken maatschappelijke waarden boven de 

waarden van God, maar als Christen moet u het Woord van God toestaan om te definieren wat 

waar is. 

 

Ik stel me voor dat, indien God de uitdrukking  sodomie gebruikt in de Bijbel, dat woord dan 

voorrang heeft op hetgeen waar de mensheid voor kiest om de handeling te omschrijven 

terwijl God er alreeds een definitie voor heeft gegeven.  

 

“Gen.2:18-24: 18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen 

zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. 19 Want als de HEERE God uit de 

aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die 

tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, 

dat zou haar naam zijn. 20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het 

gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen 

hulpe, die als tegen hem over ware. 21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam 

vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 22 

En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij 

bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees 

van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 24 

Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw 

aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. 
 

Het is duidelijk dat God de man maakte, en later maakte God een vrouw voor de man en God 

zei dat ze tot één vlees zullen zijn. 

 

“Matth.19:5-6: 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal 

zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; 6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, 

maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

 

Opnieuw  zei Jezus dat man en vrouw één vlees zijn zullen, zodat het huwelijk tussen een 

man en een vrouw is. 

 

“Gen.19:4-7: 4 Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van 

Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste 

einde af. 5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u 

gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. 6 Toen ging Lot uit tot hen aan de 

deur, en hij sloot de deur achter zich toe; 7 En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen 

kwaad! 

 

Hier vertelt Lot de mannen van Sodom niet zo goddeloos te handelen, de goddeloze handeling 

die Lot beschrijft is de handeling van seks tussen een man met een andere man. 
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In 1 Koningen  wordt gesproken over van het land van Juda onder Koning Jerobeam. 

 

“1Kon.14:22-24: 22 En Juda deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij verwekten 

Hem tot ijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden, met hun zonden, die zij zondigden. 23 

Want ook zij bouwden zich hoogten, en opgerichte beelden, en bossen, op allen hogen heuvel, 

en onder allen groenen boom. 24 Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar al 

de gruwelen der heidenen, die de HEERE van het aangezicht der kinderen Israels uit de 

bezitting verdreven had. 

 

Dus het gedrag van een sodomiet is, voor God, net zo slecht als afgoderij en het is Hem een 

gruwel. 

 

Ook wordt er in 1 Koningen gesproken over Koning Asa, wat hij deed was recht in de ogen 

van de HEERE. 

 

“1Kon.15:11-12: 11 En Asa deed wat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader 

David. 12 Want hij nam weg de schandjongens uit het land, en deed weg al de drekgoden, die 

zijn vaders gemaakt hadden. 

  

Dus is sodomie voor God verkeerd, sodomie is de handeling tussen mensen van hetzelfde 

geslacht die elkaar bekennen op een manier die tussen een getrouwde man en zijn vrouw 

plaats vindt. 

  

God liet Moses Israël informeren over vele Wetten en in Leviticus 18:22 en 20:13 is het heel 

duidelijk wat God zegt over deze daad van sodomie. 

 

“Lev.18:22: Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een 

gruwel. 

 

“Lev.20:13: Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke 

bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun 

bloed is op hen! 

 

God schreef dus een wet (De Wet van Mozes was voor Israël, vandaag de dag handelt God 

niet met Israël) die zegt dat als zij (Israël) de wet aangaande sodomie overtraden dan moesten 

ze (Israël) hen die overtraden ter dood brengen.  God denkt niet lichtvaardig over dit 

onderwerp. 

 

Denk er aan, wij zijn vandaag de dag niet onder de Wet, wij zijn niet Israël. 

 

Vergeet niet, wij zijn vandaag niet onder de wet, want wij (het Lichaam van Christus) zijn 

onder de genade. Gods Woord is vandaag lonend voor ons wanneer wij het recht snijden 

volgens de Bedelingen zoals God met de mensheid handelt. De wet, waaraan we niet 

gebonden zijn om die te volgen kan ons nog steeds leren wat God onverkwikkelijk vindt en 

sodomie is onverkwikkelijk voor God. Liegen is onaangenaam voor God, dus beide, liegen en 

sodomie, zijn gelijk in de ogen van God, het is de mens die ervoor kiest om sommige zonden 

groter te vinden dan andere zonden. 
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Paulus schreef in de brief aan de Romeinen, voor de Bedeling der Genade waarin alle 

gelovigen zich vandaag bevinden, over sodomie.  

 

“Rom.1:26:32: 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook 

hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En 

insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in 

hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding 

van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. 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; 29 Vervuld zijnde met alle 

ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, 

bedrog, kwaadaardigheid; 30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, 

hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; 31 

Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; 

32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten,, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, 

des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in 

degenen, die ze doen. 

 

Kortom, ik wil graag heel duidelijk zijn over dit onderwerp. Ik suggereer 

niet dat u degenen die sodomie praktiseren moet haten. We moeten de 

zonde haten, niet de zondaar. We moeten hen niet anders behandelen dan 

hoe we omgaan met moordenaars of leugenaars. 
 

Ik had eens, vele jaren geleden, een medewerker die sodomie praktiseerde. Deze medewerker 

van mij vertelde mij aanvankelijk niet van zijn keuze voor deze levensstijl, want hij loog  uit 

angst hoe anderen over hem zouden denken, maar na verloop van tijd werden we bevriend 

met elkaar en uiteindelijk vertelde hij mij over zijn keuze om zo te leven. Ik kon hem niet 

vertellen dat sodomie ok was want God is de autoriteit over wat goed of fout is. 

  

Zonde is zonde. Niemand is volmaakt, maar als Christenen (leden van het Lichaam van 

Christus) moeten we in staat zijn om te bepalen wat goed of slecht is in de ogen van God. Wij 

zijn allen zondaars en zullen dat blijven zelfs nadat we het Evangelie der Genade hebben 

geloofd (I Korintiërs 15:1-4), maar we moeten ons niet blijven veroorloven of anderen laten 

denken, dat een bepaald gedrag aanvaardbaar is omdat miljoenen zeggen dat het goed is. In 

dit opzicht heeft God gelijk, niet de mens. We moeten hen van Jezus Christus vertellen en van 

het Woord van God getuigen en bidden dat hun ogen open zullen gaan voor hun daden. 

 

 

                                 HET SPREKEN IN TONGEN (TALEN) 

 
Veel mensen zijn vandaag de dag verward of misleid met betrekking tot het spreken in tongen 

en andere gaven waarover God heeft gesproken in de Bijbel, of die gaven voor vandaag nog 

steeds geldig zijn. 

 
Vergeet niet dat het Woord van God de autoriteit is de betreffende alle Bijbelse leer, laat dus 

het Woord van God u vertellen wat goed of fout is, niet wat u denkt of wat u heeft geleerd van 

anderen die het Woord van God niet recht snijden. Lees en bid opdat u het voor uzelf moogt 

begrijpen. 
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“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. 

 

Laat ons eerst eens kijken naar het boek Markus, Jezus Christus sprak daar tegen de elven 

over informatie die ze nodig zouden hebben gedurende de Verdrukking; als zij er door waren 

gegaan dan zouden ze deze gaven nodig hebben gehad voor hun bediening in de wereld, 

speciaal de gave voor het drinken van iets dodelijks. (Openbaring 8:11). 

 

Denk er aan dat in Markus, hoofdstuk 16, Jezus Christus spreekt tot Israël onder de wet, en 

een bediening gaf aan de elven over dingen die Israël moest weten betreffende de 

Verdrukking (de laatste van de zeventig weken waarover wordt gesproken in Daniel 

hoofdstuk 9). 

 

“Markus 16:14-19: 14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en 

verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden 

degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was. 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. 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. 19 De Heere dan, nadat Hij 

tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. 

 

Jezus Christus leerde het Evangelie van het Koninkrijk en was met de Joden in gesprek met 

betrekking tot de bedeling (eeuw) waar ze zich in bevonden. De Mozaïsche wet en het 

Evangelie van het Koninkrijk waren gericht aan Israël, niet aan de hele wereld. 

Vandaag zijn wij niet onder de Wet, en ook worden we niet gered door het Evangelie van het 

Koninkrijk. Wat vertelde Jezus zijn discipelen tijdens Zijn aardse bediening?  

 

“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 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. 

 

Jezus en Zijn discipelen leerden het Evangelie van het Koninkrijk, niet het Evangelie der 

Genade waaronder wij nu leven, dat Evangelie der Genade is aan Paulus gegeven om het ons 

te vertellen. 

 

Vergeet niet dat Paulus het Evangelie der Genade kreeg nadat God de Joden en de wet in de 

wachtkamer had geplaatst; maar nadat het lichaam van Christus is Opgenomen (I 

Tessalonicenzen 4), zal God terug gaan naar de Joden en voldoen aan de beloften die hij aan 

hen heeft gegeven. Voor vandaag heeft de Heere Jezus aan Paulus het Evangelie der Genade 

gegeven met de Focus op de Hemel, dat is geheel anders dan het handelen van God met Israël 

met de Focus op de Aarde. 

 

“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, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;  
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“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. 

 

Tekenen, zoals het spreken in tongen, werden aan de Joden gegeven. 

 

“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 

 

De Joden verlangden tekenen, dus gaf God ze aan de Joden. Paulus vertelt ons waarom de 

tongen werden gegeven. 

 

“1Kor.14:22: Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar 

den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven. 

 

“1Kor.13:8: De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan 

worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 

 

Tongen zijn niet voor vandaag, ook zijn de gaven die werden gegeven aan het begin van de 

gemeente, niet meer van toepassing, vandaag leven we alleen door geloof, het Evangelie der 

Genade werd aan Paulus gegeven en de boeken Romeinen tot en met Filemon werden 

geschreven voor ons als geloofsleer. 

  

“2Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

 (For we walk by faith, not by sight:) 

 

“Aanschouwen”  zou een teken zijn, niet een handeling uit geloof en ons is verteld om, in 

deze huidige bedeling, te leven door geloof. 

 

Emoties zijn ook een type van aanschouwen, dus denk niet, hoe u zich voelt, dat dat de 

manier van God is om met u te praten. We hebben het Woord van God als onze uiteindelijke 

autoriteit, en het Woord van God is de enige manier waarop God vandaag met ons 

communiceert. 

 

“Hebr.11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 

zaken, die men niet ziet. 

 

Ook in Handelingen hoofdstuk 2 omschrijft  God wat tongen zijn. Tongen zijn geen hemelse 

onbekende taal (Engelachtige) zoals sommigen beweren, maar tongen zijn op aarde gesproken 

talen. 

 

“Hand.2:4-11: 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. 5 En er waren Joden, te Jeruzalem 

wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. 6 En als 

deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde 

hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende 

tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers? 8 En hoe horen wij hen 

een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 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 
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uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen 

hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 

  

Ik hoop niet dat ik u heb beledigd, maar Tongen en andere tekens zijn vandaag de dag niet 

werkzaam in de huidige Bedeling der Genade Gods. 

 

 

                                                       DE TIENDEN 

 

Veel mensen weten niet wat de Schrift zegt over de tienden en veel predikers gebruiken 

verkeerde verzen in de Schrift ter ondersteuning van hun boodschap dat u tienden moet geven 

of het bedrag dat u moet geven. Ik geef hier de meest voorkomende verzen die verwarde 

predikers gebruiken om u te beïnvloeden, eveneens zal ik uitleggen waarom die verzen niet 

voor vandaag zijn. 

 

“Mal.3:8-10: 8 Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven 

wij U? In de tienden en het hefoffer. 9 Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, 

zelfs het ganse volk. 10 Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; 

en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de 

vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 

 

Het verkeerd gebruik van de verzen omvat: 

(1) zal een mens God beroven in tienden en offergaven en  

(2) uw tienden brengen naar het schathuis en te beweren dat voor vandaag het schathuis de 

lokale gemeente is die u bezoekt. 

 

Ga nu terug naar de verzen in Mal.3:8-10 en lees ze nogmaals nauwkeurig, laten we 

vervolgens naar Leviticus 1 gaan voor uitleg. 

 

“Lev.1:1-7: 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. 5 Daarna zal 

hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de 

priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de 

deur van de tent der samenkomst is. 6 Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in 

zijn stukken delen. 7 En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, 

en zullen het hout op het vuur schikken. 

 

Hier zien we dat de offers, waarover wordt gesproken in hoofdstuk drie van Maleachi, 

dierlijke offers zijn voor de verzoening van Israël, voor zonden als ze (kinderen van Israël) 

niet leefden naar de eisen van de Wet. 

 

Maleachi hoofdstuk 3 spreekt van tienden en offergaven, dat zou betekenen dat wij vandaag 

verplicht zijn (als God van ons wilde dat we Maleachi moeten volgen in de leer), om ons geld 

(tienden) en onze dieren (offers) naar de gemeente te brengen om te worden geofferd voor 

onze verzoening voor de zonden. 
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Ik hoop dat allen die dit lezen beter weten, want wij doen dat niet meer, want Jezus Christus 

offerde zichzelf voor onze zonden en het is niet nodig om een extra aanbetaling te doen voor 

de verzoening van onze zonden. 

Dat alleen al zou en u moeten zeggen dat deze verzen uit de context zijn gehaald ter 

ondersteuning van tienden voor vandaag, bovendien beschikken wij over wat God schreef in: 

 

“Mal.3:10b:….. opdat er spijze zij in Mijn huis;………”. 

 

Wat betekent dat? Het is gewoon zo dat het huis van Levi ondersteunt moest worden, voor 

hun levensbehoefte, door de andere stammen van Israël, omdat de Levieten geen erfenis 

kregen van een gedeelte van het Land toen ze aankwamen in Kanaän omdat de Heer hun 

erfdeel was, en vlees (voedsel) was één van de manieren dat ze (de Levieten was) ondersteund 

werden en dat was ook de reden dat Israël tienden moest geven.  

 

Nehemia berispte Juda, want op dat moment waren niet alle stammen bijeenvergaderd, om 

niet na te laten om de tienden aan de Levieten te geven omdat ze daar recht op hadden. 

 

Nehemia 13:10-12: 10 Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was; zodat de 

Levieten en de zangers, die het werk deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker. 11 

En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik  

ergaderde hen, en herstelde ze in hun stand. 12 Toen bracht gans Juda de tienden van het 

koren, en van den most, en van de olie, in de schatten. 

 

Mal.1:1: De last van het woord des HEEREN tot Israel, door den dienst van Maleachi. 

 

Het openingsvers van Maleachi zegt aan wie het boek Maleachi is geschreven, het is niet aan 

ons geschreven (hedendaagse leden van het Lichaam van Christus, want wij leven in de 

Bedeling der Genade Gods), want Maleachi is aan Israël onder de Wet geschreven. 

 

Ik zal nu verzen aandragen die gelden voor de Leer van vandaag. 

 

“1Kor.9:7-14: 7 Wie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, 

en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde? 8 

Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet? 9 Want in de wet van Mozes 

is geschreven: Gij zult een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? 10 

Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die 

ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. 11 

Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe, dat 

lichamelijk is, maaien? 12 Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet 

veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat 

wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus. 13 Weet gij niet, dat 

degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, 

met het altaar delen? 14 Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie 

verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. 

 

“1Kor.16:1-2: 1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik 

aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo. 2 Op elken eersten dag der 

week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij 
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welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik 

gekomen zal zijn. 

 

“2Kor.8:9-15: 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om 

uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 

10 En ik zeg in dezen mijn mening; want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar 

ook het willen van over een jaar te voren hebt begonnen. 11 Maar nu voleindigt ook het doen; 

opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook alzo zij het 

voleindigen uit hetgeen gij hebt. 12 Want indien te voren de volvaardigheid des gemoeds 

daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. 13 

Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben, en gij verdrukking; 14 Maar 

opdat uit gelijkheid, in dezen tegenwoordigen tijd, uw overvloed zij om hun gebrek te 

vervullen; opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worde. 

15 Gelijk geschreven is: Die veel verzameld had, had niet over; en die weinig verzameld had, 

had niet te weinig. 

 

“2Kor.9:6-7: 6 En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die 

in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. 7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart 

voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 

 

Ik denk dat we vandaag,  100% moeten  geven aan de dienst voor de Heere Jezus Christus en 

dat omvat, door liefde en zonder bezwaren te verlenen aan onze voorganger, de bediening, en 

aan onze mede-gelovigen (broeders en zusters in het Lichaam van Christus) en dat omvat 

meer dan alleen geld, maar onze tijd en capaciteiten. 

 

Ik geloof niet dat een schaal rond moet gaan om geld in te verzamelen, maar ik geloof (dat is 

mijn eigen mening) dat openlijk een kist moet worden geplaatst waar we onze ondersteuning 

in kunnen doen zonder dat iemand ter plaatse in een positie komt van schuldgevoel of zich 

verplicht voelt om te geven. Denk er aan dat God een blijmoedigen gever wil, sommige 

mensen gaan niet naar de kerk omdat ze niet in staat zijn om te ondersteunen met geld. 

 

Ik vind ook dat niemand mag zien of zelfs in staat zijn te raden wat iemand geeft aan de 

Bediening uit angst dat iemand hoogmoedig gaat worden of dat iemand in de Bediening vindt 

dat ze de grote gever tevreden moeten houden omdat ze misschien nodig zijn wanneer ze 

geconfronteerd worden met een probleem tussen leden van het lichaam van Christus. 

 

“Rom.2:11: Want er is geen aanneming des persoons bij God. 

 

“Gen.14:18-20: 18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij 

was een priester des allerhoogsten Gods. 19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij 

Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En gezegend zij de allerhoogste 

God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles. 

 

“Hebr.7:2: Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet 

wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een 

koning des vredes; 

 

Abram (aangezien hij tot Genesis 17 niet bekend was als Abraham) gaf aan Melchizedek een 

Tiende voordat de Tiende vereist was van Israël. 
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Spreuken 3:9: Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten; 

 

“Rom.15:26: Want het heeft dien van Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene 

handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn. 

 

We moeten  de armen die verloren zijn helpen, niet alleen de arme gelovigen. 

 

“Gal.2:10: Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd 

heb te doen. 

 

OK, misschien vragen sommigen zich nu af waar ik mee begon, namelijk  het niet eens zijn 

betreffende de tienden (het geven van geld aan een Bediening) zoals sommige predikers over 

dit onderwerp leren. 

Ik ben van mening dat, wanneer iemand iets over God's Woord leert, ze dat moeten 

onderbouwen met de juiste Schriftplaatsen in hun Context, of ze moeten zwijgen over deze 

kwestie, want zij zullen aan God verantwoording moeten afleggen over alles waarvan ze 

beweren dat God het heeft gezegd. Ik hoop dat ik niemand heb beledigd, want dat is niet mijn 

bedoeling, maar als u een leraar/voorganger van God’s Woord bent dan moet u dat niet te 

licht opvatten. 

 

Ik zal ook zeggen dat ik het geven van geld aan de Bediening steun als onderdeel van onze 

plicht (het is niet een tiende of een offer volgens de Oud Testamentische tienden en offers). 

 

Waarom predikers geen juiste verzen geven ter ondersteuning van dergelijke is een groot 

vraagteken, misschien hebben ze gebrek aan geloof  om God er in te laten voorzien, misschien 

willen sommigen gewoon uw geld en gebruiken ze verzen buiten de context om u schuldig te 

laten voelen om meer geld te geven voor hun eigen egoïstische redenen/wensen. 

Er is geen twijfel mogelijk dat veel van deze beide voorbeelden talrijk zijn, maar er zijn ook 

enkelen die het Woord van God niet goed genoeg begrijpen om u op de juiste wijze te leren, 

daarom is het nodig dat u altijd voor uzelf naar de Bijbel moet gaan om te zien wat Gods wil 

voor u is in al deze zaken. 

 

“1Thess.5:21: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 

 

 

                               BEKERING, WAT BETEKENT DAT??? 

 
Wat betekent het woord bekering voor u? 

 

Veel mensen begrijpen niet de betekenis of de toepassing van dit woord, dat is waarom ik de 

Webster's 1828 definitie terbeschikking stel. 

 

BEROUW HEBBEN VAN 

 

1. Bedroefd voor elk ding gedaan of gezegd; de pijn of verdriet die een persoon ten gevolge 

van de verwondingen of ongemakken ervaart die een gevolg zijn van zijn eigen gedrag. 

 

2. In de theologie, de pijn, spijt of droefheid die een persoon voelt ten gevolge van zijn gedrag 

in het verleden, omdat het hem aan straf blootstelt. Dit verdriet is het proces van angst voor 
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straf, het heet wettelijk berouw, het wordt opgewekt door de verschrikkingen van wettelijke 

sancties, en het kan bestaan zonder een correctie van het leven. 

 

3. Echt berouw; droefheid of diep berouw over bedreven zonde, als een misdrijf en het 

onteren van God, een schending van zijn heilige wet, en ondankbaarheid naar een Wezen van 

oneindige welwillendheid. Dit heet een evangelisch berouw, en gaat vergezeld, en wordt 

gevolgd, door een correctie van het leven. 

 

Wat is Waarheid?  

Waarheid is een feit dat rechtstreeks is gebaseerd op een standaard die wij kennen als de 

juiste, zonder fouten. Onze norm voor waarheid is en moet alleen gebaseerd  zijn op het 

Woord van God, niet op een mens of een boek dat is geschreven door een mens. 

 

God bewaard zijn woord in de Staten vertaling van 1946, dit is onze enige standaard voor wat 

waarheid is. U moet dit feit niet vergeten, God zal ons verantwoordelijk houden voor de 

waarheid in Zijn Woord, en niet gebaseerd op hetgeen u denkt dat het betekent. 

 

U heeft in andere onderwerpen van deze studie gelezen dat het Evangelie van Genade werd 

toevertrouwd aan Paulus, en het is alleen het Evangelie van Genade die uw ziel kan redden. 

 

God koos om met Israël  te handelen op een bepaalde wijze, inclusief een evangelie (goed 

nieuws) ter voorbereiding van Israël op het beloofde Koninkrijk op aarde; nadat God Zijn 

omgang met Israël onderbroken had, koos God er voor om met de aardse focus van Israël te 

stoppen om vervolgens met de gehele wereld iets compleet nieuws te beginnen. 

  

Deze nieuwe manier waarop God met de mensheid handelt heeft een hemelse focus, God gaf 

de wereld een nieuw/ander Evangelie en dat Evangelie van Genade is niet hetzelfde Evangelie 

waarover wordt gesproken in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en door Petrus in het 

begin van het boek Handelingen inclusief de andere discipelen die ook het Evangelie van het 

Koninkrijk predikten. Petrus wist alleen het evangelie van het Koninkrijk, dus is dat het 

Evangelie dat hij predikte. 

 

Het evangelie dat u vandaag red was onbekend totdat God deze nieuwe openbaring aan 

Paulus gaf: namelijk dat Israël niet langer boven alle volken/mensen stond en dat God de 

mensheid een nieuwe focus/doel gaf en deze  nieuwe omgang met de mensheid omvatte een 

nieuw/ander Evangelie dat verschilde van het Evangelie dat God aan Israël had gegeven.  

Veel mensen willen niet / of kiezen er niet voor om dit feit onder ogen te zien, zelfs 

wanneer God duidelijk aantoont dat zijn Woord recht gesneden moet worden hetgeen 

ook geldt voor de Evangelieën die in Zijn Woord gevonden worden. We moeten de 

informatie begrijpen die aan ons is geschreven, en die informatie moeten we scheiden van 

hetgeen geschreven is aan het volk  Israël. 

 

Vandaag zijn we onder het Evangelie van Genade, zoals dat staat in in I Korintiërs 15:1-4.  

Israël kreeg het Evangelie van het Koninkrijk om Israël voor te bereiden op de aardse belofte 

van een fysiek koninrijk op aarde. 

 

“Matth.3:1-6: 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 
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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. 

 

“Lukas 3:2-3: 2 Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot 

Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. 3 En hij kwam in al het omliggende land 

der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. 

 

“Matth.4:17-23: 17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; 

want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 18 En Jezus, wandelende aan de zee van 

Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net 

in de zee werpende (want zij waren vissers); 19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u 

vissers der mensen maken. 20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd. 21 

En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den zoon 

van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten 

vermakende, en heeft hen geroepen. 22 Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, 

zijn Hem nagevolgd. 23 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en 

predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het 

volk. 

 

“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 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. 

 

De bediening van Johannes de Doper, de aardse bediening van Jezus Christus en de bediening 

van de twaalven: 

(1) Waren allen gericht aan Israël. 

(2) Het omvatte bekering (dat red niemand). 

(3) Het belijden van zonden. 

(4) De waterdoop (u vraagt waarom? Omdat ze priesters van Israël moesten worden) en in 

hun bediening spraken ze allen uit dat het Koninkrijk der hemelen nabij was. (Dat is een 

Aards Koninkrijk en zal 1000 jaar duren). 

 

Vergelijk nu de boodschap van Paulus (goed nieuws) waarvan God wil dat dat vandaag wordt 

verkondigt. Ons Evangelie vermeldt geen bekering, waterdoop, of het belijden van 

zonden, of vragen om vergeving voor onze zonden. 
 

Ons Evangelie is duidelijk, we erkennen onze zonde schuld, wij erkennen: dat Jezus stierf 

voor onze zonden, dat Jezus werd begraven, dat Jezus opstond uit de doden om ons voor God 

te rechtvaardigen, dat is ons Evangelie dat, als u het gelooft, redding brengt voor uw ziel, u 

zult voor eeuwig worden verzegeld met God in de hemel. 

 

“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; 
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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. 

  

Veel mensen denken vandaag dat bekering een ingrediënt is dat vereist is om gered te worden 

van het eeuwig gescheiden zijn van God, anderen zeggen dat bekering een werk is, en als u 

eventuele werken toevoegd aan wat Jezus Christus heeft gedaan, dan heeft u niet ingestemd 

met de vrije gift, want u probeerde het voor uzelf te betalen en u ontkende dat Jezus Christus 

de volledige kosten heeft betaald en dat de poging om zelf voor uw zaligheid te betalen (al is 

het maar een klein deel) uw zaligheid belemmert door niet volledig en alleen te vertrouwen op 

Jezus Christus met betrekking tot de betaling voor uw zonden. 

  

Ik heb hierboven al aangegeven wat Bekering is, maar nu zal ik verklaren wat Bekering niet 

is.  

--Bekering is niet het vragen voor de vergeving van uw zonden. 

--Bekering is niet het afkeren van uw zonden om gered te worden. 

--Bekering is niet dat God u  uw zonden vergeeft. 

--Bekering is niet het uitspreken van een zondaars gebed. 

--Bekering is niet het naar voren gaan in uw lokale kerk gebouw. 

 

Conclusie: 

(1) Bent u droevig dat u heeft geloofd dat uw werken u zullen redden?  

(2) Bent u zich nu bewust dat alleen het offer van Jesus Christus de verzoening is voor al uw 

zonden? 

 

Beide punten zijn voorbeelden van bekering, (1) droevig zijn en (2) later uw overtuiging 

wijzigen door te begrijpen dat u in geen geval zelf kunt betalen voor uw zonden, en dat alleen 

Jezus Christus kon betalen voor uw zonden. 

 

U moet de Vrije Gift accepteren (Het evangelie van Genade geloven) om gered te worden. 

Mensen zullen zich bekeren wanneer ze beseffen dat hetgeen ze eerder wisten hen niet zal 

redden, en ze eindelijk zien wat het Eangelie is, want bekering op zichzelf doet niets, maar het 

kan “het spijt me” beschrijven en te beslissen om te veranderen van hetgeen u voorheen 

geloofde en nu tot aanvaarding van de waarheid dat het evangelie moet worden 

geloofd/vertrouwd voor uw redding, en dat Jezus Christus de volledige kosten heeft betaald. 

  

“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; 

 

 

                                      CORRIGEREN OF VERMANEN 

 

“Gal.6:1: Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die 

geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op 

uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. 
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“2Tim.4:1-4: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en 

doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 Predik het woord; houd aan 

tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal 

een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van 

gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen 

hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

 

 Titus 2:11-15: 11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 12 En 

onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig 

en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 13 Verwachtende 

de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker 

Jezus Christus; 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van 

alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 15 

Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte. 

 

“1Kor.5:6-13: 6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele 

deeg zuur maakt? 7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn 

moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. 

8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der 

kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. 

9 Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders; 10 

Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, 

of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. 11 Maar nu heb 

ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd 

zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een 

dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten. 12 Want wat heb ik ook 

die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? 13 Maar die buiten zijn 

oordeelt God. En doet gij deze boze uit ulieden weg. 

 

“1Tim.5:19-21: 19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee 

of drie getuigen. 20 Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de 

anderen vreze mogen hebben. 21 Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de 

uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar 

toegenegenheid. 

 

Niemand (voorgangers, ouderlingen, enz.) staat boven berisping, als iemand leeft of 

spreekt in tegenstelling tot het Woord van God, zijn wij verantwoordelijk voor het 

corrigeren en hen te vermanen vanuit de Bijbel. 

 

Opmerking:  Iemand corrigeren is niet hetzelfde als iemand te oordelen, God is de enige 

rechter en God heeft ons in Zijn Woord gegeven wat juist is en wat verkeerd is. 

 

“1Kor.2:5: Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 

 

Laat het Woord van God de DEFINITIEVE AUTORITEIT zijn in alle dingen. In Prediker 

zien we hoe we God kunnen behagen. 

 

“Prediker 12:13: Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd 

Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. 
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Hoewel we niet de verplichting hebben tot het volgen van de geboden (de wet die Mozes 

moest geven aan Israël om die te volgen) kan het Woord van God ons toch tonen wat 

aangenaam voor God is.  

 

“Ef.2:8-10: 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. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in 

dezelve zouden wandelen. 

 

“Titus 3:7-8: 7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden 

worden naar de hope des eeuwigen levens. 8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, 

dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede 

werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen. 

 

 

                                             PAS OP VOOR MAGIE 

 

“Leviticus 19:31: Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt 

hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God! 

 

“Leviticus 20:27: Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of 

een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen 

stenigen; hun bloed is op hen. 

 

God maakt duidelijk van hetgeen Hij denkt van hen die magie gebruiken en onreine geesten 

oproepen, bijvoorbeeld in seances, voodoo en op vele andere manieren (runen, ouija borden, 

etc) waardoor men probeert kennis te krijgen door middel van hekserij. 

 

“Ef.5:11: En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar 

bestraft ze ook veeleer. 

 

“Deut.18:9-12: 9 Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult 

gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 10 Onder u zal niet gevonden 

worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen 

omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11 Of een 

bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een 

duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. 12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een 

gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit 

de bezitting. 

 

Mensen die fantasie of science fiction kijken of lezen dienen serieus na te denken over het 

stoppen daarmee want kinderen kunnen gemakkelijk worden beïnvloed en vaak zullen 

kinderen hetgeen ze lezen of zien op TV als voorbeeld nemen dat ze willen volgen. Ouders 

die hun kinderen laten kijken of lezen naar iets dat magie bevat moeten daarmee stoppen en 

de kinderen leren waarom het verkeerd is, vergeet niet dat kinderen zullen dagdromen of 

fantaseren dat ze magie beoefenen, en dat kan aanleiding voor hen zijn om te proberen echte 

magie te proberen, hetgeen zeer tegen hetgeen is dat God wil dat we doen. 

   

Vergeet niet dat God degenen die de praktijk van magie praktiseren als een gruwel ervaart, 

het is gemakkelijk om te doen alsof, dat, zo lang wij het niet geloven, het goed is om er naar 



 

159 

 

te kijken. Ik ben niet immuun, ik groeide op en leefde meer dan 20 jaar terwijl ik ver boven 

alles van het sci-fi en fantasy genre hield, maar God maakte het duidelijk dat het praktiseren 

van hekserij verkeerd is, en we moeten ook voorzichtig zijn dat het niet onze geest binnen 

sijpelt, of het voorbeeld geven dat magie in orde is. Ik vraag dat iedereen die dit leest en denkt 

dat magie in orde is, om het Woord van God te lezen en bid om de waarheid voor uzelf. 

Kinderen kunnen op het spel ingaan, en als we ze laten kijken of aangeven dat het in orde is 

dat kan het hen de indruk geven dat magie (hekserij) in orde is. 

  

“Ef.5:11: En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar 

bestraft ze ook veeleer. 

 

“1Thess.5:22: Onthoudt u van allen schijn des kwaads. 

 

 

             VRAGEN DIE U MOET STELLEN ALS U EEN GEMEENTE ZOEKT 

 

Bent u op zoek naar een gemeente of bent u onzeker over de gemeente die u momenteel 

bezoekt? U moet in eerste instantie bidden voor leiding in deze en alle andere zaken die u 

dagelijks onder ogen krijgt. God wil dat we elke dag bidden, en ik geloof dat het goed voor 

ons is om Hem te gedenken in alle dingen, want hoe kun je God vergeten als je elke dag tot 

Hem bid. 

 

Wanneer u een gemeente vindt, is het altijd goed om een gesprek te hebben met de 

voorganger om te zien  wat die bepaalde gemeente leert en wat de autoriteit is die de 

gemeente met betrekking tot de Bijbelse leer heeft. God is de enige autoriteit en die wordt 

alleen in het Woord van God, de Bijbel, gevonden.  

 

Ik zal een lijst van een aantal belangrijke vragen maken waar we naar moeten kijken, maar in 

alles wat we in de Bijbel zoeken moeten we bidden voor leiding om te weten hoe verder te 

gaan in het zoeken naar een goede thuisgemeente, want God wil niet dat we compromissen 

sluiten betreffende Zijn Woord voor onze gemeenschappelijke doeleinden. 

 

(1) Hanteert de gemeente de juiste Bijbel? (de Statenvertaling). 

(2) Hoe wordt redding verkregen en kun je het verliezen? 

(3) Leert de gemeente het recht snijden? (de leer aangaande de bedelingen). 

(4) Hanteert de gemeente tradities van mensen die niet op de Bijbel zijn gebaseerd? 

(5) Leert de gemeente over verschillende onderwerpen die beledigend kunnen zijn? Dat 

kunnen leden van de gemeente of zelfs bezoekers zijn. 

 

Vergeet niet dat God zich duidelijk uitspreekt over vele dingen in Zijn Woord en omdat God 

zo veel dingen verklaart die mensen graag willen doen dat in feite dingen zijn die 

onaangenaam zijn in Zijn ogen, dat kan en zal dat de meeste mensen beledigen. Veel 

gemeenten willen niet praten over dingen die beledigend zijn: sodomie, hoererij, 

evolutie, vrouwelijke predikanten, familie structuur, Bijbelvertalingen, abortus, de 

doodstraf en vele andere onderwerpen. 

 

Toegegeven dat men niet al deze vragen kan stellen, maar deze zijn belangrijk met misschien 

nog andere waar u naar moet vragen voorafgaand aan het bezoeken van deze gemeente. 
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Bid in alle dingen tot God voor leiding en wees geduldig om God u te laten leiden  naar waar 

Hij wil dat u moet zijn. 

 

“Fil.4:5-7: 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in 

geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging 

bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 

uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

 

“Kol.3:17: En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de 

Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. 

 

 

                           TE STELLEN EISEN AAN EEN VOORGANGER 

 

Het is goed om te weten, terwijl u zoekt naar een gemeente om u daar bij aan te sluiten, of als 

iemand er over denkt om voorganger te worden, te kijken naar wat God zegt over dat 

onderwerp betreffende de eisen en aan welke criteria een voorganger moet voldoen. 

 

“1Kor.2:5: Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 

  

Dit vers is belangrijk voor iedereen, maar een voorganger moet over God onderwijzen uit de 

Statenvertaling en niet wat hij of de meerderheid van de mensen gelooft waar te zijn. DENK 

er aan dat het Woord van God ons uiteindelijke gezag is en NIET een eigen uitlegging. 

 

“2Petrus 1:20: Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 

 

“1Kor.4:2: En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde. 

“1Tim.3:1-7: 1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die 

begeert een treffelijk werk. 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, 

wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; 3 Niet genegen tot den 

wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. 4 

Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle 

stemmigheid; 5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de 

Gemeente Gods zorg dragen?) 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het 

oordeel des duivels valle. 

 

“Titus 1:6-9: 6 Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen 

hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. 7 Want een 

opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen 

tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; 8 Maar die 

gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; 9 Die vasthoudt 

aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door 

de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 

 

Sommige mensen geloven dat voorgangers vrouwen kunnen zijn, maar onder de vele eisen 

waarover Paulus sprak die een opziener zou moeten hebben was hij heel duidelijk. Een man, 

een man van één vrouw, en dat maakt het op geen enkele manier mogelijk voor een vrouw om 

voorganger te zijn. 
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Voorgangers moeten ook leven naar hetgeen zij prediken en proberen om een voorbeeld te 

stellen voor de mensen die hij leert.  

 

“1Kor.9:14: Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, 

dat zij van het Evangelie leven. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KJV: 1Kor.9:14: Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should 

live of the gospel. 

Van de vertaler: Wat betekent 1Kor.9:14 precies? Heeft dat met loon temaken of wordt 

bedoeld dat ze leven naar het Evangelie dat ze verkondigen? Ik denk dit laatste! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“1Thess.5:22: Onthoudt u van allen schijn des kwaads. 

 

Een goede voorganger leidt en leert de gemeente door het goede voorbeeld te geven met 

zachtmoedigheid, en met nederigheid, want Jezus Christus is het Hoofd van de Gemeente. 

 

“Ef.5:23b: ….. gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des 

lichaams. 

 

Voorgangers moeten van de liefde van Christus, die in hen is, prediken en het goede nieuws 

verspreiden (het Evangelie dat Paulus werd gegeven in I Korintiërs 15: 1-4) in de hoop dat 

anderen geloven dat Jezus Christus stierf voor hun zonden. Voorgangers moeten niet denken 

dat het een baan is of verlangen om er rijk van te worden. 

  

“Titus 1:7: Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet 

eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-

gewinzoeker; 

 

 

                        DEEL ZEVEN: AANVULLENDE ONDERWERPEN 

 

  --De prijs die Jezus Christus betaalde  

  --Weest dankbaar en tevreden.  

  --Familie samenstelling  

  --Wijsheid of dwaasheid.  

  --We kunnen alles aan met God aan onze kant.  

  --Onvoorwaardelijke liefde.  

  --“Werken” voor vandaag de dag.  

  --Het gehoorzamen van de overheid. 

 

 

                          DE PRIJS DIE JEZUS CHRISTUS BETAALDE 

 

“Joh.1:1 en 14: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God…………………..14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons 

gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des 

Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 
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“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

“Kol.2:6-9: 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in 

Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd 

zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof 

vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de 

eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der 

Godheid lichamelijk; 

 

Jezus Christus is God, de gehele Drie-enige God is volmaakt in Hem. Eén van de 

eigenschappen van God is dat God woont buiten ons begrip van tijd. God is oneindig. 

 

“Openbaring 1:5 en 8: 5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft 

liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…………. 8 Ik ben de Alfa en 

de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de 

Almachtige. 

 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als 

wij nog zondaars waren. 

 

“Ef.5:2: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven 

voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 

reuk. 

 

“Markus 15:34:  En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, 

LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 

Mij verlaten? 

 

“Hebr.2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan 

de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

allen den dood smaken zou. 

 

Jezus Christus wil dat wij gered worden en stierf voor ons, Hij werd niet alleen tot zonde 

gemaakt, ook betaalde Hij de prijs voor onze zonden en ging naar de Hel. Jezus ging naar de 

Hel, en wij waren degenen die het verdienden om daar heen te gaan. Denk er aan dat Jezus 

Christus zonder zonde was, en Jezus moest naar de Hel gaan om voor onze zonden te betalen, 

maar dat is slechts een deel van wat Jezus Christus werkelijk onderging. 

 

Jezus daalde af, uit Zijn heerlijkheid in de hemel, om vlees te worden, en onder ons te 

wandelen wetende dat Hij zou worden geconfronteerd met Zijn schepping die Hem zou 

vervloeken en bespugen en tenslotte zouden ze Hem kruisigen  aan een kruis. Dat zou alleen 

al een hoge prijs zijn, maar dat was niet alles wat hij moest verdragen. God de Vader wende 

Zich af van Jezus Christus, zie Markus 15:34: 
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“En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA 

SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten?”. 

 

U vraagt waarom? ...... Omdat Jezus tot zonde van de wereld werd. Jezus deed dit om de prijs 

te betalen, om ons te verlossen van ons lot als zondige wezens. Jezus Christus werd datgene 

wat een belediging van God is. 

 

De Vader en ongetwijfeld ook de Heilige Geest keerden zich van Jezus Christus af gedurende 

de tijd dat Jezus op het kruis tot zonde van de wereld werd. Dat was het deel van hetgeen 

Jezus voor u deed. Jezus Christus betaalde een prijs waar we zelf niet toe in staat waren om 

die te betalen. 

 

Jezus bleef, nadat hij zijn taak had volbracht, niet in de Hel, Hij stond op uit de doden en is 

opgevaren naar de Vader. 

 

Dat was niet alles, want God is oneindig, vergeet dat niet. 

 

In 2Petrus 3:8 staat geschreven: 

 

“2Petrus 3:8:  Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is 

als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. 

 

Wat betekent dat? God leeft buiten ons concept van de tijd, God is hier nu, maar Hij is hier 

ook duizend jaar geleden, en Hij is een miljoen jaar in de toekomst. Hij is overal gelijktijdig, 

om het voor onszelf te begrijpen zou dat betekenen dat de prijs die Hij betaalde iets is wat Hij 

één keer deed in ons begrip van de tijd, maar het is voor altijd in Zijn tijd. Dat is het hoe Hij 

in staat was om de schuld voor onze zonden te betalen. 

  

We kunnen de schuld voor onze zonden  zelf betalen, voor ons als eindige wezens zal dat 

oneindig zijn (VOOR EEUWIG) of we kunnen vertrouwen op wat Jezus Christus reeds heeft 

betaald. Vergeet niet dat Jezus Christus een oneindig wezen is (Hij leeft tegelijkertijd in al 

onze tijden in Zijn tijd). Jezus betaalde voor onze zonden in een begrensde hoeveelheid tijd, 

dat gebeurde op aarde zo'n tweeduizend jaar geleden (in onze tijd).   

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

Vergeet niet dat Jezus Christus al voordat we geboren waren onze zondenschuld heeft betaald. 

 

“Kol.1:13-14: 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft 

in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In Denwelke wij de verlossing hebben door 

Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 

 

Jezus Christus heeft alles betaald, u kunt niets doen. 
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Als u Jezus Christus Zijn betaling voor uw zonden schuld nog niet heeft geloofd, doe het dan 

vandaag nog. God houdt meer van u dan u kunt begrijpen of over kunt schrijven. Gods Liefde 

is een waarheid die voor eeuwig is. Onze ziel is eeuwig en we kiezen of om voor eeuwig met 

God te leven, of we kiezen ervoor om los van God te leven (voor eeuwig). 

 

                                   WEEST DANKBAAR EN TEVREDEN 

 

“Kol.3:15: En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een 

lichaam; en weest dankbaar. 

 

Ik schrijf een aantal dingen waarvoor ik dankbaar ben en ik wil dat u nadenkt over een aantal 

van de dingen waarvoor u dankbaar bent. 

 

-- Gods gave voor verlossing. 

-- Het Woord van God. 

-- De genade en zegeningen van God. 

-- Een land waar op dit moment vrijheid is om te getuigen van mijn geloof in God 

-- Mijn vrouw waar ik heel veel van hou. 

-- Het sanitair in huis. 

-- Elektriciteit. 

-- Kruidenierswinkels en supermarkten. 

-- Mijn gezondheid. 

-- Werk om mijn familie te onderhouden. 

-- Familie / vrienden / de gemeente welks is vandaag de dag het Lichaam van Christus 

 

“Fil.4:11: Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in 

hetgeen ik ben. 

 

Is het u opgevallen dat mensen, of uzelf, zo hard streven voor dingen die je niet nodig hebt? 

We moeten dankbaar en tevreden zijn dat we de mogelijkheid hebben om te getuigen van 

Jezus Christus en blij zijn dat we voedsel op onze tafels hebben en een dak boven ons hoofd 

hebben, al het andere is extra en niet nodig (leuk om te hebben, doch ik geef u te kennen: 

MAAR NIET NODIG ).  

 

Er zijn kerken in het buitenland die niets hebben, de mensen hebben niets, maar wij hebben zo 

veel rijkdom, dat we ons er niet eens bewust van zijn. Wij hebben geld om boten, motoren, 

extra auto's, twee huizen, luxe reizen, groot scherm tv's, etc en etc. te kopen. We hebben alles 

van God gekregen en we moeten tevreden zijn in welke toestand we ons ook bevinden en 

dankbaar zijn voor alle dingen die God ons gegeven heeft. We moeten niet ongelukkig zijn als 

we iets niet hebben en iemand die je kent dat wel heeft. We moeten niet iets begeren dat een 

ander heeft. Wees tevreden, Dankbaar. God is heel goed voor ons geweest! 

  

“1Tim.6:6-11: 6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 7 Want wij 

hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit 

dragen. 8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 9 

Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en 

schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. 10 

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn 

afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken. 11 Maar gij, o 
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mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, 

lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 

 

Jezus Christus is altijd met ons en zal ons nooit verlaten, we hebben niets anders nodig om 

ons tevreden te doen zijn. 

 

 

                                              FAMILIE STRUCTUUR 

 

God heeft ons opgedragen hoe een gezin moet worden gefundeerd en de rollen die elk in dat 

gezin heeft. 

  

“Psalm.127:1: Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden 

daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 

 

“1Kor.3:11: Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk 

is Jezus Christus. 

 

De hele familie zou gefundeerd moeten zijn op Jezus Christus, als het gefundeerd is op iets 

anders zal het niet geestelijk gezond zijn en zal uiteindelijk falen. De rollen van de familie 

zullen afzonderlijk worden behandeld. 

 

De mannen: 

(1) Hoofd van het Huis. Efeziërs 5: 23a "Want de man is het hoofd der vrouw," 

(2) Van je vrouw houden. Efeziërs 5: 25a "Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief," 

(3) Wees niet bitter tegen uw vrouw. Kolossenzen 3:19 " Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, 

en wordt niet verbitterd tegen haar. " 

 

De Vrouwen: 

(1) Onderwerp uzelf aan uw man. Efeziërs 5:22 "Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen 

onderdanig, gelijk aan den Heere". 

(2) Wees onderdanig aan uw man. Efeziërs 5:24 " Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus 

onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles". 

(3) Ontzag (vreze) hebben voor uw man. Efeziërs 5: 33b; " en de vrouw zie, dat zij den man 

vreze". 

 

Mannen en vrouwen: 

(1) Weest elkander onderdanig. Ef.5:21: “Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods”. 

(2) Weest goedwillend naar elkaar. I Korintiërs 7: 3 "De man zal aan de vrouw de schuldige 

goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man. 

(3) Onttrek u niet aan elkander. 1Kor.7:4-5: “4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen 

lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, 

maar de vrouw. 5 Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, 

opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan 

niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden”. 

 

Vaders: 

(1) Verwek uw kinderen niet tot toorn. Ef.6:4: “En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot 

toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren”. 
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(2) Tergt uw kinderen niet. Kol.3:21: “Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet 

moedeloos worden”. 

 

Kinderen: 

(1) Gehoorzaam je ouders. Ef.6:1-2: “1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den 

Heere; want dat is recht.2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een 

belofte)”. 

Kol.3:20: “Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere 

welbehagelijk”. 

 

De familie: 

Doe alles in de naam van de Heer. 

Kol.3:17: “En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de 

Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. 

Ef.5:20: “Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen 

Heere Jezus Christus; 

Kol.3:23: “En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;. 

 

Er wordt veel meer over de familie gezegd in het Woord van God, maar het is duidelijk dat de 

familie moet worden gefundeerd op God; liefde en aandacht moet worden gegeven aan allen 

binnen het gezin. 

 

 

                                            WIJSHEID OF DWAASHEID 

 

Wat is wijsheid? Afhankelijk van uw geloof in de Bijbel en in God zal uw antwoord variëren, 

omdat de wijsheid van de mens voor het grootste deel verschilt met de werkelijke waarheid 

door God geopenbaard. Wijsheid wordt ook verkregen als men gered is / een gelovige in het 

Evangelie, want u krijgt de Heilige Geest om u de Schrift te leren verstaan, want God zei dat 

het meeste van Zijn Woord (en Zijn Woord is Waarheid) buiten het begrip van de 

ongelovigen valt omdat ze niet geestelijk kunnen onderscheiden. 

 

“Rom.8:5: Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest 

zijn, bedenken, dat des Geestes is. 

 

“1Kor.2:10-14: 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest 

onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des 

mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, 

dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den 

Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 

Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 

woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem 

dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

 

De natuurlijke mens van vers 14 verwijst naar alle mensen die geestelijk dood zijn (alle die 

nog moeten gaan geloven, dat Jezus Christus stierf voor hun zonden). 

De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam / vlees. Bij de lichamelijke geboorte is onze geest 

dood en wordt levend (levend gemaakt) wanneer we het Evangelie geloven dat Jezus Christus 
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is gestorven voor onze zonden, dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgestaan 

voor onze rechtvaardigmaking (Rom.4:25). 

 

Vaak heb ik gehoord dat de mensheid zoveel kennis heeft verworven (wetenschap) dat alles 

wat in tegenspraak is met de wetenschap verkeerd moet zijn, bijvoorbeeld dat de evolutie en 

de ouderdom van de aarde in miljarden jaren wordt uitgedrukt zijn slechts een paar van de 

voorbeelden die ik kan bedenken. 

Ik geef u verzen die u laten zien wat God ons heeft geschreven met betrekking tot wijsheid en 

hoe het kan worden verkregen, en waarom God wijsheid heeft weerhouden van de mensheid.  

(van degenen die zich hebben afgekeerd van God als hun bron van gezag in alle dingen ). 

 

“Job 28:28: Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, 

en van het kwade te wijken is het verstand. 

 

“Spreuken 1:7: De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten 

wijsheid en tucht. 

 

“Spreuken 2:1-6: 1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt; 

2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt; 3 Ja, 

zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; 4 Zo gij haar zoekt als 

zilver, en naspeurt als verborgen schatten; 5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en 

zult de kennis van God vinden. 6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis 

en verstand. 

 

“Spreuken 3:5-7: 5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand 

niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. 7 Zijt niet wijs in uw 

ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade. 

 

“1Kor.1:18-31: 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, 

dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 19 Want er is 

geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal 

Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker 

dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want nademaal, in 

de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode 

behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 22 Overmits de 

Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 23 Doch wij prediken Christus, den 

Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die 

geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de 

wijsheid Gods. 25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is 

sterker dan de mensen. 26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar 

het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God 

uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God 

uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 28 En het onedele der wereld, en het 

verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou 

maken; 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 30 Maar uit Hem zijt gij in Christus 

Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en 

verlossing; 31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere. 

 

“1Kor.3:18-20: 18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in 

deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 19 Want de wijsheid dezer wereld 
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is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid; 20 En 

wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. 

 

“Rom.1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 

 

“Ef.5:17: Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 

 

“Spreuken 3:11-13: 11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet 

verdrietig over Zijn kastijding; 12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, 

gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft. 13 Welgelukzalig is de 

mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt! 

 

God geeft ons wijsheid en verstandigheid dat veel verder gaat dan wat we (de mens) zelf 

kunnen bedenken. We moeten ons onderwerpen aan de wil van God en Zijn Woord volgen 

om wijsheid te verkrijgen. Om onze kennis boven die van Gods te stellen is pure dwaasheid. 

 

“Psalm 118:8: Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te 

vertrouwen. 

 

“Rom.3:3-4: 3  Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid 

het geloof van God te niet doen? 4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens 

leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en 

overwint, wanneer Gij oordeelt. 

 

“Psalm 19:8: De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des 

HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. 

 

“2Kor.10:12: Want wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen, die 

zichzelven prijzen; maar deze verstaan niet, dat zij zichzelven met zichzelven meten, en 

zichzelven met zichzelven vergelijken. 

 

 

                    WE KUNNEN ALLES AAN MET GOD AAN ONZE KANT 

 
“Ef.6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 

macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 

omleidingen des duivels. 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. 13 Daarom neemt aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 

staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan 

hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des 

geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt 

den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle 

bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 

gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 

 

“Rom.8:31: Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons 

zijn? 
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“Fil.4:13: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 

 

We kunnen soms  zo verstrikt  zijn in ons leven, dat we vergeten dat God altijd bij ons is en 

God is genoeg, en God stelt ons in staat om met van alles en nog wat om te gaan wat ons 

vandaag problemen geeft in de wereld. 

 

“Fil.4:5-7: 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in 

geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging 

bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 

uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

 

We moeten ons geen zorgen maken over iets, want God zal ons helpen om te gaan met alles 

waar we voor komen te staan, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 

 

“Matth.19:26: En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar 

bij God zijn alle dingen mogelijk. 

 

 
                                      ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

 

“Gal.5:22-23: 22 Maar de vrucht (er staat niet “vruchten”) des Geestes is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 

Tegen de zodanigen is de wet niet. 

  

Christenen moeten iedereen liefdhebben, en een leven leven zoals God wil dat we leven. Heb 

lief zonder voorwaarden, heb zelfs lief wanneer het makkelijker zou zijn om weg te lopen in 

woede of boos worden en uithalen naar de mensen. Het is soms moeilijk als mensen naar ons 

toe zich niet gedragen zoals we dat zouden willen. Het is nog moeilijker om van iemand te 

houden die ons haat en ons kwaad wil doen, maar God maakt het duidelijk hoe we met onze 

vijanden om moeten gaan. 

 

Ik weet dat Lukas en ook Jacobus niet aan ons hebben geschreven, maar de hele Bijbel is voor 

ons ter lering en sommige leerstellingen zijn waarheden, die gelden in alle Bedelingen. 

 

“Lukas 6:27-28: 27 Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel 

dengenen, die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u 

geweld doen. 

 

God wil dat wij hen die ons haten met liefde behandelen, we moeten dus nog voorzichtiger 

zijn om liefdevol te zijn, begrip en geduld hebben met onze familie en vrienden. Er zijn 

momenten waarop we er niet aan denken hoe onze beweringen effect hebben op anderen, er 

zijn sommigen die gevoeliger zijn en geneigd zijn om gekwetst te worden door hetgeen de 

mensen, op een grappige manier, zeggen over hun geloof. Als u zich er van bewust bent dat 

iemand gevoelig is, dan moet u voorzichtiger zijn in het maken van grapjes, geef advies, geef 

opbouwende kritiek, of communiceer op een andere wijze met hen. 

 

Wees niet onnadenkend of onverschillig in het communiceren met uw vrienden, familie of uw 

vijanden, als u niet zeker weet of iets van hetgeen u zegt iemand pijn zal doen, dan moet u het 

eerst heroverwegen voordat u iets zegt. 
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“Jacobus 1:19-20: 19  Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, 

traag om te spreken, traag tot toorn; 20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid 

niet. 

 

“Gal.6:1-2: 1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die 

geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op 

uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. 2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet 

van Christus. 

 

“Lukas 6:27-37: 27 Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel 

dengenen, die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u 

geweld doen. 29 Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u 

den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen. 30 Maar geeft een iegelijk, die van u 

begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder. 31 En gelijk gij wilt, dat u de 

mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. 32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, 

wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben. 33 En 

indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars 

doen hetzelfde. 34 En indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat 

dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen 

ontvangen. 35 Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; 

en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren 

over de ondankbaren en bozen. 36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. 

37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet 

verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden (*). 

(*): De King James Bijbel is hier duidelijker: “Forgive, and ye shall be forgiven”. 

 

 

                                   WERKEN VOOR VANDAAG DE DAG 

 

Ten eerste zullen we kijken naar een vers uit het Oude Testament om iets  van de wijsheid te 

zien dat God ons heeft geleerd. 

 

“Prediker 3:1: Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn 

tijd. 

 

Dit is eerlijke wijsheid. God vertelt ons in II Timotheüs 2:15 om het Woord der Waarheid 

recht te snijden  (Statenvertaling 1946) teneinde een arbeider te zijn die niet beschaamd 

wordt. Vandaag zijn we niet onder de wet die aan Israël werd gegeven om die te volgen, ook 

leven we niet in de tijd waar werken nodig zijn in aanvulling op het Geloof. God laat ons zien 

hoe we moeten studeren om door studie te ontdekken welk doel werken vandaag hebben. 

  

“1Kor.3:11-15: 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, 

hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, 

kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want 

de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk 

is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal 

loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf 

zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
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“2Tim.2:19-21: 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere 

kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af 

van ongerechtigheid. 20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, 

maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. 21 Indien 

dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot 

gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. 

 

1 Korinthiërs hoofdstuk 3 spreekt van werken gebouwd op een bepaald fondament, ofwel ze 

blijven of ze worden verbrand. Het fondament waarover wordt gesproken is dit: Jezus 

Christus. Als u gered bent, dan zullen ofwel uw werken blijven of u verliest ze naargelang het 

werken zijn die u deed voor God, of dat u ze voor uzelf deed.  

  

Definitie van goddelijke werken / werken voor God zijn:  

(1) Werken die aangenaam zijn in de ogen van God,  

(2) Werken die u doet omdat God wil dat u zich gedraagt op een bepaalde manier,  

(3) Werken waarvan u weet dat ze u op geen enkele manier zullen redden, en  

(4) Werken die u niet doet als middel om uzelf te promoten aan anderen om te laten zien hoe 

rechtvaardig u bent in vergelijking met hen. 

 

In II Timotheüs hoofdstuk 2 wordt over werken gesproken in een ander licht. Als uw werken 

goddelijk zijn zult u God behagen en die goddelijke werken zullen u een vat van goud of 

zilver maken, en zijnde dat vat van goud of zilver dan zult u tot eer zijn in het huis van onze 

Heer. 

 

“Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke 

God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

 

Laten we naar de Schrift kijken om ons te laten zien welke voordelen werken vandaag voor 

ons hebben.  

 

We zagen al welke voordelen het voor ons zal hebben in de Hemel. Vandaag zijn onze 

werken goed als een getuigenis naar anderen; zoals u zich hopelijk zult herinneren zijn onze 

goede werken vandaag aangenaam in de ogen van God (Onze Verlosser). 

 

“Titus 3:8 en 14: 8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk 

bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; 

deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen…………………. 14 En dat ook de 

onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. 

 

“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 wordt veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van 

God zij. 

 

Een redelijke godsdienst, het betekent voor ons om ons lichaam aan te bieden als een levend 

offer, datgene doende wat Gode welbehagelijk is. We zijn de Tempels van God, want na onze 

redding worden we verzegeld met de Heilige Geest en God woont altijd bij ons en in ons 

(1Kor.6:19). 
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We hebben gezien hoe ons beloningen zullen worden gegeven voor onze goede werken die 

overblijven (goede werken = goud, zilver, of diverse edelstenen). We hebben gezien dat het 

leven voor God en niet voor onszelf een redelijke godsdienst  is, en we moeten onze lichamen 

(vaten) zodanig aanbieden dat ze voor God aanvaardbaar zijn. Hoe we dit doen hangt er van 

af hoe we besluiten ons aan te bieden aan God, hetzij als vaten van eer of van als vaten van 

schande. De tijd die we hebben is beperkt, want na onze dood is de tijd om God, in het vlees, 

te behagen voorbij en u heeft geen idee hoe lang u hier zult zijn. Denk er aan dat de tijd hier 

op aarde maar een moment is in vergelijking met de tijd die we zullen leven nadat ons huidige 

vleselijke lichaam is gestopt met ademhalen. 

 

“2Kor.4:17: Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans 

zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 

  

God is de beste reden voor ons om werken te doen die Hem zullen behagen, want we zouden 

dingen voor Hem moeten doen en niet voor onszelf. 

 

“1Kor,6:15-20: 15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de 

leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. 16 Of weet gij niet, dat 

die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees 

wezen. 17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem. 18 Vliedt de hoererij. Alle 

zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn 

eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, 

Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: 

zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 

 

“Rom.8:15-19: 15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot 

vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij 

roepen: Abba, Vader! 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 

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. 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds 

niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 19 Want het 

schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. 

 

God heeft ons uit de Hel gekocht, want Jezus Christus betaalde een schuld, wij zijn niet in 

staat om te betalen, en liet ons toe om zonen van God te worden. Ja, God neemt ons op in Zijn 

familie en we zijn niet langer in de familie van Adam. Zodra we de gave, van Jezus Christus 

tot redding, geloven, zijn we voor altijd van God en God is altijd van ons. Dat is nieuws dat 

bijna net zo goed is als de redding zelf, voor eeuwig worden aanvaard als familie van God. 

Dat is een goede reden om God te willen behagen door onze werken, maar zelfs nog meer als 

onze Gave tot Redding gezien wordt door anderen, zoals in Titus hoofdstuk 3 staat 

geschreven moeten we God in onze werken laten zien, om anderen te laten zien wat God voor 

hen kan doen. 

 

“2Kor.4:5-11: 5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en 

onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil. 6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht 

uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven 

verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 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 
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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. 11 Want wij, die leven, worden altijd in den 

dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou 

geopenbaard worden. 

 

“2Kor.5:17-21: 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. 

 

 

                            HET GEHOORZAMEN VAN DE OVERHEID 

 

Vandaag kunnen velen verschillende opvattingen hebben over hoe onze regering moet 

regeren, ongeacht of ze de huidige president (USA) al dan niet willen, etc en etc. Deze studie 

zal zich alleen richten op het feit hoe we moeten reageren op die regering die door God wordt 

toegestaan om over ons te zijn. 

 

“Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun 

gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn; 

 

Het is ook goed en aangenaam voor God niet alleen de gezagsdragers te gehoorzamen, maar 

ook om voor hen te bidden. We moeten bidden voor hen, zelfs als we het niet met hen eens 

zijn over veel dingen. Vergeet niet dat we de wetten van onze staat en natie moeten 

gehoorzamen. (Voorbeeld: we moeten onze belastingen betalen). 

 

“1Tim.2:1-3: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, 

voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid 

zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 

 

 

                                     Deel acht: Leerstellig. 
 

  --Leerstellingen en geen compromissen.  

  --Leerstellige verklaring.   

  --Mijn getuigenis. 

 

 

                          LEERSTELLINGEN EN GEEN COMPROMISSEN 

 

“Rom.16:17-18: 17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en 

ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. 18 

Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door 

schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. 
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“Kol.2:6-8: 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in 

Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd 

zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof 

vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de 

eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 

 

Vandaag de dag zijn er veel mensen die ofwel niet vasthouden aan leerstellingen, of ze sluiten 

compromissen met betrekking tot de leerstellingen om anderen tegemoet te komen om geen 

onrust te zaaien of omdat ze denken dat het ok is om sommige dingen door de vingers te zien 

om vrede te houden met medegelovigen in Christus. Weet dat God wil dat u zich in eerste 

instantie bewust bent van Zijn leerstellingen die gevonden worden in het Woord van God, en 

zodra u ze éénmaal heeft geleerd, wil God dat u ze volgt zonder compromissen te sluiten met 

de wereld, of met gemeenten die zich niet houden aan de gezonde (2Tim.1:13-14) Bijbelse 

leer. 

 

“2Tim.4:1-4: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en 

doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 Predik het woord; houd aan 

tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal 

een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van 

gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen 

hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

 

“Titus 2:1-8: 1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. 2 Dat de oude mannen 

nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. 3 De 

oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen 

lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede; 4 

Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar 

kinderen lief te hebben; 5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar 

eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. 6  Vermaan  en 

jonge mannen insgelijks, dat zij matig zijn. 7 Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede 

werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid; 8 Het woord gezond en 

onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van 

ulieden te zeggen.  

 

“1Kor.1:10: Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij 

allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt 

in een zelfden zin, en in een zelfde gevoelen. 

“1Kor.11:18-19: 18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er 

scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele; 19 Want er moeten ook ketterijen onder u 

zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. 

 

Als u denkt dat leerstellingen niet belangrijk zijn, of dat het ok is om door te gaan om uzelf te 

associëren met anderen (de gemeentelijke bijeenkomsten die u bijwoont, waar u regelmatig 

tijd mee doorbrengt, etc.) die niet vasthouden aan de gezonde  leer dan is dat voor God 

aanleiding om aan te nemen dat u uw leven niet zodanig wilt inrichten dat u geheel voor Hem 

leeft. Als u bevordert  of opkomt voor wereldse inzichten, terwijl u schippert met het Woord 

van God, dan heeft u  God verteld dat u wilt leven voor uzelf inplaats voor God. God wil dat 

wij ons afscheiden van de wereld en van de inzichten / gedachten die in strijd zijn met Zijn, 

recht gesneden, Woord. 
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“2Thess.3:13-15: 13 En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen. 14 Maar indien iemand 

ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien; en vermengt u niet 

met hem, opdat hij beschaamd worde; 15 En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant 

hem als een broeder. 

 

“1Thess.5:21-22: 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22 Onthoudt u van allen schijn 

des kwaads. 

 

Dus als u eenmaal weet dat God wil dat u zich op een bepaalde manier gedraagt en om uzelf 

te distantiëren van degenen die dingen geloven die in strijd zijn met het Woord van God, dan 

moet u een keuze maken. Als u ervoor kiest om te leven op uw manier, dan is uw keuze 

volgens de wil van de mens en niet naar de wil van God en dat  is doelbewust en 

weloverwogen rebellie tegen God. Mensen kunnen er voor kiezen om mee te gaan met de 

massa of ze volgen de massa omdat ze niet beter weten, maar het is uw verantwoordelijkheid 

om Gods Woord te bestuderen en te zoeken naar de waarheden over hoe God wil dat u leeft. 

 

Als u eenmaal begrijpt hoe God wil dat u leeft, dan moet u zo gaan leven, ongeacht wat 

anderen zeggen, ongeacht of u bekritiseerd, aangevallen of vervolgd wordt in uw gemeente, 

thuis of op uw werkplek. Het maakt God niet uit als anderen (familie, vrienden, of wie dan 

ook) niet blij zijn met u wanneer u besluit om voor Hem te leven. Jezus Christus vermeld in 

Mattheüs een waarheid die we vandaag kunnen toepassen, en dat is: wanneer je God volgt 

zonder afbreuk aan de leer te doen, dat het zijn uitwerking kan hebben op mensen om je heen 

die  niet weten of zich niet bekommeren om 100% voor God te leven. 

 

“Matth.10:34-39: 34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik 

ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen, om den 

mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de 

schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die 

zijn huisgenoten zijn. 37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en 

die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 38 En die zijn kruis niet op 

zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; 

en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. 

 

Nu, als u toestaat dat  uw gemeente verdeeld is over leerstellingen en als u doorgaat met niet 

op te komen voor de waarheid van het Woord van God, ongeacht hoe u wordt ontvangen, dan 

zult u hetzelfde zeggen als Jezus Christus tegen de Farizeeën zei in Mattheüs, een verdeeld 

huis zal niet bestaan (Matth.12:25). Gelieve niet toe te staan dat onze kerken nog slechter  

worden. Kom op voor het Woord van God en blijf daarbij ongeacht de kosten. Het is beter dat 

er een paar zijn die vasthouden aan het Woord van God, dan deel uit te maken van de velen 

die de dwaasheid van de mens volgen. 

 

“Matth.12:25: Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat 

tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf 

verdeeld is, zal niet bestaan. 

 

“Gal.5:25: Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
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                 LEERSTELLIJGE VERKLARING van “www.savedbychrist.com” 

 

Leerstellingen zijn erg belangrijk, en het is een goede zaak om te weten waar leraren van 

Gods Woord voor staan met betrekking tot de verschillende leerstellingen in de Bijbel en 

waarom ze daar voor staan. Alle verzen gebruikt op deze website zijn uit de King James 

Bijbel en als er eventuele fouten worden gevonden op deze website, dan zijn het alleen fouten 

van de beheerder van deze website, want Gods Woord is volmaakt en u moet altijd 

vasthouden dat het Woord van God uw enige Autoriteit is. De auteur van deze website, 

www.savedbychrist.com (Nathan Spinazzolo), studeerde af aan de Bible College in de zomer 

van 2011, maar heeft een online bediening gehad sinds het jaar 2000, en de auteur komt op 

voor het Woord van God recht gesneden en valt onder wat sommigen zullen noemen De 

Genade Beweging (Grace Movement) / Mid-Handelingen, Paulus.  

  

“Rom.16:25-26: 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; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 

 

1 
(A) Redding is alleen door de genade van God (Efeziërs 2: 8-9) en niet door enige verdienste 

dat de mens zelf doet. 

(B) Verlossing is een gratis gift van God (Romeinen 5: 15-21) die Jezus Christus aan de 

gehele mensheid heeft aangeboden door het leven van een volmaakt leven (zonder zonde), Hij 

is gestorven aan het kruis, begraven, en drie dagen later opgestaan voor onze 

rechtvaardigmaking. (I Korintiërs 15: 1-4 en Romeinen 4:25). 

(C) Redding komt door te geloven (Efeziërs 1:13) dat we zondaars zijn en dat Jezus Christus 

ons heeft gered van onze zonden, en natuurlijk moet u oprecht zijn in dat geloof. (I Korintiërs 

15: 2).   

[D] Redding is voor eeuwig (altijd) zeker, want God verzegelt ons door het levend maken van 

onze geest met de Heilige Geest. (Efeziërs 1:13 en Efeziërs 4:30) 

 

2 
Het Woord van God wordt gevonden in de Statenvertaling van 1946. Er zijn veel vertalingen 

waarin bepaalde verzen of teksten zijn weggelaten of zijn veranderd zodat ze een andere 

inhoud krijgen. God heeft duidelijk gemaakt (Openbaring 22: 18-19) hoe belangrijk het is 

voor mensen om Zijn Woord niet te veranderen. 

 

God is de Auteur van de Bijbel door het inspireren, door de Heilige Geest, van verschillende 

schrijvers om Gods Woord precies zo op te schrijven zoals God wilde dat het werd 

geschreven. (II Timotheüs 3:16 en II Peter 1:21) 

God bewaart Zijn Woord zoals Hij het heeft beloofd (Mattheüs 24:35, Jesaja 59:21, en Psalm 

12: 6-7). De Statenvertaling van 1946 is onze uiteindelijke autoriteit om te weten hoe te leven 

en is van geen eigenwillige interpretatie, het is onfeilbaar. (II Petrus 1:20) 

 

3 
De Maagdelijke geboorte van Jezus Christus. Jezus werd geboren als volledig mens, maar was 

altijd en voor eeuwig volledig God. 
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Daarnaast zal ik toevoegen, tegen te gaan wat sommige zijn begonnen te geloven, Jezus 

Christus behield, tijdens Zijn aardse bediening, altijd de eigenschappen van God. (Mattheüs 

1: 18-25, Lukas 1: 27-35 en Johannes 1: 1-14) (Hebreeën 9:14 met Genesis 22: 8) 

 

4 
Er is maar één God, en die ene God bestaat uit drie personen. 

[1] De Vader [2] Het Woord, of de Zoon, die Jezus Christus is [3] De Heilige Geest. 

God schiep alle dingen die gemaakt zijn en niets is gemaakt dat niet door Hem geschapen is. 

(Jesaja 44:24, Jesaja 45: 5-22, Johannes 1: 3 en Johannes 5: 7) 

  

5 
Alle mensen zijn zondaars en blijven hun oude natuur houden (Het Vlees), zelfs nadat we 

gered zijn door te geloven dat Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald, onze oude 

natuur zal altijd in oorlog zijn met onze nieuwe natuur (geestelijk levend gemaakt door de 

Heilige Geest). (Romeinen 3:23) (Galaten 5:17 en Romeinen 7:23). 

 

6 
Het recht snijden van het Woord van God. (2Tim.2:15 en 1Kor.12:5-6). 

Ik ben het eens met de Bedelingen en het juist plaatsen van de juiste leerstellingen en 

waarheden op hun juiste plaatsen. 

Ik geloof dat God handelde met de mensheid met, ofwel: (1) een aardse focus (of doel) dat 

profetie met een belofte was of (2) Een hemelse focus (of doel), dat geheim werd gehouden, 

vanaf het begin der wereld (De Verborgenheid werd geopenbaard aan Paulus om aan ons door 

te geven). Ik volg de Midden-Handelingen positie met betrekking tot het begin van de 

bediening van de Apostel Paulus. 

 

7 
De waterdoop is iets waarin ik, opgegroeid zijnde als een Baptist, ooit geloofd heb, maar ik 

kan niet langer doen alsof een traditie van de mens, die een leer trekt uit een vorige bedeling, 

vandaag nog geldig is. 

De priesters van Israël moesten met water gedoopt worden, dat is de reden waarom het 

opgenomen is in het Koninkrijks Evangelie van Israël. Geheel Israël zullenin de toekomst  

priesters worden en moeten dan met water gedoopt worden. (Exodus 19: 5-6) 

 

De apostel Paulus stelt duidelijk dat hij niet was gezonden om met water te dopen, als het dus 

iets was dat we zouden moeten volgen zou de apostel Paulus ons niet hebben verteld dat hij 

niet was gezonden om te dopen. (I Korintiërs 1:17) 

 

Sommigen beweren dat Paulus in feite wel schrijft over de waterdoop. 

In alle gevallen die gevonden worden in Romeinen tot en met Filemon (de brieven van 

Paulus) zou u zelf water moeten toevoegen, want Paulus sprak van de geestelijke doop in de 

volgende plaatsen: (Romeinen 6:4, Efeziërs 4:5, Kolossenzen 2:12, Galaten 3:27, en 1 

Korintiërs 12:13) 

 

In het boek Handelingen heeft Paulus inderdaad sommigen met water gedoopt, maar dat was 

voordat God hem openbaarde dat hij niet gezonden was om met water te dopen. (I Korintiërs 

1:17) Paulus had progressieve openbaringen, en nadat Paulus wist dat hij niet met water moest 

dopen, stopte hij daarmee, en richte hij zich op de prediking van het Evangelie (waarin voor 

de waterdoop geen plaats was). 
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8 
Wij moeten wandelen door geloof en niet door aanschouwen. (II Korinthiërs 5: 7 en Hebreeën 

11: 1) 

Ik ben het niet eens met het spreken in tongen, handoplegging om te genezen, God die tot ons 

spreekt in dromen, of een andere methode waarvan men vandaag de dag beweert dat het van 

God komt. 

Het Woord van God (de Statenvertaling) is de enige communicatie van God in deze Bedeling. 

 

9 
Het bestaan van Satan, de Duivel. Satan, ook wel Lucifer genoemd had / heeft grote macht 

onder / over de engelen, maar het is zijn verlangen om God te zijn en de plaats van  God in te 

nemen veroorzaakte zijn ondergang, en vele andere engelen, die nu duivelen of onreine 

geesten worden genoemd, volgden hem.  

Die engelen zijn veel sterker dan wij, maar die gevallen engelen zijn veroordeeld tot de Hel 

(de Hel zal later worden geledigd in de poel van vuur), zo ook  wij, de mensheid, die Christus, 

en de gave die Hij vrijelijk aanbiedt, verwerpen. 

Wij moeten de Duivel en zijn volgelingen weerstaan door het aantrekken van de wapenrusting 

van God en alleen op God vertrouwen om ons te beschermen tegen de Duivel. (Jesaja 14: 12-

15, Openbaring 12: 9-11, en Efeziërs 6: 11-12) 

 

10  
De volgende komst (verschijning) van Jezus Christus zal Zijn terugkeer zijn in de lucht, Jezus 

Christus zal Zijn Heiligen, het Lichaam van Christus / gelovigen in het Evangelie van genade, 

met Hem meenemen naar de hemel, de zogenaamde Opname. 

De Verdrukking, zal beginnen wanneer deze Bedeling van Genade is voltooid, wanneer het 

Lichaam van Christus wordt opgenomen, dan zal God terug keren om de draad met Israël 

weer op te pakken.  

Christenen van vandaag zullen niet door de Verdrukking gaan, want we worden gespaard 

voor de toorn, Jezus Christus zal weer naar Israël komen en het zal gebeuren, wanneer Jezus 

Christus zijn voeten de grond raken, dat Hij als Koning in Jeruzalem, in het 1000 jarig 

Koninkrijk zal regeren waarover wordt gesproken in het boek Openbaring. (I 

Thessalonicenzen 4: 16-18, Thessalonicenzen 5: 9, Zacharia 14: 1-4 en Thessalonicenzen 

1:10) 

 

11  
De zielen van alle gelovigen zullen, bij de dood van hun lichaam, onmiddellijk na de dood, 

direct naar God gaan om bij Hem te zijn. (II Korinthe 5: 6-8 en Filippenzen 1: 23-24) 

 

12 
Alle Christenen zijn ambassadeurs van Christus. We moeten allemaal getuigen van het Goede 

Nieuws (Het Evangelie van genade) van de verlossing door Jezus Christus, (de dood, 

begrafenis en opstanding van Jezus Christus)  naar allen om ons heen. (II Korintiërs 5:20 en 1 

Korintiërs 15: 1-4) 
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                                               MIJN GETUIGENIS 

 

Moge God allen zegenen die dit lezen. Ik wil iedereen, die zoekende is naar de waarheid 

aangaande het Woord van God,  bedanken. Waarheid over het Woord van God is, naast 

geloof in het Evangelie van Genade, de tweede meest belangrijke zaak op deze aarde. De vrije 

gift van redding wordt vandaag de dag door Jezus Christus aangeboden aan iedereen want 

niemand zal worden geweigerd als u uw vertrouwen stelt in het evangelie dat God aan Paulus 

gaf om het aan ons door te geven. 

 

Mijn naam is Nathan Spinazzolo en ik ben geboren op 30 oktober 1974 in Zanesville Ohio. 

Momenteel woon ik in Crestview Florida, maar ik ben opgegroeid in Ohio en woonde er tot ik 

verhuisde naar North Carolina in februari 1998. Het was, geloof ik, in mei 2003, dat ik een 

jonge man ontmoette die geholpen heeft om mijn leven te veranderen en te verbeteren. 

Matthew Edwards was slechts 18 op dat moment en ik was 28, een verschil van 10 jaar die 

tegenwoordig vrij groot is We hadden een gemeenschappelijke insteek die ons nauw 

samengebracht, en die insteek was dat we beiden christen waren, en wij wilden beiden in de 

bediening gaan. 

   

Matthew en ik hebben samen niet veel tijd gehad, niet meer dan 6 maanden voordat hij thuis 

werd geroepen op 31 oktober 2003. 

Ik ontmoette Matthew waar ik werkte en het was daar dat we voor het eerst met elkaar 

gesproken hebben en onze broederschap beseften, en vanaf die tijd zijn we begonnen met 

Bijbelstudie, een paar keer per week ongeveer 10-12 uur per week; bespreken en zoeken in de 

Schriften naar de waarheid, niet wat mensen of voorgangers verkondigden wat waar zou zijn. 

Matthew was een jonge man, die 19 geworden is toen ik hem kende en hoewel hij jong was, 

bracht hij zo veel aan de wereld. 

 

Matthew was een goede vriend, maar nog meer was hij een sterke christelijke man, ijverig om 

God te dienen en hij beïnvloedde alle mensen om hem heen, God gebruikte Matthew in het 

leven en in sterven om anderen te helpen Jezus Christus te kennen. Ik zal nooit de invloed 

vergeten die Matthew op mij had. Matthew was mijn eerste, ware christelijke vriend en de 

Bijbelstudie met hem was het hoogtepunt van mijn week, hij had zoveel energie en motivatie 

om God te dienen dat ik alleen maar kon wensen om dicht bij zijn niveau van energie voor 

God te komen. Emory Matthew Edwards werd geboren op 3 september 1984 en werd naar 

huis geroepen om met God te zijn op 31 oktober 2003. Matthew was een inspiratie voor mij 

en anderen om hem heen, en net als de apostel Paulus, in leven of in dood, werd Jezus 

Christus verheerlijkt in Matthew, en ik ben een ander mens geworden door hem te kennen. 

  

 

                                     Emory Matthew Edwards 
 

Het volgende jaar (2004) was moeilijk voor mij om het verlies van mijn vriend te verwerken, 

toen verloor ik mijn grootmoeder op 27 juni en ook mijn moeder binnen 3 weken na het 

overlijden van mijn grootmoeder. Ik gebruikte mijn moeder voor woorden van troost en 

wijsheid, waarin ze altijd heeft voorzien met een grote dosis liefde, en hoewel ze op 17 juli 

2004 naar huis ging om met de Heere te zijn, zal ze altijd een bron van inspiratie voor mij 

zijn. Mijn moeder was de reden dat ik naar de kerk ging toen ik klein was, en hoewel het 

Jezus Christus was die me gered heeft, was het mijn moeder die God aan mij voorstelde op 

een jonge leeftijd, ik werd gered op de leeftijd van 6 of 7. Ik begreep niet veel op die leeftijd, 

maar ja, ik was in staat om te begrijpen dat God bestond, en dat God ons vertrouwen in Hem 
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eiste voor onze redding. Zonde is gemakkelijk te begrijpen als iets dat verkeerd is, en iedere 

twee of drie jarige weet wanneer ze in de problemen zitten, dus het begrijpen dat zonde iets is 

waarvan God zegt dat het verkeerd is is niet zo moeilijk te begrijpen. Aan de andere kant kan 

de waterdoop lastig zijn, ik werd onderwezen in de gemeente waar ik in opgegroeid ben dat 

het slechts een zichtbaar teken was voor anderen dat je in feite gered bent. 

 

Dit zichtbare teken is als hardop verklaren dat je gered bent, dat een ander blik problemen 

opent: 

Romeinen 10: 9-10 is geschreven door Paulus om het lichaam van Christus over Israël te 

vertellen hoe de Israëlieten gered moesten worden (Lees Romeinen 10: 1 zeer nauwkeurig in 

de context met de rest van het hoofdstuk). 

In ieder geval heb ik ontdekt dat veel van de Baptisten gemeenten leren dat de waterdoop een 

vereiste is, of een hoorbare verklaring is nodig voor redding. REDDING vereist geen werken, 

en als u denkt dat dat wel moet, dan ben je verloren. 

  

Ok, terug naar mijn getuigenis, op de leeftijd van 10, toen mijn ouders gingen scheiden, was 

het een ontvankelijke en moeilijke periode in mijn leven. Elk moment in het leven van een 

kind is beïnvloedbaar, maar nog meer als je familie is verdeeld in twee kampen. 

Ik ging door een zeer moeilijke tijd en ik begon mijn moeder de schuld te geven, en dat was 

de belangrijkste reden, tijdens mijn tienerjaren tot mijn twintigste, dat mijn deelname aan de 

gemeente minimaal tot niets was. Ik beschuldig niemand anders dan alleen mijzelf, het feit is 

dat ik vele jaren niet een leven heb geleefd dat op God gericht was. Ik ging afdwalen van het 

pad dat ik had moeten lopen, dat was te wijten aan het ontbreken van goddelijke gemeenschap 

en mijn gebrek aan wilskracht om te leven zoals God gezegd heeft dat ik had moeten leven 

(Onder andere gehoorzaam zijn aan mijn moeder). Ik getuigde aan anderen nog steeds van 

God, maar ik moet toegeven dat ik te vaak een middenweg koos, en dat deed ik vaak. 

 

Toen ik 27 was, ben ik begonnen om dieper na te denken over Gods Woord, want ik had een 

collega die naar een kerk ging met een heel andere bijbelse leer dan wat ik, tot op dat 

moment, had geleerd en geloofd, we hadden vele gesprekken waarvan ik vond dat ze in grote 

tegenstelling waren met wat ik voor waarheid hield,  in feite was veel in strijd met het Woord 

van God ondanks het feit dat mijn collega de King James Bijbel gebruikte. Ik geef toe dat ik  

weinig diepgang had betreffende de Bijbel en op dat moment heb ik er nooit aan gedacht dat 

ik in de bediening zou gaan, maar ik wilde de waarheid vinden aangaande het Woord van 

God. 

 

Allereerst belde ik mijn moeder, want zij was in die tijd de ruggengraat van mijn Christelijke 

gemeenschap, en stelde haar vragen en ze vertelde me wat ze dacht over de zaak en stelde mij 

voor dat ik de Bijbel las voor een beter begrip voor mijzelf. Ik geef toe dat ik weer heel 

weinig heb gelezen en onthield minder waardoor ik niet opgroeide in de kerk, maar ik begon 

te lezen en te bidden voor het begrijpen van wat ik had gelezen en dat heeft mij gebracht waar 

ik nu ben. 

Ik vond een heleboel dingen waarvan ik me niet kon herinneren ooit in de kerk gehoord te 

hebben, ik dacht dat ik het misschein gemist had, maar een deel van wat ik ontdekte was heel 

belangrijk, en ik voelde me een beetje bedrogen dat Gods Woord niet onderwezen werd, 

eigenlijk wist ik niet dat sommige bijbels in feite NIET Gods Woord zijn. 

 

Over Gods Woord (The King James Bible) werd niet van gedachten gewisseld met mensen 

van de gemeente en de grote verschillen met andere vertalingen waren enorm, en in feite 

helderde het een aantal misvattingen op die ik op dat moment had. Een ander belangrijke punt 
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dat ik leerde was net zo of nog belangrijker, en die belangrijke informatie die ik leerde was 

het feit dat Bedelingen bestonden. Het besef dat God handelde met Israël op een bepaalde 

manier, en het lichaam van Christus op een andere manier verklaarde  waarom ik in de war 

was over wat ik dacht dat het tegenstrijdigheden waren in de Bijbel. 

 

De twee grote leerstellingen:  

(1) De King James Bijbel is Gods Woord terwijl alle andere Engels vertalingen corrupt zijn, 

en:  

(2) Dat God verschillend met de mensheid omgaat in de Bijbel was het begin dat ik meer en 

meer wilde weten wat Gods Woord werkelijk zegt en niet wat mij werd onderwezen of wat ik 

hieraan voorafgaand geloofde. 

  

God gebruikte mijn collega en mijn onvermogen om een aantal Bijbelse vragen te 

beantwoorden, ik voelde mij beschaamd om het niet kunnen uitleggen van een aantal 

belangrijke dingen in het Woord van God. Ik ben toen een weg ingeslagen om meer waarheid 

te ontdekken naar hetgeen Gods Woord werkelijk zegt en het was een tijd later dat ik voelde 

alsof ik werd geroepen om de bediening in te gaan. Om de waarheid van het goede nieuws 

van Jezus Christus te delen is belangrijk, en door dat pad te volgen was dat het begin van mijn 

leven voor God, onderwijl mijn eigen vleselijke  verlangens, om anders te doen, te ontkennen. 

 

Ik wil er graag op wijzen dat de Onafhankelijke Baptistenkerk die ik bezocht toen ik klein 

was niets leerde over de King James Bijbel of leerde over de Bedelingen in de Bijbel die recht 

gesneden moest worden.  

 

De Baptistengemeente waar ik heenging leerde genoeg om gered te worden. Het was niet een 

duidelijke boodschap van het Evangelie, omdat zij, en vandaag de dag velen met hen, nog 

steeds denken dat het Evangelie dat ons vandaag redt kan worden gevonden in Mattheüs, 

Marcus, Lukas of Johannes. 

 

De gemeente waar ik heenging leerde dat Jezus Christus stierf voor onze zonden, dat Jezus 

Christus werd begraven, en dat Jezus Christus op de derde dag is opgestaan uit de doden voor 

mijn rechtvaardigmaking. Het Evangelie werd onderwezen, maar het was soms verwarrend, 

want veel dat werd geleerd was onjuist, zoals het naar voren komen of Jezus vragen om in je 

hart te komen. Ik zie nu waarom er zo velen verward zijn door hetgeen de kerk leert. Vandaag 

en toen, heb ik ontdekt dat er te veel verschillende gemeenten bestaan, en ze hebben allemaal 

hun eigen geloofssysteem over wat God heeft gezegd. 

 

God had toen niet en zal ook nimmer iemand nodig hebben om Hem te corrigeren. Gods 

Woord is volmaakt en God is niet de auteur van verwarring. 

 

Als u in de war bent, dan ligt dat aan uzelf. U bent of verloren en moet gered worden, of u 

bent gered en bent onwillig om het Woord van God u de waarheid te laten zien. Mensen lezen 

een vers en beweren dat het niet is wat God bedoelde. Is de god die u heeft dan zo zwak? 

Mijn God (De God van de King James Bijbel, en u zult nergens anders een andere God 

vinden) beweerde dat Hij volmaakt is en zei dat Hij niet liegt, en zei dat Hij Zijn Woord zou, 

niet misschien, bewaren. 

 

Veel mensen die naar de kerk gaan geloven dat ze gered zijn, terwijl ze in feite het Evangelie 

niet geloven. Ze denken dat ze onder de Wet zijn om gered te worden, terwijl God duidelijk 

heeft gemaakt dat de Wet aan Israël werd gegeven om die te volgen. Als u van mening bent 
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dat u moet werken voor uw redding, of gelooft dat de waterdoop een onderdeel is om gered te 

worden, dan ben je in feite verloren. Als u nog niet het evangelie gelooft, ik bedoel dat u zich 

niet realiseert dat God alles deed voor u om gerechtvaardigd te worden, dan gaat u naar de 

Hel. Ik ben niet in staat om het mooier te zeggen, want onwetendheid zal u niet in de hemel 

brengen. Ik hoop dat u deze waarheid kunt begrijpen, ik zou u groot onrecht aandoen als ik dit 

niet zo duidelijk zou zeggen. U moet geloven (oprecht) wat God aan Paulus heeft gegeven om 

ons, alleen in de brieven van Paulus, te vertellen: Geloof het Evangelie van genade voor uw 

redding. 

 

“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; 

 

“Ef.1:13: 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; 

 

Ik zal niet ingaan op details van alles wat ik deed tijdens een leven voor mezelf, maar ik zal u 

vertellen dat, door op die manier te leven, ik danig in de war raakte. Ik was ongelukkig, 

terwijl ik dat deed en ofschoon ik getuigde van God en het heil aan anderen, was ik een slecht 

getuigenis voor anderen. 

 

Vandaag wil ik het evangelie verkondigen en delen met iedereen dat Jezus Christus mijn Heer 

en Redder is en ik ben niet beschaamd of een beetje terughoudend om u of iemand anders te 

vertellen van wat God ons in Zijn Woord heeft geschreven (The King James Bible). 

Herhaling is de beste leermeester, en ik heb het op deze website heel duidelijk gemaakt dat 

Gods Woord belangrijk is als je wilt weten wat God heeft gezegd.   

 

Niemand hoeft u te vertellen wat God heeft gezegd, u hoeft  niet te wachten dat er een ouder 

manuscript wordt gevonden, het is niet nodig om iemand te vinden die wartaal spreekt om u 

geld afhandig te maken om er achter te komen wat God aan u heeft geschreven. 

 

Ik geef alleen maar om hetgeen God over mij denkt, ik heb relaties verloren en relaties met 

vrienden en familieleden hierover nauwer aangehaald, maar ik zal Gods Woord niet 

verloochenen om mensen gelukkig te maken. Ik weet dat ik niet altijd gelijk heb, en als ik iets 

schrijf of iets zeg over Gods Woord, dan zal ik de Bijbelverzen er bij noemen ter 

ondersteuning. Als ik zeg dat ik van mening ben of dat het speculeren is van mijn kant over 

wat God schreef, dan zal ik meestal de Schrift citeren ter ondersteuning waarom ik geloof dat 

dat mijn mening is. 

 

God heeft altijd gelijk, en het Woord van God is de enige manier waarop God vandaag de dag 

met ons communiceert, laat God God zijn. Gods Woord is onze enige Autoriteit in het leven, 

Gods Woord laat ons zien hoe we moeten leven en we moeten God en Zijn Woord toestaan 

om ons in alle dingen de waarheid te laten zien. U moet bidden voor anderen en getuige zijn 

van de waarheid van Jezus Christus aan alle mensen om u heen, en als iemand boos is dat u 

dat doet, dan wilt u misschien het Evangelie delen met die persoon om ervoor te zorgen dat ze 

begrijpen wat gered betekent.  Vraag hen of ze gered zijn? En als ze ja zeggen, vraag hen 
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waarom ze denken dat ze gered zijn? Als ze niet goed kunnen antwoorden of als ze zeggen dat 

ze niet gered zijn, vertel  het Evangelie aan hen !!! Eens gered altijd gered, maar verloren is 

voor altijd verloren! 

  

Ik ben nu 38 jaar oud. Ik heb de Bible College vorig jaar beëndigd (zomer van 2011), en ik 

moet zeggen dat het goed is om te blijven groeien in Christus. 

 

Op een dag zal ik voor altijd bij God in de hemel zijn en ik bid dat we elkaar zullen 

ontmoeten in het Lichaam van Christus. 

 

God zegene u en moge God u begeleiden in alle dingen, en vergeet niet wie God is, wees dus 

een gelovige in beide, in God en in Gods Woord. Geloof het evangelie en vertrouw alleen 

Zijn Woord als uw enige autoriteit. 

 

Vergeet niet dat al het materiaal er is om u te helpen om een beter begrip te krijgen van Gods 

Woord, maar gebruik altijd de King James Bijbel (de Statenvertaling van 1946) als uw 

uiteindelijke autoriteit in alle dingen.  

 

Ik heb niet een voorganger gehad die het ‘recht snijden’ leerde, toen ik begon had ik een NIV 

studie bijbel waarin ik het meest heb gelezen, maar het was door een groot aantal uren 

studeren en bidden aangaande tientallen schrijvers en over tientallen onderwerpen, en met het 

vergelijken van de Engelse vertalingen heb ik uiteindelijk toegegeven dat Gods Woord waar 

is  en dat hetgeen ik eerder in het leven had geleerd in feite verkeerd was. Het kost studie 

van uw kant, maar God zal de waarheid aan u te openbaren als u oprecht bidt voor het 

begrijpen van Zijn Woord. 

  

 

                            DEEL NEGEN: DE ZONDE VAN DE NAAKTHEID 

  

                 ZONDE VAN DE NAAKTHEID  (door pastor Ronald W. Williams) 

 

Toen ik een paar jaar geleden in Berlijn was reisde ik in de metro met de Amerikaanse 

zendeling, Paul Hooper, die mijn gastheer was. Ik schrok en was bedroefd toen we 

verschillende treinen binnenkwamen en weer verlieten en we kleine winkeltjes zagen waar 

veel pornografie werd tentoongesteld. Sommige van deze winkeltjes waren vol met naaktheid 

en duidelijk tentoongesteld  om het oog van elke reiziger te vangen.  

 

Als de sociale zeden steeds meer veranderen in de richting van Hedonisme en morele 

degradatie, dan moeten we niet verbaasd zijn om meer en meer naaktheid te zien. Pornografie 

is nu ook op het wereldwijde web gekomen. De verkoop van deze boeken en films zijn erg 

populair. Leveranciers van vuiligheid verkopen miljoenen van hun zogenaamde tijdschriften 

om een onverzadigbaar publiek, met een vraatzuchtige eetlust, van meer te voorzien. Men 

vraagt zich af welke schokkende bezienswaardigheden in het verschiet liggen in een wereld 

die lijkt te zijn beland in een moreel vrije val. 

   

Ongeacht hoe de wereld zich uitkleedt en vlees tentoonstelt, een toegewijde gelovige moet 

zich bewust zijn van de schande van naaktheid, en trachten zich bescheiden te kleden. Onze 

kleding, houding en gedrag moeten heilig zijn en verschillen van deze wereld. 
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                ONZE VERSCHIJNING (vóórkomen) GEEFT EEN BOODSCHAP AF 

 

Zelfs een lid van de krijgsmacht wordt direct herkend door zijn kenmerkende uniform,  

iedereen verzend een bericht of doet een uitspraak over wie ze zijn of door de kleding die ze 

dragen. Zelfs in de dagen van het Oude Testament werd een hoer herkend door haar 

opvallende kleding, die haar onderscheidde van de vrouwen die zich bescheiden kleden. 

 

“Spreuken 7:10: En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op 

haar hoede; 

 

Toen Tamar beraamde om bij haar schoonvader Juda te liggen, legde ze de klederen van haar 

weduwschap van zich af. (Gen.38: 14) Door haar opvallende kleding en gedrag, dacht Juda 

dat ze een hoer was en behandelde haar dienovereenkomstig. In het bovenstaande voorbeeld, 

presenteert de Schrift een vrouw wier lichaam was bedekt, maar opvallend verleidelijk was, 

en haar kleding vertelde de wereld om haar heen dat ze een verkeerd moreel karakter had. 

Hoe kunnen we, op basis hiervan, onze vrouwen en dochters tolereren kleding te dragen die 

niet goed hun lichaam bedekt, vanwege de mode worden de contouren van delen van het 

lichaam zodanig gemarkeerd en geaccentueerd dat het een verleidelijk en verlokkelijk aanzien 

veroorzaakt. 

 

  

                               ONWETENDHEID OF BEWUSTE ACTIES? 

 

Tamar wist wat ze deed toen ze verscheen op zo'n opvallende manier. Ze was van plan om 

Juda te verleiden en te bekoren om zijn moraal te compromitteren. 

 

Omdat mannen en jonge mannen verleid worden door wat ze zien (Spreuken 27: 20; Job 31: 

1), was het plan van Tamar uitermate succesvol. Als je niet gelooft dat mannen zich 

aangetrokken voelen om te kijken naar verleidelijke vrouwen, kijk dan naar hun ogen in de 

aanwezigheid van zulke vrouwen. 

 

Een vraag die gesteld moet worden is: "Waarom zou een vrouw die beweert Christus als 

Verlosser te kennen zich op een zodanige wijze kleden dat ze er verleidelijk uitziet? 

Ze kan protesteren dat haar kleding haar lichaam bedekt en de zoom van haar jurk onder haar 

knie uitkomt, maar markeert of accentueert het delen van haar lichaam die alleen mogen 

worden gezien door haar man? Splitrokken zijn specifiek ontworpen om de ogen van een man 

te plagen en doen een beroep op zijn lagere instincten; strakke en nauwsluitende kleding laten 

schaamteloos lichaamsdelen en contouren zien die privé zouden moeten zijn; strak op de huid 

of doorschijnende stoffen zijn ook speciaal ontworpen om provocerend en onthullend te zijn. 

Als een zuster eerlijk is en niet op de hoogte is van het feit dat haar kleding de ogen van elke 

man die haar ziet naar zich toetrekt, dan moet ze luisteren naar een oudere godvrezende 

vrouw in de gemeente om over haar kleding te praten. (Titus 2: 3). Maar van hetgeen de 

meeste vrouwen mij vertellen, is dit soort verleidelijke mode meestal niet toevallig of 

onwetend. 

Hoe tragisch! Velen, zoals Tamar, zijn opzettelijk uitgegaan om de vleselijke ogen van de 

mannen te vangen en hen te verleiden tot verkeerde verlangens, hoewel ze technisch gezien 

kon zeggen dat hun lichamen bedekt waren. 
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                                EEN OVERWELDIGENDE VERLEIDING 

  

Een godvrezende David kwam in opspraak door het kijken naar een jonge vrouw in een staat 

van naaktheid (2 Sam.12: 2). De krachtige impact van de naaktheid op het libido van een man 

en de vleselijke natuur is  overtuigend, wijze mannen ondernemen stappen om dergelijke 

bezienswaardigheden, indien mogelijk, te vermijden. Onze Heer vertelde Satan dat het 

onwettig was om God te verzoeken (Lukas 4:12); dat wil zeggen, Hem op de proef stellen. 

Elke man die met opzet naar pornografie kijkt, erotische romans leest, of op zoek is naar 

verkeerd-geklede vrouwen om hen te begeren verzoekt de Heer. Hij zet zichzelf bewust op het 

pad van de verleiding. Niemand kan lichtvaardig omgaan met deze verleiding. Zoals de 

Schrift zegt, "Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig 

vele. " (Spreuken 7: 26).  

  

                     BEDEKKING: EEN SYMBOOL VAN GERECHTIGHEID 

 

Voor de gevallen mens is naaktheid een moreel probleem, en God voorzag in rokken van 

vellen om zijn naaktheid te bedekken (Gen.3: 21). Deze handeling maakte het vergieten van 

het bloed van een onschuldig slachtoffer noodzakelijk, en verstrekte "gewaden van 

gerechtigheid" voor de mens. Let op, waarin God voorzag was een "jas", geen bikini of slecht 

bedekkende kleding. Volgens Genesis 37: 3, is een "jas" (Opmerking: de King James  

vertaling zegt hier “coat = jas” terwijl de Statenvertaling “rok” zegt) iets wat de naam 

impliceert: een grote buitenste afdekking van het gehele lichaam. 

 

Het lijkt duidelijk dat God wil dat het merendeel van ons vlees wordt bedekt! Leviticus staat 

vol met waarschuwingen tegen het ontbloten "naaktheid" van mensen (Lev.18), omdat dit een 

teken van intimiteit was die slechts is weggelegd voor legitieme, wettelijke huwelijkspartners. 

 

 

                            WAARMEE IS NAAKTHEID VERBONDEN? 

 

Habakuk 2:15 impliceert dat dronkenschap en naaktheid met elkaar zijn verbonden. Onder 

controle van een verkeerde geest (bedwelmende dranken), gaat men schandelijke dingen doen 

die de Heilige Geest nooit van ons zou vragen om te doen (Ef.5:18). Noach deed hetzelfde 

(Gen.9). 

 

Het is ook opmerkelijk dat de demonische Gadareense man naakt was ("droeg geen kleren" 

Lk.8: 27). Toen hij echter werd bevrijd van boze geesten ging hij "gekleed en wel bij zijn 

verstand" (Lk.8: 35). 

  

Naaktheid was ook een teken van degradatie en uitspattingen, dat het volk van God geleerd 

heeft de wereld (Egypte). 

Terwijl Mozes communiceerde met de Heer, vervielen velen tot afgoderij en slechte daden die 

uit verschillende stadia van uitkleden bestonden: 

 

Exodes 32:25: Als Mozes zag, dat het volk ontbloot was, (want Aaron had het ontbloot tot 

verkleining onder degenen, die tegen hen hadden mogen opstaan), 

Opmerking: De King James vertaling is duidelijker over dit laatste gedeelte: “for Aaron had 

made them naked unto their shame among their enemies:) 
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Zie naar Cham, die, door het kijken naar de naaktheid van zijn vader, vervloekt werd (Gen.9: 

22). 

 

Om nog toe te voegen aan hun vernedering, moesten de gevangenen in de Bijbelse wereld 

soms naakt langs de weg marcheren tot hun: “schaamte” (Jes.20:4). 

  

De Schrift portretteert naaktheid steeds weer opnieuw als een schande: Op.3: 18; 16:15. Let 

op, het waren de Laodiceaërs die naakt waren (misschien in zowel de geestelijke en fysieke 

zin), en niet beseften hoe beschamend ze waren (Op.3: 18). Het was voor God duidelijk, maar 

niet voor hen. Vleselijke, lauwe getuigen zijn in staat verschillende stadia van naaktheid te 

etaleren! Het is geen compliment voor de spiritualiteit van een persoon die onthullende mode 

draagt, gemengd gaan zwemmen, of op andere manieren pronken met hun naaktheid. 

Bescheidenheid is altijd in stijl (1 Tim.2: 9). 

 

         BEDEK DE UITERLIJKE MENS EN ONTWIKKEL DE INNERLIJKE MENS 

 

Vrome bescheiden kleding, dat het lichaam van een persoon bedekt stuurt een boodschap uit 

over het godvrezende innerlijke karakter (1 Pet.3: 4). 

 

“Psalm 45:13: Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig;……”. 

 

Omgekeerd, nauwsluitende kleding, en verschillende vormen van naaktheid zoals 

"zwemkleding," korte broeken of onderbroeken, zonne pakken, blote borsten, split rokken, 

mini-rokjes, losgeknoopte overhemden en blouses, etc., zenden een boodschap uit van een 

verkeerd innerlijk karakter. Waarom zou iemand vertellen van de verschijning van Christus in 

kleding die de Schrift associeert met: een gevallen natuur, dronkenschap, demonische 

bezetenheid, losbandigheid, degradatie, afgoderij, losse moraal, een gevangene zijn, vleselijk 

en beschamend is? 

 

                                    POPULARITEIT VS HEILIGHEID 

 

Mijn vriend, u kunt modieus zijn, maar u bent niet geestelijk in uw naaktheid. Je kunt in de 

meerderheid zijn, maar u maakt geen deel uit van het overblijfsel. 

U mag de glimlach van de wereld ter goedkeuring hebben, maar u bent niet heilig. U kunt 

velen zover krijgen dat ze naar uw dijen kijken (heup tot knie: Jes.47: 2-3), maar Gods Woord 

noemt het naaktheid en schande! 

 

De Heere Jezus heeft raad voor de verschillende stadia van naaktheid: 

 

“Op.3:18-19: 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid 

niet geopenbaard worde; ………………………. wees dan ijverig, en bekeer u. 

 

“Hand.17:10-11: 10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar 

Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; 11 En dezen 

waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle 

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

 

En doe ook wat Paulus ons heeft verteld: 

 

“1Thess.5:21: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 


